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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец декември 2017 год. 
 
 
През месец декември 2017 г. са извършени 70 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 43 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 41 бр.,  
 Извънредни -  29 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 24 предписания за отстраняване на 

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

опазване на околната среда от РИОСВ е съставен и връчен 1 брой акт.  
От директора на РИОСВ-Варна са издадени 3 броя наказателни постановления, с които 

на нарушителите са наложени две имуществени санкции в размер на 22 000 лева и една глоба 
в размер на 40 лева. 

Наложени са 3 бр. текущи санкции за констатирано наднормено замърсяване на 
компонентите на околната среда, в общ размер 2 313,50 лв. 

Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 14 068,02 лв. 80% от 
получените суми (11254,42 лв.) с изключение на 2 219,20 лв. за община Девня са преведени  на 
следните общини: Варна – 93,60 лв.; Генерал Тошево – 425,63 лв.; Девня – 405,60 лв.; Добрич 
– 272,00 лв.; Добрич-селска – 505,60 лв.; Долни чифлик – 4 190,40 лв. и Провадия – 3 142,39 
лв. 

Предприета е 1 преустановителна принудителна административна мярка. 
За периода са предприети действия по 5 бр. сигнали и жалби. 

 
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.); 

 Бензиностанции за състоянието на системите, съответстващи на етап II за улавяне ня 
бензиновите пари (УБП); 

 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; 
 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
 Изпълнение задълженията на операторите на площадки за ОЧЦМ, находящи се на 

територията на област Варна (Разпореждане на областните прокуратури на Варна и 
Провадия) 

 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 
извършване на дейности по третиране НУБА и отработени масла и нефтопродукти; 
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 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 
защита; 

 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; 
 Акцент в извършените планови проверки са проверките на защитените територии –

резервати и Рамсарски места – Р „Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Блатно кокиче“, ЗМ 
„Степите“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“; 

 Засилен контрол на защитени територии, които имат възможност за извършване на 
риболов и тези в близост до Черно море. 

 
3.Последващ контрол на: 
 Внос на флуорирани парникови газове; 
 Замърсени терени с отпадъци в района на местност „Маница“, гр. Варна. 
 Обект с опасни химични вещества и смеси; 

 
 

Атмосферен въздух  
През месец декември 2017 г. са извършени общо 6 проверки, от които:  
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 2 други проверки (1 по уведомление от МП Варна за внос на ФПГ и 1  участие в ДПК 

на обект). 
Извършени са 43 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 – 29 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 11 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месец ноември 2017 г.; 
 Утвърдени са 4 пробовземни точки на 2 дружества и др.  

 
Води 
Извършени са общо 1 проверка на място по постъпил сигнал.  
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Почви 
Изготвени са 4  становища по постъпили инвестиционни намерения; 
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Биологично разнообразие и НЕМ 
Защитени територии 
През месец декември  2017 г. са извършени:  
 33 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 2 бр. извънредни проверки, от които: 

- 1 бр. във връзка спазване режимите на ЗМ „Дуранкулашко езеро“. Нарушения не са 
констатирани; 

- 1 бр. във връзка с писмо за предприемане на действия за премахване на опасни 
клони на дървета в границите на ЗМ „Ботаническа градина-Балчик“ 

 
Защитени зони: 
Извършена е една извънредна проверка, във връзка с последващ контрол по сигнал, 

подаден през месец ноември, за незаконно полагане на водопровод в землището на с. 
Българево, община Каварна. Нарушения не са констатирани. 
 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През месец декември 2017 г. са извършени:  
 3 бр. планови проверки по ЗБР, от тях:  

- 1 бр. на Природонаучен музей-Варна; 
- 2 бр. на зоологически градини: ОП „Зоопарк-СЦ“, гр. Варна и ОП ЦЗПЖ-Добрич; 

 3 бр. извънредни проверки:  
- 1 бр. по сигнал за намерени три мъртви делфина, включени в Приложение 3 на 

ЗБР – сигналът е неоснователен;  
- 2 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 

 
 
Отпадъци 
Извършени са общо 18 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 3 проверки по постъпили сигнали; 
 2 проверки по разпореждане; 
 7 други проверки (1 по подадено заявление за изменение/допълнение на 

разрешително за дейности с отпадъци, 5 за анулиране на работни листи и 1 за 
съставяне на АУАН).  

Дадени са общо 23 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности по 

третиране на отпадъци; 
 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 3 регистрационни документи 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; 
 44 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 15 дружества; 
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 24 анулирани работни листи на 10 дружества; 
 35 заверени отчетни книги на 25 дружества. 
Изготвени са 16 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
Химикали 
Извършена е 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание. 
Изготвени са 17 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
ОВОС И ЕО 
През месец декември 2017 г. е извършено: 
1 бр. извънредни проверки (участие в ДПК). 

 
 

Вредни физични фактори – шум 
Представени са 2 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от „Агро сип“ ООД, гр. Генерал Тошево и Община Добрич - „Депо 
за неопасни отпадъци“, с. Богдан. 

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези 
промишлени източници. 

Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 

Извършена е 1 проверка (участие в ДПК на обект). 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

НП и ПАМ  

Съставени и връчени- 1 брой АУАН: 

1. „Белор България“ АД - по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, във 
връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон за неизпълнение на дадено в писмо предписание, а 
именно: дружеството да представи в РИОСВ-Варна, документи за извършени доставки на 
веществото урея от Туркменистан.  
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 0000003252-57/12.12.2017г. на Калоян Станчев Стойнев, нарушил 3.1.1 Режими, т. 
12 от Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, утвърден със Заповед № РД-
1225/11.12.2012г. на министъра на околната среда и водите за извършване на риболов в ЗМ 
„Дуранкулашко езеро“ и на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за 
защитените територии, е наложена глоба в размер на 40 лв. 

2. НП № 0000002486-55/14.12.2017г. на „Сунитранспорт“ ЕООД, нарушило чл. 15, ал. 1 от 
Регламент (ЕО)1005/2009,  във връзка с чл. 34и, ал. 1, т. 1 от Закона за честотата на 
атмосферния въздух, за извършване на нелегален внос на фреон 22, с което се нарушава 
гореописания регламент относно веществата, които нарушават озоновия слой, е наложена 
имуществена санкция в размер на 15 000 лв. 

3. НП № 0000003395-60/14.12.2017г. на „Бултекс“ ООД, нарушило чл. 136, ал. 2, т. 3 от 
Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон за 
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извършване на дейности по третиране на отпадъци без регистрационен документ издаден 
по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 
лв. 

 
Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС – 3 бр.: 
 
1. „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Провадия“, Газокомпресорен агрегат № 4 - наложена текуща 

имуществена санкция за наднормена замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, 
в размер на 2275,50 лв/мес. 

2. „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Кардам 1“, Газокомпресорен агрегат № 1 - наложена текуща 
имуществена санкция за наднормена замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, 
в размер на 13 лв/мес. 

3. „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Кардам 1“, Газокомпресорен агрегат № 3 - наложена текуща 
имуществена санкция за наднормена замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, 
в размер на 25 лв/мес. 

 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 1 брой: 
 
1. „Белор България“ АД – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 254/18.12.2017 г. 

на РИОСВ – Варна за спиране пускането на пазара на веществото урея (карбамид), до 
представяне в РИОСВ-Варна на потвърждение от Европейската Агенция по химикали 
(ЕСНА) номер на извършена регистрация на веществото урея или документи 
удостоверяващи изпълнението на чл. 8 от Регламент № 1907/2006 на Европейския 
парламент. 

 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Околната среда  
   

Преработен е Формуляр за предварителна оценка на проектно предложение „Прилагане 
на мерки за възстановяване и опазване на местообитание  91F0 „Крайречни смесени гори, 
покрай големи реки“ в ПР „Балтата“. 

Във връзка с изпълнение на Плана за дейности за защитени територии - изключително 
държавна дейност през 2017г. на РИОСВ-Варна, са изпълнени дейности за “Маркиране 
границите на резерват “Калиакра” и “Трасиране на северна, източна и част от южна граница 
на ПР „Балтата”. 
 
Бизнеса  

Издадени са: 
 2 решения за прекратяване на процедура по разглеждане на документация. 
 Изготвени са 160 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.   

   
Постановени са:  
 19 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с 

характер “да не се извършва ОВОС”; 
 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер 

“да не се извършва ЕО”; 
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 5 бр. Решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС; 

 6 бр. Решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО; 

 1 бр. Решение по ОВОС „за одобряване“; 
 2 бр.  Оценка качество на доклад за ОВОС на  инвестиционно предложение за: 

«Изграждане на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и 
наливни неопасни товари“  в ПИ с № 03719.202.2, с площ 10 015 кв. м, ПИ с № 03719.202.3, с 
площ 9 994 кв. м и ПИ с № 03719.202.44 (имотът е образуван от имот 03719.202.37), с площ 2 
902 кв.м, находящи се в местност „Манастира”, в землището на град Белослав» и „ 
Разширение с достигане на пълния капацитет на свинекомплекс “Козлодуйци“ със 7900 места 
за свине майки,  52000 места за свине за угояване (над 30 кг) и 40300 броя места за отглеждане 
на подрастващи прасета (от 8 до 30 кг) в поземлени имоти 066004, 257001, 000060, 000262, в 
землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, с възложител:  “Аякс-1“ ЕООД, гр. 
Димитровград Процедирани са основно инвестиционни предложения за изграждане на обекти 
с обществено предназначение, жилищно застрояване, за производство на етерични масла, 
животновъдни обекти и др. 

 Други: 
 Експерти на РИОСВ-Варна, взеха участие в междурегионална конференция по Проект 
«Устойчивост на системата земя-море за стратегии за екотуризъм» Представена е презентация 
на тема «Индентифициране на всички индикатори свързани със заплахите от свлачища, с цел 
опазване на компонентите на околната среда, устойчиво управление на крайбрежните зони в 
област Варна и развитие на устойчив екотуризъм».   
 
Обществеността   
 

Изготвени са 12 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 
 
Приложение – таблична част. 


