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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месеците януари-февруари 2017 год. 
 
 
През месеците януари и февруари 2017 г. са извършени 252 проверки по компоненти 

и фактори на околната среда на 151 обекта, в т.ч.: 
 Планови – 157 бр,  
 Извънредни -  95 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 82 предписания за отстраняване на 

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

опазване на околната среда от РИОСВ  - Варна са съставени 3 акта, от които 2 бр. са за 
неизпълнение на дадени предписания.  

От директорът на РИОСВ - Варна са издадени 6 бр. наказателни постановления, с които 
на нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 12 000 лв. и глоби в размер 
на 10 000 лв.  

Наложени са 2 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на      
компонентите на околната среда в общ размер на 3 054 лв./мес.  

 
 Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  санкции са 24 423,95 лв. От получените 

суми, 19 539,16 лв. са разпределени по общини. 80% /7869,39 лв./от събраните суми през 
месец януари са преведени на следните общини: Варна – 212,80 лв.; Генерал Тошево – 468,80 
лв.;  Добрич – 306,02 лв.; Добрич-селска – 571,20 лв.; Долни чифлик – 1722,59 лв.; Провадия – 
4533,58 лв. и Шабла – 54,40 лв. Останалите 11 669,77 лв. предстои да бъдат преведени през 
месец март 2017 г. 

За периода е предприета и 1 принудителна административна мярка.  
За периода са предприети действия по 55 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; 
 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 

защита; 
 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
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 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; 
 Проверки на зоомагазини и вековни дървета. 
 Засилен контрол на защитени територии, които имат възможност за извършване на 

риболов; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове. 

През отчетния период акцент на проверките от експертите и служителите на дирекция 
ПД са разпореждания по сигнали за намерени мъртви и бедстващи защитени видове. Най-
многобройни са сигналите за намерени мъртви екземпляри от разред „Гъскоподобни“. На 
всички сигнали е реагирано своевременно. Във връзка с констатирани огнища на болестта 
Инфлуенца по птиците, за сигналите са уведомени съответните областни дирекции на БАБХ.  

Акцент в извършените планови проверки са проверките на защитените територии, 
които имат излаз на морския бряг и Рамсарски места - , Р „Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ 
„Блатно кокиче“, ЗМ „Степите“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“ и ЗМ 
„Яйлата“.  

През отчетния период на територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ има възникнали два 
пожара. От пожарите е засегната площ около 30 дка. Изгорели са сухи тревни съобщества и 
тръстикова растителност. Не са установени бедстващи и мъртви животински видове.  

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

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

Атмосферен въздух  
През месеците януари и февруари 2017 г. са извършени общо 45 проверки, от които:  
 37 проверки по плана за текущ контрол (4 проверки на РЕПГ); 
 3 проверки по постъпили сигнали; 
 5 други проверки (1 проверка по разпореждане на Районна прокуратура Девня, 1 

участие в ДПК, 1 проверка по постъпило уведомление за отмяна на текуща санкция и 
2 по постъпили уведомления от МП Варна за внос на фреони). 

Дадени са 30 предписания.  
Извършени са 42 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 за 2016 г.), 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 – 25 доклада; 
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 ПУР – 3 на 3 дружества. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 27 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месец декември 2016 г. и януари 2017 г.; 
 Утвърдена е 1 пробовземна точка за измерване на емисиите във въздуха; 
 Издадени са 3 удостоверения за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за 

ЛОС; 
 Заверени са 31 бр. дневници за състоянието на системите, съответстващи на етап II за 

УБП на 23 дружества. 
 

Води 
Извършени са общо 10 проверки на място, от които:   
 3 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; 

 3 проверки по постъпили сигнали; 
 4 други проверки (1 проверка с вземане на водна проба и 3 участия в ДПК). 
Дадени са 4 предписания. 
Изготвени са 40 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Почви 
Извършена е 1 проверка по постъпил сигнал.  
Дадени са 2 предписания. 
Изготвени са 24 становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 
Биологично разнообразие и НЕМ  
Защитени територии 

През месеците януари и февруари 2017 г. са извършени:  
 101 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 3 бр. извънредни проверки от които 2 бр. по сигнали за възникнали пожари на 

територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“  и 1 бр. с цел изясняване 
на обстоятелствата за установено отсичане на дървета на територията на ПР „Балтата“. 

 
Биологично разнообразие и лечебни растения 

През месеците януари и февруари 2017 г. са извършени:  
 7 бр. планови проверки по ЗБР и Регламент 338/97 на ЕО, от тях: 3 бр. на 
зоомагазини и 4 бр. на вековни дървета. 
 38 бр. извънредни проверки:  
 31 бр. по сигнали за намерени мъртви и бедстващи видове от Приложение 3 на ЗБР.  
 2 бр. във връзка с настаняване на екземпляри от видовете „ням лебед“ и „обикновен 

мишелов“ в ЦЗПЖ-Добрич – дадени са общо 4 бр. предписания. Предписанията са в 
период на изпълнение;  

 1 бр. по разпореждане на Районна прокуратура-Варна, за извършване на повторна 
проверка, в района на Морска гара, Яхтено пристанище – гр. Варна, за бедстващи 
птици. По време на проверката не са открити такива.  
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 1 бр. съвместна проверка с преставители на ОБДХ-Добрич, във връзка с намерени 
голям брой мъртви птици в района на Шабленска тузла, землище гр. Шабла. Част от 
намерените мъртви птици са взети за изследване от ОБДХ-Добрич  

 3 бр. за извършено маркиране на приплоди на видове от Регламент 338/97 на ЕО. 
 

В РИОСВ-Варна са постъпили 6 бр. сигнални писма за публикувани обяви в интернет 
сайтове за притежание и предлагане за продажба на защитени видове. Същите са препратени 
до съответните районни прокуратури, за проверка съгласно техните компетенции. 
 

Отпадъци  
Извършени са общо 36 проверки, от които:  
 6 проверки по плана за текущ контрол 
 4 проверки за последващ контрол; 
 15 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 11 други проверки (1 проверка по разпореждане на Районна прокуратура Варна, 1 

проверка по постъпило уведомление за съдействие от МВР, 2 проверки по 
уведомление за съдействие от Митнически пункт Варна, 4 по подадени заявления за 
дейности с отпадъци и 3 за анулиране на работни листи).  

Дадени са общо 42 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 30 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 5 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 6 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; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 11 решения за изменение и допълнение на регистрационни документи за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 2 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ 

за дейности с отпадъци; 
 141 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 39 дружества; 
 68  анулирани работни листи на 7 дружества; 
 96 заверени отчетни книги на 51 дружества. 

 
Опасни химични вещества 
Извършена е 1 проверка, във връзка с участие на експерт в ДПК на строеж. 
Изготвени са 48 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ОВОС и ЕО  

Извършени са: 
 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК) 
 Оценка качество на ДОВОС: 1(изх. №26-00-5665/17/27.02.2017 г. -положителна оценка 

ОВОС и ДОСВ на ИП „Разработване на кариера “Старо Оряхово 3” за добив на пясък” 
в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, с възложител: “ЕСКАНА” АД” 

 11 бр. становища за ИП/ППП/ПП1, включени за разглеждане в общинските експертни 
съвети по устройство на територията. 
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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. 
Изготвени са 24 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 

Извършени са общо 6 проверки на място, от които: 
 3 планови проверки на дружества с издадени комплексни разрешителни по КПКЗ; 
 3 други проверки (3 участия в комисии за ДПК). 
Изготвени са 23 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
НП и ПАМ  
Съставени и връчени- 3 броя АУАН: 

1. „Корект ойл груп“ ООД, гр. Генерал Тошево – по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗЗВВХВС, във 
връзка с чл. 26, ал. 8 от същия закон за неизпълнение на предписание, а именно 
непредставяне на изисканите с констативен протокол документи. 

2.  „Автокар инвест“ ЕООД, гр. Варна – по чл. 143, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1  и чл. 38, ал. 1 от същия закон за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци на неразрешено по силата на 
закона място. 

3. „Дени специал“ ЕООД, гр. Добрич – по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон за неизпълнение на предписание, а 
именно непредставяне на изисканите с констативен протокол документи. 

 
Наказателни постановления: 

1. НП № 0000002299-62/18.01.2017г. на „Антей ВН“ ООД, нарушил чл. 156, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон за 
неизпълнение на преписание, а именно наличните на площадката отпадъци да бъдат 
предадени на лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО е наложена имуществена 
санкция в размер на 5000 лв. 

2. НП № 0000002298-56/18.01.2017г. на Димитър Тодоров Великов, нарушил 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 ПРЗ в неговите рамки и да се възстанови 
вратата е наложена глоба в размер на 2000 лв. 

3. НП № 0000002301-66/19.01.2017г. на „Албена“ АД, нарушил 29, ал. 2 от Закона 
управление на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от същия закон за 
нерегламентирано изхвърлени строителни отпадъци, отпадъци от опаковки 
(пластмасови) и едрогабаритни отпадъци е наложена имуществена санкция в размер 
на 2000 лв. 

4. НП № 0000002302-67/23.01.2017г. на Янчо Николов Домниев, нарушил 29, ал. 2 от 
Закона управление на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 4, т. 1 от същия закон за 
извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци на терен без издадено от 
РИОСВ-Варна разрешение за дейности по тяхното третиране по реда на Глава V, 
Раздел I от ЗУО е наложена глоба в размер на 4 000 лв. 
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5. НП № 0000003457-64/26.01.2017г. на Живко Люцканов Димитров, в качеството му на 
собственик на ДЗЗД „Коки колор“, нарушил чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон за неизпълнение на предписание, а 
именно непредставяне на изисканите с констативен протокол документи е наложена 
глоба в размер на 4 000 лв. 

6. НП № 01420-65/08.02.2017г. на „Лукойл България“ ЕООД, нарушил чл. 93, ал. 3 и чл. 
99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 162, ал. 1 от същия 
закон за това, че експлоатира резервоари, за които не е приключила приложимата 
процедура по Глава шеста и Глава седма, Раздел I от ЗООС е наложена имуществена 
санкция в размер на 5 000 лв. 

 
Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС  

1. „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Провадия“, Газокомпресорен агрегат № 3 - наложена 
текуща имуществена санкция за наднормена замърсяване на атмосферния въздух с 
азотни оксиди, в размер на 3015 лв/мес. 

2. „ОМВ България“ ООД - наложена текуща имуществена санкция за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения по показатели БПК5, ХПК и неразтворени 
вещества на заустваните пречистени води в повърхностен воден обект. 

 
Принудителна административна мярка 
 
Веселин Илиев Петров и Петър Панайотов Панайотов – наложена преустановителна ПАМ със 
Заповед № 28/08.02.2017 г. на РИОСВ – Варна за спиране дейностите по приемане, насипване, 
разстилане и уплътняване на изкопани земни маси и строителни отпадъци в имот № 065010, 
местност „Гьолгелик“, землище на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна. 
 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Бизнеса 
 

 Издадени са 5 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху ЗЗ. 

 Извършени са две оценки на качеството на доклад за оценка на степента на въздействие 
върху защитените зони.  

 Изготвени са 304 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 основно инвестициони предложения за изграждане на сондажни 
кладенци, системи за напояване на овощни градини и оранжерии, обекти с обществено 
предназначение, ферми за интензивно отглеждане животни, дестилерии за преработка 
на етерично-маслени култури, ЛПСОВ и др. Постановени са: 1 решение по ОВОС за 
одобряване, 32 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
с характер “да не се извършва ОВОС”, 1 становище по ЕО за съгласуване и 13 бр.  
решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да не се 
извърши ЕО”.  
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Обществеността   
 

 Консултации по задание за обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от Наредбата 
за ОВОС: 1 - ИП „ изграждане на “Пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение “Езерово”, с възложител:  “Трансстрой Варна” АД (изх. №26-00-
4123/6/09.02.2017 г.) 

 Консултации по чл. 19 и 19а от Наредбата за ЕО: 1 (изх. № 08-01-7665/4/20.01.2017 г. – 
Задание за обхват и съдържание на ЕО на Общ устройствен план на община Добричка) 

 Във връзка с изпълнение на Решение 141/14.01.2016 г. на Съда на Европейския съюз и 
дадени указания от министъра на околната среда и водите е организирана и проведена 
работна среща. 

 Проведен е открит урок с ученици по случай 2-ри февруари „Ден на влажните зони“. 
 
 
 
 
 
 
 

 


