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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 
за месец декември 2016 г. 

 
 
През месец декември 2016 г. са извършени 152 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 88 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 70 бр,  
 Извънредни -  82 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 48 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 директорът на РИОСВ са издадени 7 бр. наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 16 000 лв. и глоби в размер на 
150 лв. 

За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от 
РИОСВ - Варна са наложени санкции на операторите на инсталацииите в общ размер от 0 лв.:  

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  санкции са 30294,27 лв. От получените 
суми, 24235,40 лв. са разпределени за следните общини: Варна – 119,20 лв.; Генерал Тошево – 
717,36 лв.; Девня – 16260,56 лв.; Добрич – 233,60 лв.; Добрич-селска – 571,20 лв.; Долни 
чифлик – 3076,80 лв.; Каварна – 138,42 лв.; Провадия – 3063,86 лв. и Шабла – 54,40 лв. 
16549,38 лв. от дължимите суми за общини са преведени през месец декември. Останалите 
7686,02 лв. предстои да се преведат през месец януари 2017 г. 

За периода е предприета и 1 принудителна административна мярка.  
 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 
 

1. Превантивен контрол на: 
 Обекти, по отношение предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях; 
 Площадки за дейности с отпадъци, във връзка с издаване на разрешителен документ по 

ЗУО за дейността.   
2. Tекущ контрол на: 
 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; 
 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; 



 2

 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; 

 Проверка на зоопарк – ОП „Зоопарк-Спасителен център“-Варна; 
 Природонаучен музей-Варна 
 Засилен контрол на защитени територии, които имат възможност за извършване на 

риболов; 
 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 мъртви екземпляри от защитени видове. Извършени са 
проверки и са дадени предписания за предоставяне на един екземпляр от защитен вид горска 
ушата сова на Природонаучен музей-Варна и един екземпляр от вида ням лебед оставен на 
мястото, където е намерен съгласно чл. 39 от ЗБР. 

Акцент в извършените планови проверки са проверките на зоологическа градина в гр. 
Варна и Природонаучен музей-Варна. Друг акцент продължават да бъдат проверките на 
защитените територии. През този месец засилен контрол се извършва на ЗТ, в които има 
възможност за извършване на риболов - ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“, 
както и на резерватите „Камчия“, „Калиакра“, ПР „Балтата“, и ЗМ „Лонгоза“, ЗМ „Блатно 
кокиче“, ЗМ „Степите“.  

 
 

3. Последващ контрол: 
 Извършени са проверки на площадки за дейности с ИУМПС;   

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 
През месец декември 2016 г. са извършени общо 20 проверки, от които:  
 7 проверки по плана за текущ контрол (2 проверки на РЕПГ); 
 6 проверки по постъпили сигнали; 
 7 други проверки (1 проверка за регистриране на дейността, 3 участия в ДПК и 2 за 

приемане на обект, финансиран от ПУДООС и 1 по постъпило уведомление от МП 
Варна за внос на фреони) 

Дадени са 7 предписания.  
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 ноември 2016 г.; 
 Утвърдени са 2 пробовземни точки за измерване на емисиите на 2 дружества; 
 Издадено е 1 удостоверение за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 
 Заверени 89 бр. дневници за състоянието на системите, съответстващи на етап II за 

УБП на 22 дружества. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Представени са 7 доклада от СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда. 
Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези 

промишлени източници. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 6 проверки на място, от които: 
 6 други проверки (6 на обекти изграждани със средства по ПУДООС). 

ВОДИ 
Извършени са общо 3 проверки на място, от които:   
 2 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; 
 
Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През ноември 2016 г. са извършени:  
 50 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 22 бр. извънредни проверки от които 3 бр. свързани с изпълнение на Плана за 

дейности в защитените територии за 2016г. и 19 бр. за спазване режима на защитените 
територии. 

 
Биологично разнообразие и лечебни растения 
 През м. декември 2016г. са извършени:  

 2 бр. планови проверки по ЗБР от тях: 1 бр. на ОП «Зоопарк-Спасителен център», 
гр. Варна; 1 бр. Природонаучен музей-Варна. 

 5 бр. извънредни проверки: 1 бр. е по обява в интернет за продажба на защитен вид 
екземпляр – сигналът е неоснователен. 1 бр. за донесен в РИОСВ-Варна екземпляр от защитен 
вид с счупено крило. 1 бр. във връзка с разпореждане на екземпляри  от защитени видове и 
предоставянето им на Природонаучен музей-Варна. 1 бр. за намерен умрял екземпляр от вида 
ням лебед. 1бр. проверка за маркиране на приплоди по Cites. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                        

Извършени са общо 33 проверки, от които:  
 5 проверки за последващ контрол; 
 3 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 18 проверки по разпореждане; 
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 7 други проверки (5 по подадени заявления за дейности с отпадъци и 2 за анулиране на 
работни листи).  

Дадени са общо 28 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 3 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 2 регистрационни документа за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и транспортиране 

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

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ за 

дейности с отпадъци; 
 48 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 18 дружества; 
 49 анулирани работни листи на 5 дружества; 
 28 заверени отчетни книги на 18 дружества. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 10 проверки от които: 
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 други проверки (2 участия в ДПК). 

Дадени са 13 предписания. 
 

ОВОС и ЕО  
 Извършена е 1 бр. планова проверка 
 Становище по екологична оценка на ОУП на община Ветрино. 
 О ц е н к а  к а ч е с т в о  н а  Д О В О С :  1 ( изх. № 26-00-4102/72/21.12.2016 г. – ІІІ 

положителна оценка на ДОС на ИП “Изграждане и експлоатация на ВЕП” в землището 
на с. Добротич, общ. Вълчи дол, с възложител: “Добротич уинд” ЕАД) 

 Изготвени са 13 бр. становища за ИП/ППП/ПП включени за разглеждане в общинските 
експертни съвети по устройство на територията. 
 

НП и ПАМ 

Съставени и връчени- 5 бр. АУАН: 

1.  „Макси Ко 2012“ ЕООД, гр. Добрич– по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 34м от същия закон за извършване на дейност по Приложение 
№ 1 от Наредба № 7 за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния 
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, а именно 
„химическо чистене“, без да е извършена регистрация на инсталацията. 

2. Живко Люцканов Димитров, гр. Девня – по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон за неизпълнение на дадено 
предписание, а именно да представи в РИОСВ-Варна всички документи (фактури, 
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декларации и пр.), удостоверяващи получени МПС и авточасти, описани в констативен 
протокол за периода 01.01.2015г. до 15.09.2016г. 

3. „Лукойл България“ ЕООД, гр. София– по чл. 93, ал. 3 и чл. 99 “б“, ал. 5 от Закона за 
опазване на околната среда, във връзка с чл. 162, ал. 1 от същия закон за  експлоатация 
на резервоари Р202, Р204 и Р603 за съхранение на гориво без приключила процедура по 
реда на Глава шеста и Глава седма, Раздел I от ЗООС. 

4. „Албена“ АД, к.к. „Албена“, община Балчик– по чл. 29, ал. 2 от Закона за управление 
на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от същия закон за нерагламентирано 
изхвърляне на строителни отпадъци и отпадъци от опаковки. 

5. Янчо Николов Домниев, гр. Варна– по чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 133, ал. 4, т. 1 от същия закон за нерагламентирано 
изхвърляне на изкопни земни маси от товарни автомобили. 
 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
1. НП № 01913-55/08.12.2016 г. на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. 

Варна – наложена имуществена санкция по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във 
връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от същия закон за превишаване нормите на Черноморски 
типове реки – R10 за заустване на пречистените отпадъчни води по показател 
БПК5, в размер на 1 000 лв. 

2. НП № 0000003333-59/15.12.2016 г. на „ТСТ - Ауто“ ООД, гр. Добрич – наложена 
имуществена санкция по чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във 
връзка с чл. 8, ал. 2, т. 6 от същия закон и чл. 10, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 1 за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейности с отпадъци за неводене 
на отчетност, в размер на 2 000 лв. 

3. НП № 0000003334-60/15.12.2016 г. на „Карколор“ ЕООД, гр. Варна – наложена 
имуществена санкция по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във 
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от същия закон за извършване на дейност по съхраняване 
на ИУМПС без документ по реда на Глава пета, раздел I от Закона за управление на 
отпадъците, в размер на 7 000 лв. 

4. НП № 0000002210-63/15.12.2016 г. на „Макси ко 2012“ ЕООД, гр. Добрич – наложена 
имуществена санкция по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за 
неизвършена регистрация на инсталация от обхвата на Наредба № 7 за норми за 
допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на 
употребата на разтворители в определени инсталации, в размер на 1 000 лв. 

5. НП № 01419-57/20.12.2016 г. на „Афер България“ ЕООД - наложена имуществена 
санкция 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, в размер на 5 000 лв. 

6. НП № 0000003250-58/15.12.2016г. на Стефан Лазаров Лютаков, нарушил чл. 81,  ал. 1, 
т. 1 от Закона за защитените територии за извършване на спортен любителски 
риболов на забранено място е наложена глоба в размер на 50 лв. 

7. НП № 0000003426-61/20.12.2016г. на Румен Иванов Иванов, нарушил чл. 38, ал. 1, т. 7  
от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1от същия закон за 
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притежаване и предлагане за продажба на препариране на морска костенурка, 
включен в Приложение 3 от ЗБР е наложена глоба в размер на 100 лв. 

 
 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 1 бр.: 
Янчо Николов Домниев – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 290/20.12.2016 г. 
на РИОСВ – Варна за спиране дейностите по приемане, насипване, разстилане и уплътняване 
на строителни отпадъци в това число изкопани земни маси в имот с идентификатор 
10135.2020.86, местност „Папас чаир“, землище на кв. „Виница“, гр. Варна. 
 
 
 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Околната среда  
   
  При извършените проверки по сигнали са намерени – ням лебед и горска ушата сова, 
включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие. В изпълнение на чл. 39 от  
същия закон, горската ушата сова е предоставена на Придонаучен музей-Варна.  

   Извършена е една извънредна проверка, свързана с маркиране на екземпляри, включени 
в приложенията на Регламент 338/97 на ЕО. 
  
Бизнеса 
 Издадени са:  

 4 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ. 
Извършена е една оценка на качеството на доклад за оценка на степента на 

въздействие върху защитените зони.  
Изготвени са 206 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:  

 35 по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в 
материални активи”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 Процедирани са инвестициони предложения за изграждане на сондажни кладенци, 
площадка за третиране на отпадъци, за обекти с обществено предназначение, за 
изграждане на ферма за интензивно отглеждане животни, капково напояване и др. 
Постановени са 21 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС с характер “да не се извърши ОВОС” и 1 бр.  решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО с характер “да не се извърши ЕО” 

 
Обществеността   
 
Консултации по задание за обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за 
ОВОС: 1 (ИП „Кариера за скално-облицовъчни материали от находище “Коларци”, с 
концесионна площ е 88,738 дка, в землището на с. Брестница, общ. Тервел, обл. Добрич, с 
възложител: “Булстоун” ООД – изх. № 26-00-5713/27/15.12.2016 г.) 
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Консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО: 1 (изх. № 24-00-7292/20/23.12.2016 г. – Доклад за 
ЕО на ПУП и ПП за ПИ 000011, землище с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител: “Ал-
Нур Груп Бг” ЕООД, гр. Варна) 
 
 
 
 


