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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец май 2016 г. 
 
 
През месец май 2016 г. са извършени 239 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 158 обекта, в т.ч.: 
Планови - 163 бр,  
Извънредни - 76 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по 

опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 9 бр. акта.  
От директорът на РИОСВ е издадено 1 бр. наказателно постановление, с което на 

нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 8 000 лв.  
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  санкции са 115403,96 лв. От получените 

суми, 92323,17 лв. са разпределени и ще се преведат през месец юни  на съответните общини, 
на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, които ще получат  
приходи от наложени санкции са: община Девня  (85426,40 лв.), община Провадия  (3581,60 
лв.), община Долни чифлик (1538,40 лв.), община Генерал Тошево (1048,80 лв.), община Варна 
(419,20 лв.), община Добрич (213,60 лв.) , община Каварна (95,17 лв.). 

 
За периода е предприета и 1 принудителна административна мярка – издадена е 

Заповед за преустановяване дейността на “Петролна база”, гр. Добрич на “Нафтекс петрол” 
ЕООД, гр. Ловеч. За дейността на “Петролна база”, гр. Добрич няма извършена класификация 
по чл. 103, ал. 2 от ЗООС поради това, че дружеството не възнамерява да експлоатира 
техническите съоръжения, предназначени за съхранение на опасни вещества. Спиране 
експлоатацията на всички съоръжения на територията на петролната база е извършено чрез 
пломбирането им.   

За периода са предприети действия по 24 бр. сигнали и жалби; 
 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 
 

Tекущ контрол: 
На условията в издадени комплексни разрешителни. 
На условията в издаден разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения. 
На условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци. 
На пътищата и пътните съоръжения.  
Проверки по сигнали и жалби на граждани. 
Сезонни проверки на билкозаготвителните пунктове и пазари за продажба на цветя. 

 
Последващ контрол: 

Изпълнени са дадените 8 бр. предписания по ЗЗТ, ЗЛР и ЗБР. 
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Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 
Атмосферен въздух 

През май 2016 г. са извършени общо 31 проверки, от които:  
 15 проверки по плана за текущ контрол; 
 13 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 1 друга проверка (участие в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж). 
Дадено е 1 предписание. 
Извършени са 33 проверки по документи на представени доклади от собствени 

непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, планове за управление на разтворителите 
(ПУР) и схеми за намаляване на емисиите (СНЕ), от които: 

 СНИ – утвърдени 14 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 14 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 16 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 3 бр. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месец април  2016 г.; 
 Годишен отчет по Приложения №№ 4, 5, 6 и 7 от Програмата за мониторинг за оценка 

на съответствието с изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти; 

 Въвеждане на информация в поименните партиди в публичния електронен регистър на 
инсталациите източници на емисии на ЛОС; 

 Издадено е 1 удостоверение за регистрация на инсталация по Наредба № 7/2003 г. за 
норми за ЛОС; 

 Утвърдени са 5 пробовземни точки на 2 дружества с организирани неподвижни 
източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 

Води 
Извършени са общо 11 проверки на място, от които:   
 10 проверки по плана за текущ контрол и утвърдения от министъра на околната среда 

и водите график за контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни и 
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 
повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 
отпадъчните води; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 
Дадени са общо 21 предписания. 

 

Отпадъци 
Извършени са общо 48 проверки, от които:  
 33 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
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 8 проверки по разпореждане; 
 2 други проверки (2 по подадени заявления за издаване на разрешение за дейности по 

третиране на отпадъци).  
Дадени са общо 17 предписания. 

През отчетния период са издадени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 3 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване 

на дейности по третиране на отпадъци; 
 44 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 19 дружества; 
 9 анулирани работни листи на 4 дружества; 
 40 заверени отчетни книги на 28 дружества. 

 
През отчетния период са извършени 9 бр. комплексни проверки по компоненти и фактори на 
околната среда в които са взели участие на експерти съответно в:  
- 3 бр. експерти по компонент „Атмосферен въздух“;   
- 9 бр. експерти по компонент Води;  
- 9 бр. по фактор Отпадъци. 

 
Биологично разнообразие и НЕМ –  
 През месeц май 2016 г. са извършени общо 69 бр. планови проверки на защитените 
територии към РИОСВ-Варна. През същия период са извършени и 4 бр. извънредни 
проверки, във връзка със сигнали на граждани и НПО. Не са констатирани нарушения на 
Закона за защитените територии. 
 През отчетния период започна изпълнението на проверките заложени съгласно 
изискванията на Закона за генетично модифицираните организми.  Извършена е 1 бр. 
проверка. 
 През м. май 2016г. са извършени: 17 бр. планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР 
и Регламент 338/97 на ЕО, от тях: 

 5 бр. на билкозаготвителен пункт; 
 7 бр. на пазари и магазини за цветя на територията на обл. Варна и обл. Добрич; 
 5 бр. на зоомагазини. 

 Не са установени нарушения. 
 Извършени са 14 бр. извънредни проверки за видове съгласно чл. 70 от ЗБР, 13 бр. по 
сигнали на граждани за разпореждане с видове включени в Приложенията на ЗБР и 3 бр. 
проверки по дадени предписания. 

Опасни химични вещества 
Извършени са 7 проверки, от които: 
 2 проверки на обекти, класифицирани с нисък рисков потенциал; 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 други проверки (1 за пломбиране съоръжения на дружество с издадена 

преустановителна ПАМ и 1 участие в комисия, назначена със заповед на кмета на 
община Варна). 

Дадени са 10 предписания. 
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ОВОС и ЕО 

Извършени са 2 бр. планови проверки на издадено решение по преценка ОВОС и 1 бр. 
извънредни – по сигнал за незаконен строеж на плажната ивица. Не са констатирани 
нарушения на изискванията на гл. VI от ЗООС. 

Проведена е една консултация по задание за обхват и съдържание на ДОВОС. 
Изготвени са 11 бр. становища за ИП/ППП/ПП включени за разглеждане в общинските 

експертни съвети по устройство на територията. 
Участия в 2 комисии за ДПК. 
 

Комплексни разрешителни 
Извършени са общо 7 проверки на място, от които: 
 2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 4  други проверки ( 3 участия в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 1  

в комисия за преглед състоянието на съоръжение тип “утаител” на “Солвей соди” АД). 
 

НП и ПАМ 
Съставени са 9 АУАН: 
1. Ел Би Джей АД, гр. Несебър – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации.  

2. Спа център Балчик АД, гр. Балчик – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации.  

3. Декасто ООД, с. Оброчище – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации.  

4. Ник – маг ООД, гр. Варна – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации. 

5. Девен АД, гр. Девня – по чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС за експлоатация на 
парогенераторите 62,5 часа/год. над нормата (120 часа/год.) с неработещи 
пречиствателни съоръжения за прах, установено по годишния доклад от собствени 
непрекъснати измервания на общ комин за 2015 г.; 

6. Дил ауто ООД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците 
за дейности с отпадъци на площадка (ИУМПС) без необходимото за целта 
разрешително. 

7. Клас олио ООД, с. Карапелит - по чл. 34 буква “е”, т. 2 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за неспазване нормата за общи емисии на летливи органични 
съединения, по резултатите от представения План за управление на разтворителите за 
2015 г. 

8. „Златна котва консулт“ ООД – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на 
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годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации. 

9. „Сийсайд хотел мениджмънт“ ООД - по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2016 г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации. 

Издадено е 1 наказателно постановление на: 
1. НП № 0000002209-22/20.05.2016г. на „Клас олио” АД, нарушил т. 19, колона 6 от 

Таблица 1 на Приложение 2 към чл.2, ал.2 от Наредба №7 за норми на допустими 
емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в 
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
инсталации – неспазване на нормата за общи емисии на летливи органични съединения, 
поради което на основание чл. 34, буква „е“, т. 2 от ЗЧАВ е наложена имуществена 
санкция в размер на 8 000 лв. 
 

Наложена е 1 преустановителна принудителна административна мярка (ПАМ) на : 
1. Нафтекс петрол ЕООД, гр. Ловеч, Петролна база, гр. Добрич – спиране експлоатацията 

на всички съоръжения на територията на петролната база. 

 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Околната среда 
 При извършени 5 бр. извънредни проверки по сигнали за намерени – 3 бр. щъркели, 
зеленокрака водна кокошка, мишелов от видове, включени в приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие. В изпълнение на чл. 39 от същия закон, те са настанени за 
лечение в ОП “Зоопарк – СЦ” гр. Варна и ОП “ЦЗПЖ” гр. Добрич.  
 При извършените проверки не са констатирани нарушения: 

 на режимите, определени в заповедите за обявяване на защитените територии и 
ЗЗТ; 

 свързани с продажба на екземпляри, включени в приложенията на ЗБР.  
 по дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, 

включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки, съгласно Закона за 
лечебните растения. 
 
Бизнеса 

За периода са процедирани 7бр. планове/ програми/ ИП по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020г., подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на селските райони“ 
 Изготвени са 3 бр. решения по оценка за съвместимост спрямо предмета на опазване в 
ЗЗ. 
 Изготвени са 148 бр. становища, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Процедирани са 11 бр. ИП: 3бр. водовземни съоръжения, 2 бр. кариери, паркинг, 
площадка за ИУМПС, мандра, газопровод, водоем и разширение на „Пристанище Варна“ по 
чл. 93, ал1, т. 3 от ЗООС /изграждане на технологична линия за товарене на зърнени храни/.  
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Постановени са 11 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с 
преценка „да не се извършва ОВОС. 

Постановени са 13 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка за планове и програми с преценка „Да не се извършва ЕО“. От тях  6 бр. са 
за Стратегия за водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони. 

 
Участия в ДПК - приети с комисиите обекти 6 бр. за приемане на строежи, свързани с 

укрепване на терени. 
 
Обществеността 

При проведено Обществено обсъждане на ДОВОС е изразено крайно негативно 
становище за изграждане на кариера за добив на подземни богатства – пясъци в землището на 
гр. Белослав. Становището ще бъде взето при постановяване на решението по ОВОС.  
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