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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 
за месец март 2017 г. 

 
 
През месец март 2017 г. са извършени 196 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 139 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 149 бр,  
 Извънредни -  47 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 67 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
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.  
Наложени са 4 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на      

компонентите на околната среда: 
 3 еднократни санкции, в общ размер 241 448 лв. 
 1 текуща санкция, в размер на 109 лв/мес. 
 
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по 

опазване на околната среда от РИОСВ са съставени и връчени 3 броя акта.  
От директора на РИОСВ са издадени 2 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите е наложена една имуществена санкция в размер на 1000 лв. и една глоба в 
размер на 100 лв., а именно общо 1100 лева. 
 
 Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 33080,64 лв. 80% от 
получените суми /26464,51 лв./ ще бъдат преведени на следните общини:  Варна – 1424,87 лв.; 
Генерал Тошево – 407,20 лв.; Девня – 4438,40 лв.; Добрич – 213,60 лв.; Добрич-селска – 571,20 
лв.; Долни чифлик – 1538,40 лв.; Каварна – 12850,84 лв. и Провадия – 5020,00 лв. 

 
 
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; 
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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; 
 Проверки на зоомагазини и вековни дървета. 
 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 дейността на експертите и служителите на дирекция 

ПД е подготовката за „Пожароопасния период“ на 2017г.  
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“. Извършени са проверки на пазари за цветя, с цел недопускане унищожаването на 
екземпляри включени в прилозенията на Закона за биологичното разнообразие 

През отчетния период на територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ има възникнал 
пожар. От пожара е засегната площ около 5 дка. Изгорели са сухи тревни съобщества и 
тръстикова растителност. Не са установени бедстващи и мъртви животински видове.  

 
 

3. Последващ контрол на: 
 Водни обекти (дерета) за замърсяване с отпадъци; 
 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 месеците март 2017 г. са извършени общо 15 проверки, от които:  
 7 проверки по плана за текущ контрол (1 проверка на РЕПГ); 
 2 проверки за последващ контрол; 
 3 проверки по постъпили сигнали; 
 3 други проверки (1 проверка по постъпило уведомление за отмяна на текуща 

санкция и 2 по постъпили уведомления от МП Варна за внос на фреони). 
Дадени са 8 предписания.  
Извършени са 36 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 
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(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 – 11 доклада; 
 ПУР – 11 на 8 дружества. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 15 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месец февруари 2017 г.; 
 Заверени са 6 бр. дневници за състоянието на системите, съответстващи на етап II за 

УБП на 4 дружества и др.. 
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършена е 1 проверка с контролни измервания на нивата на шума, излъчван в 
околната среда от промишлен източник – „Пластхим - Т“ АД, гр. Тервел.  Представен е 1  
доклад 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 11 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 4 проверки на място, от които: 
 2 планови проверки на дружества с издадени комплексни разрешителни по КПКЗ; 
 2 проверки по разпореждане. 
Дадени са 3 предписания. 
Изготвени са 15 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 17 проверки на място, от които:   
 14 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; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 
 1 друга проверка (1 по Разрешително за ползване на подземен воден обект). 
Дадени са 2 предписания. 
Изготвени са 21 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец март 2017 г. са извършени:  
 51 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 3 бр. извънредни проверки от които 1 бр. във връзка с аварийно изпускане на 

водите от  ЗМ „Шабленско езеро“  и 1 бр. по режимите на ЗТ и 1 бр. по сигнал за възникнал 
пожари на територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“. 
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Защитени зони: 
 
Извършени са 

 5бр. планови проверкипо режимите на защитените зони и спазване на условия 
поставени в решения по ОС, ОВОС и ЕО. 

 1бр. по сигнал за извършена сеч в ЗЗ „Батова“. Сигналът е неоснователен.  
 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През месеци март 2017 г. са извършени:  

 11 бр. планови проверки по ЗБР и Регламент 338/97 на ЕО, от тях: 2 бр. на 
зоомагазини,  4 бр. на вековни дървета, 5 бр. на пазари за цветя. 
 6 бр. извънредни проверки:  
 
 3 бр. по сигнали за намерени мъртви и бедстващи видове от Приложение 3 на ЗБР.  
 2 бр. проверка по документи на билкозаготвителнити пунктове.  
 1 бр. във връзка със заявление от граждани, с цел установявяне плътността на 

находищата на снежно и елвезиево кокиче. 
 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                      

Извършени са общо 57 проверки, от които:  
 35 проверки по плана за текущ контрол 
 6 проверки за последващ контрол; 
 6 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 3 проверки по разпореждане; 
 7 други проверки (5 проверки по подадени заявления за дейности с отпадъци и 1 за 

анулиране на работни листи).  
Дадени са общо 35 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 22 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 5 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 120 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 26 дружества; 
 5  анулирани работни листи на 4 дружества; 
 68 заверени отчетни книги на 36 дружества. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са 9 проверки, от които:  
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 друга проверка(1 за връчване на преустановителна  ПАМ) 
Дадени са 7 предписания. 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
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ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са 7 проверки, от които: 
 2 проверки на обекти, класифицирани с висок рисков потенциал; 
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
Дадени са 9 предписания. 
Изготвени са 33 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ОВОС и ЕО  

Извършени са: 
 6 бр. планови проверки по документи 
 2 бр. планови проверки във връзка с изпълнение на решения за преценяване на 

ОВОС и ЕО 
 1 бр. извънредни проверки (участие в ДПК) 
 

2 бр. Оценки качество на ДОВОС: 
- отрицателна оценка ОВОС и ДОСВ на ИП „Кариера за скално-облицовъчни материали от 
находище “Коларци”, с концесионна площ 87,88 дка, в землището на с. Брестница, общ. 
Тервел, обл. Добрич, с възложител: “Булстоун” ООД  
- отрицателна оценка ОВОС и ДОСВ за ИП „Разработване и усвояване на находище 
“Спасово” в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, “Чернооково”, “Калина” 
и “Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич”, с 
възложител: “Русгеоком БГ” ЕАД) 
 
11 бр. становища за ИП/ППП/ПП1, включени за разглеждане в общинските експертни съвети 
по устройство на територията. 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

Съставени и връчени- 3 броя АУАН: 

1. Ивелина Александрова Куцарова, гр. Варна– по чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон, за притежание и 
продажба на видовете Елвезиево кокиче (Galanthus ilwesii) и Снежно кокиче (Galanthus 
nivalis), включени в Приложение  № 3 на ЗБР. 

2. Любчо Здравков Аренов, гр. София- по чл. 34ж, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл.9б и параграф 27 от същия закон и чл.14а, ал. 3 от 
Наредба № 16, за необорудване на бензиноколонките със системи, съотвестващи на 
Етап II за улавяне на бензиновите пари. 

3. „Клас олио“ АД, с. Карапелит– по т. 19, колона 6 от Приложение 2 към чл. 2, ал. 2 от 
Наредба № 7, във връзка с чл. 34, буква „е“, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, за неспазване на нормата за общи емисии, съгласно представения в РИОСВ-
Варна План за управление на резултатите /ПУР/. 
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НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 
1. НП № 0000003427-4/21.03.2017г. на Ивелина Александрова Куцарова, нарушила чл. 40, ал. 

1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон, 
за притежание и продажба на видовете Елвезиево кокиче (Galanthus ilwesii) и Снежно 
кокиче (Galanthus nivalis), включени в Приложение  № 3 на ЗБР е наложена глоба в размер 
на 100 лв. 

2. НП № 01421-1/21.03.2017г. на „Корект ойл груп“ ООД, нарушил чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона 
за защита на вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с чл. 26, ал. 
8 от същия закон за неизпълнение на предписание, а именно  непредставяне на изисканите 
с констативен протокол документи е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. 
 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС – 4 бр.: 
1. “Девен” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване нормите за 

допустими емисии на серен диоксид и въглероден оксид, изпускани в атмосферния 
въздух на общ комин № 1, по утвърдения годишен доклад от СНИ за 2016 г., в размер 
на 117 910 лв; 

2. “Девен” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване нормите за 
допустими емисии на прах, азотни оксиди и серен диоксид, изпускани в атмосферния 
въздух при експлоатацията на котела на циркулиращ кипящ слой, по утвърдения 
годишен доклад от СНИ за 2016 г., в размер на 122 970 лв; 

3. “Солвей соди” АД – еднократна имуществена санкция за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения по показател “активна реакция – рН” на 
отпадъчните води след утаителен басейн “Падина”, в размер на 568 лв. 

4. “Веолия енерджи Варна” ЕАД – текуща имуществена санкция за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения по показател “неразтворени вещества” на  
отпадъчни води, зауствани в “Балъм дере”, в размер на 109 лв/мес. 

 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма 
 
Бизнеса 

  Издадени са 2 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху ЗЗ. 

 6 бр. решения за оценки за степен въздействие върху ЗЗ. 
 4 бр. решения за прекратяване на процедурите по ОС. 
 2 бр. решения за прекратяване поради недопустимост с режимите на ЗЗ «Батова». 
  Извършени са четири оценки на качеството на доклад за оценка на степента на 

въздействие върху защитените зони.  
  Изготвени са 221 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: 17 бр. решения за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер “да не се 
извършва ОВОС”, 6 бр.  решения за преценяване на необходимостта от извършване на 
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ЕО с характер “да не се извърши ЕО” и 7 бр. Решения за прекратяване на процедури по 
ОВОС. 
 

Обществеността   
 

Консултации по задание за обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от Наредбата 
за ОВОС: 1 - ИП „Възстановяване дейността на съществуващ свинекомплекс“ в поземлен 
имот № 000099, в землището на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково възложител: „АГРО 
СИП“ ООД  
 

Изготвени са 15 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ . 
Изтотвени са и 2бр. отговори по жалби/сигнали.  
 
 
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“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева.......................................... дата ......................... 2017 г.                   

Директор дирекция КОС инж. Валери Станев.......................................... дата ......................... 2017 г. 

Директор дирекция ПД Христина Генова.......................................... дата ......................... 2017 г.                   

Юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................... дата ......................... 2017 г.                   
 
Обобщил:         
Мл. експерт в дирекция АФПД Цветелина Ковачева.................................... дата ..................2017 г.       
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