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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец октомври 2016 г. 
 
 
През месец октомври 2016 г. са извършени 284 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 178 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 191 бр,  
 Извънредни -  93 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 40 предписания за отстраняване на 

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

опазване на околната среда от РИОСВ са съставени и връчени 5 броя акта, от които 1 бр. е за 
констатирано неизпълнение на дадени предписания.  

От директорът на РИОСВ са издадени 9 бр. наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 27 400 лв. и глоби в размер на 
250 лв. 

Наложена е една санкция за констатирано наднормено замърсяване по компонент 
“Води” в размер на 28 637 лв./мес. 

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  санкции са 17709 лв. От получените 
суми, 14167,20 лв. са разпределени и ще се преведат през месец ноември на съответните 
общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, които ще 
получат  приходи от наложени санкции са: община Девня  (2219,20 лв.), община Провадия  
(3581,60 лв.), община Генерал Тошево (1048,80 лв.), община Варна (419,20 лв.), община 
Добрич (96,80 лв.), община Добрич-селска (571.20 лв.), община Долни чифлик (6176 лв.) и 
община Шабла (54,40 лв.). 

За периода са предприети действия по 19 бр. сигнали и жалби; 
 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 
 

1. Превантивен контрол на: 
 Обекти с висок и нисък рисков потенциал, по отношение предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях; 
 Извършени са 20 бр. проверки на имот зает с приоритетно за опазване природно 

местообитание „Понто Сарматски степи“, в границите на ЗЗ BG0002051 „Калиакра“, 
във връзка с неговото разораване и дадени предписания. 
 

2. Tекущ контрол на: 
 Условията в издадени комплексни разрешителни; 
 Емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници (доклади от собствени непрекъснати/периодични измервания, 
контролни измервания, състояние на пречиствателните съоръжения и др.); 

 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи озоноразрушаващи вещества; 
 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи флуорирани парникови газове; 
 Условията в издаден разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 
 Обекти формиращи отпадъчни води, във връзка с Лято 2016 г.; 
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 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 
защита; 

 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по третиране НУБА и отработени масла и нефтопродукти; 
 Изпълнение изискванията на Закона за защина от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
Регламент (ЕО) № 1272/2008, Регламент (ЕО) № 648/2004 и др.; 

 Обекти съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С; 

 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове; 

 
През отчетния период акцент на проверките от експертите и служителите на дирекция 

ПД са разпорежданията по сигнали за бедстващи защитени видове. Най-многобройни са 
сигналите за намерени бедстващи представители на орнитофауната. На всички сигнали е 
реагирано своевременно. Извършени са проверки и са дадени предписания за настаняване на 
видовете в ЦЗПЖ-Добрич и за освобождаването им в подходящи за съответните видове 
райони.  

Акцент в извършените планови проверки са проверките на общини и горски 
стопанства, за спазване на изискванията на Закона за лечебните растения. Друг акцент са 
проверките на защитените територии, изключителна държавна собственост и Рамсарски места. 
За нарушения по режимите на ЗМ „Шабленско езеро“ е съставен 1бр. АУАН. 

 
3. Последващ контрол: 

В изпълнение на заповед на Областния управител на област с административен център 
гр. Добрич през месец октомври се извършиха проверки на складове и ББ-кубове с негодни за 
употреба и залежали препарати за растителна защита. 

Извършени са 20 бр. извънредни проверки по дадени предписания за спиране на 
унищожаването на приоритетно за опазване природно местообитание 62С0 „Понто Сарматски 
степи“. Предписанията се изпълняват. 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 

Атмосферен въздух 
През месец октомври 2016 г. са извършени общо 15 проверки, от които:  
 9 проверки по плана за текущ контрол (3 проверки на РЕПГ); 
 6 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
Извършени са 30 проверки по документи на представени доклади от собствени 

непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, 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; 
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 
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месец септември  2016 г.; 
 Утвърдени са 6 пробовземни точки за измелване на емисиите; 
 Заверени 33 бр. дневници за състоянието на системите, съответстващи на етап II за 

УБП на 20 бензиностанции. 

Води  
Извършени са общо 41 проверки на място, от които:   
 32 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; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 6 други проверки (1 по писмо на БДЧР и 5 участия в ДПК за издаване разрешение за 

ползване на строеж) 
Дадени са 9 предписания. 

 
 
Почви 

Извършени са 10 проверки на място, от които:  
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по последващ контрол; 
 4 други проверки по разпореждане на ОУ. 
Дадено е 1 предписание. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 
 
Защитени територии 

През месeц октомври 2016 г. са извършени:  
 80 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 4 бр. извънредни проверки: 
 2 бр. по искане за съгласуване на дейности по почистване на сграда "Черната вълна-

Пушалня в ЗМ “Ботоническа градина Балчик”. 
 1 бр. за унищожаване на намерени в ЗМ "Шабленско езеро" и ЗМ "Дуранкулашко 

езеро" рибарски уреди на неизвестни извършители; 
 1 бр.  по режимите на ЗМ “Аладжа манастир”. 

  
Дадени са 5 бр. предписания за спазване на режимите на ЗМ “Лимана”, по искане за 

съгласуване на дейности при оргатизиране на спортни състезания. 
 
Защитени зони 

20 бр. извънредни проверки -  по дадени предписания за спиране на унищожаването на 
приоритетно за опазване природно местообитание 62С0 „Понто Сарматски степи“. 
Предписанията се изпълняват. 

 
Биологично разнообразие и лечебни растения 

През м. октомври 2016г. са извършени:  



 4

 9 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО, от тях: 2 бр. на ДЛС; 
ДГС – 3 бр.,  3 бр. на общини и 1 бр. на билкова аптека. 
 17 бр. извънредни проверки:  
 1 бр. във връзка с настаняване на розов пеликан в ЦЗПЖ-Добрич – дадено е 1 бр. 

предписание;  
 5 бр. по сигнали за бедстващи видове от Приложение 3 на ЗБР,  
 4 бр. за разпореждане с екземпляри от защитени видове  
 3 бр. за извършено маркиране на приплоди на видове от Регламент 338/97 на ЕО,  
 1бр. по изпълнение на дадено предписание за обезопасяване на гнездово 

местообитание. 
 1бр. по изпълнения на условията в разрешително по Наредба №8; 
 1бр. по писмо на МОСВ за издадени регистрационни карти на папагали. 
 1 бр. по сигнал в сайт за продажба на защитени видове. 

 
 
Отпадъци                                                                                                                                                                                                                            

Извършени са общо 67 проверки, от които:  
 51 проверки по плана за текущ контрол; 
 7 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 4 проверки по разпореждане; 
 5 други проверки (2 за анулиране на работни листи, 1 по вх. дневник и 2 по 

уведомления за съдействие от МП Варна).  
Дадени са общо 15 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за прекратяване на действието на разрешение за дейности с отпадъци; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и транспортиране 

на отпадъци; 
 4 решения за изменение и допълнение на регистрационни документа за извършване на 

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

документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ от издаване на решение за изменение и допълнение на 

регистрационен документ за третиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване регистрацията на регистрационен документ; 
 156 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 28 дружества; 
 56 анулирани работни листи на 3 дружества; 
 25 заверени отчетни книги на 20 дружества. 

 
Опасни химични вещества 

Извършени са 4 планови проверки от които: 
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 2 проверки на обекти с висок рисков потенциал; 
 1 проверка по разпореждане; 

Дадено е 1 предписание. 
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ОВОС И ЕО 
 2 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. в община Каварна във връзка с издадено разрешение за строеж по Решение Вн 
7/2011 за ветроенергиен парк;  
 1 бр. участие в ДПК. 

 
Проведена е консултация по чл. 20 от Наредбата за ЕО – ОУП на община Суворово.  
Изготвени са 5 бр. становища за ИП/ППП/ПП включени за разглеждане в общинските 

експертни съвети по устройство на територията. 

Вредни физични фактори – шум 
Представени са 5 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда. 
Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от 

промишлени източници. 

Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 
Извършени са общо 15 проверки на място, от които: 
 2 проверка на обект с издадено комплексно разрешително; 
 13 други проверки ( 2 участия в ДПК за издаване разрешение за ползване на строеж и 

11  на обекти изграждани със средства по ПУДООС). 
 
 
НП и ПАМ 

Съставени и връчени- 5 бр. АУАН: 

1. „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, гр. Варна – по чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона 
за водите, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 6 от същия закон за превишаване на нормите за 
Черноморски типове реки, регламентирани в наредба. 

2. „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, гр. Варна – по чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона 
за водите, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 6 от същия закон за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения, регламентирани в разрешително. 

3. Димитър Тодоров Великов, гр. Добрич– по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 
околната среда, във връзка с чл. 155, ал. 2 от същия закон за неизпълнение на 
предписание, а именно да се прехвърлят всички налични извън рамките на складовото 
помещение негодни препарати за растителна защита. 

4. „Афер България“ ЕООД, гр. Девня – по чл. 35, ал. 1, т. 34, буква „в“ от ЗЗВВХВС, във 
връзка с чл. 36, параграф 1 от Регламент/ЕО/1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали за осъществен внос на 
химични вещества, за които не разполага с документация, която е необходимо да 
подържа в наличност съгласно регламента. 

5. Стефан Лазаров Лютаков, гр. Пазарджик - по 3.1.1 Режими, т. 12 от Плана за 
управление на ЗМ „Шабленско езеро“, утвърден от министъра на околната среда и 
водите със Заповед № РД-167/26.02.2004г за риболов в ЗМ „Шабленско езеро“. 
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НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 0000002297-47/04.10.2016г. на „Солей 06” ООД, нарушил чл. 29, ал. 2 от Закона 
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от същия закон е 
наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лв. 

2. НП № 0000003247-49/21.10.2016г. на Ваньо Атанасов Контев, нарушил чл. 81, ал. 1, т. 
1, във връзка с ал. 3 от Закона за защитените територии е наложена глоба в размер на 
50 лв. 

3. НП № 0000003249-51/21.10.2016г. на Димитър Иванов Даскалов, нарушил чл. 81, ал. 1, 
т. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за защитените територии е наложена глоба в размер на 
50 лв. 

4. НП № 0000003248-50/21.10.2016г. на Красимир Викторов Халов, нарушил чл. 81, ал. 1, 
т. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за защитените територии е наложена глоба в размер на 
100 лв. 

5. НП № 0000003246-37/21.10.2016г. на Михаил Душев Янчев, нарушил чл. 81, ал. 1, т. 1, 
във връзка с ал. 3 от Закона за защитените територии е наложена глоба в размер на 50 
лв. 

6. НП № 0000003388-36/21.10.2016г. на „Антей ВН“ ООД, нарушил чл. 136, ал. 2, т. 3 от 
Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от същия 
закон е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. 

7. НП № 0000003389-38/21.10.2016г. на „Диана Рум“ ЕООД, нарушил чл. 136, ал. 2, т. 14 
от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 3 от същия закон е 
наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. 

8. НП № 0000003390-43/21.10.2016г. на „Вамкар“ ООД, нарушил чл. 135, ал. 2, т. 1 от 
Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Наредба 
№ 2 за класификация на отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 7000 
лв. 

9. НП № 0000003391-52/24.10.2016г. на „Крис ауто“ ЕООД, нарушил чл. 135, ал. 2, т. 1 от 
Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Наредба 
№ 2 за класификация на отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 5000 
лв. 

 
 

Наложена е 1 имуществена санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на „Солвей Соди“ АД, гр. 
Девня – за замърсяване на р. Провадийска с отпадъчни води от утайтелен басейн „Падина“, 
превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показател неразтворени вещества, в 
размер на 28 637 лв/мес. 

 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Околната среда  
 Преустановено е унищожаването на приоритетно за опазване природно местообитание 
„Понто Сарматски степи“, в границите на ЗЗ BG0002051 „Калиакра“.  
  При извършените проверки по сигнали са намерени – блатна сова, малко кафяво 
прилепче, розов пеликан, ням лебед, всички включени в приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие. В изпълнение на чл. 39 от същия закон, част от видовете са 
настанени за лечение в ЦЗПЖ-Добрич или са пуснати на свобода в подходящ за съответния 
вид район.  
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   Извършени са три извънредни проверки, свързани с маркиране на екземпляри, 
включени в приложенията на Регламент 338/97 на ЕО. 
  
Бизнеса 
 Издадени са:  

 7  решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ, 
от които 3 бр. по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства ПРСР. 
Извършена е една оценка на качеството на доклад за оценка на степента на 

въздействие върху защитените зони.  
 
Изготвени са 160 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, от които:  

 
 7 бр. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОП Региони  

в развитие 2014 - 2020 г.“; 
 10 бр. по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР; 
 14 бр. по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства от ПРСР. 
 Процедирани са инвестициони предложения за изграждане на сондажни кладенци, 

площадка за третиране на отпадъци, за обекти с обществено предназначение – 
супермаркет, за изграждане на ферма за интензивно отглеждане на животни и риба, 
рибарско селище и др. Постановени са 20 бр. решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС с характер «да не се извърши ОВОС» 

 Постановени са 2 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС за: «Склад за 
ПРЗ» и за „курортно строителство». 

 Преценки ЕО – 5 бр. за складови бази, къщи за гости, вилно строителство и др. с 
характер «да не се извърши ЕО». 

 1 бр. преценка ЕО с характер «да се извърши ЕО» за изграждане на къщи за гости. 
 

 
 
Приложение – таблична част. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


