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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 
за месец май 2017 год. 

 
 
През месец май 2017 г. са извършени 251 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 173 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 139 бр.,  
 Извънредни -  112 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 32 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 23 акта, от които 1 бр. са за 
констатирано неизпълнение на дадени предписания.  
От и.д. директор на РИОСВ-Варна са издадени 4 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени две имуществени санкции в размер на 7000 лв. и две глоби в 
размер на 200 лв., а именно общо размера на определените наказания е 7200 лева. 

Наложени са 3 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на      
компонентите на околната среда, в общ размер 41 339 лв.: 

 “Солвей соди” АД, гр. Девня, Утаителен басейн “Падина”– еднократна санкция, в 
размер на 39 873 лв. 

 “В и К Добрич” АД, ПСОВ “Каварна”– текуща санкция, в размер на 1120 лв. 
 “В и К Добрич” АД, ПСОВ “Албена”– текуща санкция, в размер на 346 лв. 

 
Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 12703.22 лв. 80% от 

получените суми /10162,58 лв./ ще бъдат преведени на следните общини:  Варна – 93,60 лв.; 
Генерал Тошево – 468,80 лв.; Девня – 2219,20 лв.; Добрич – 96,80 лв.; Добрич-селска – 571,20 
лв.; Долни чифлик – 1538,40 лв., Каварна – 60,56 лв. и Провадия – 5114,02 лв.За периода са 
предприети 9 преустановителни принудителни административни мерки срещу „Темпос“ 
ЕООД, „Оникс Ойл“ ООД, „Лукойл България“ ЕООД, „ДМТ Ойл“ ЕООД, „Анем“ ЕООД – 2 
бр., „Агро Трейд 95“ ЕООД, „Ергостур“ ЕООД и „КОС“ ЕООД.  
За периода са предприети действия по 27 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; 
  Извършени са проверки на пазари за цветя, с цел недопускане унищожаването на 

екземпляри включени в прилозенията на Закона за биологичното разнообразие. 
2. Tекущ контрол на: 
 Изпълнение задълженията на всяка община по управление на битовите и строителни 

отпадъци, както и общинската наредба за управление на отпадъците (Разпореждане на 
областните прокуратури на Варна и Добрич) 
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 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; 
 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; 

 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 пунктове за охлюви; 
 Засилен контрол на защитени територии, които имат възможност за извършване на 

риболов; 
 През отчетния период акцент на дейността на експертите и служителите на дирекция 

ПД е извършването на ревизии на охраната на „Северните защитени територии“ към 
РИОСВ-Варна, съгласно чл.83, ал.1 от Правилника  за условията и реда за 
управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането 
на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в 
защитените територии - изключителна държавна собственост, издаден от 
Министерство на околната среда и водите юни 2005 г. 

 Акцент в извършените планови проверки са проверките на защитените територии –
резервати и Рамсарски места – Р „Камчия“, Р „Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Блатно 
кокиче“, ЗМ „Степите“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“ и ЗМ 
„Яйлата“.  

 Проверки по сигнали за намерени мъртви делфини. 
 

3. Последващ контрол на: 
 Обекти, формиращи отпадъчни води за нерегламентирано заустване в Черно море;  
 Водни обекти (дерета) за замърсяване с отпадъци; 
 Извършени са проверки по дадени предписания за недопускане засипването на 

местообитания в ЗЗ „Варненско – Белославско езеро“. 
 
 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 
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Атмосферен въздух  
През месеците май 2017 г. са извършени общо 36 проверки, от които:  
 17 проверки по плана за текущ контрол ( 1 проверка на обект с разрешително за 

емисии на парникови газове); 
 1 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 17 други проверки (4 по постъпили уведомления от МП Варна за внос на фреони, 1 по 

разпореждане на кмета на община Варна, 4 по покани за съставяне на АУАН, 7 за 
пломбиране на бензиноколонки и 1 за връчване на преустановителна ПАМ). 

Дадени са 8 предписания.  
Извършени са 32 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 – 15 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 4 на 3 дружества. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 7 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месец април 2017 г.; 
 Заверени са 8 бр. дневници за състоянието на системите, съответстващи на етап II за 

УБП на 4 дружества; 
 Утвърдени са 3 пробовземни точки на 2 дружества; 
 Издадени са 2 удостоверения за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС 

и др. 
 

Води 
Извършени са общо 15 проверки на място, от които:   
 7 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; 
 6 други проверки (4 по разпореждане на кмета на община Варна и 2 участия в ДПК). 
Изготвени са 10 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Почви 

Извършени са 9 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 за последващ контрол; 
 1 по постъпил сигнал; 
 3 други проверки (3 на складове за залежали и негодни за употреба препарати за 

растителна защита). 
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Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 
Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец май 2017 г. са извършени:  
 68 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 5 бр. извънредни проверки за извършена ревизия на охраната на „Северните 
защитени територии“. 

 
Защитени зони: 
 
Извършени са 

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

 2 бр. извънредна: 
- 1 бр.по дадено предписание за натрупани земни маси в местообитания в ЗЗ 
„Варненско – Белославско езеро“ Сигналът е неоснователен. 
- 1 бр. по сигнал за дейности в ЗМ „Дуранкулашко езеро“. Сигналът е неоснователен. 
 

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

 12 бр. планови проверки по ЗБР и Регламент 338/97 на ЕО, от тях:  
        - 2 бр. на зоомагазини; 
        - 2 бр. пунктове за охлюви; 
        - 1 бр. провеждане на масови общински мероприятия; 
        - 7 бр. пунктове за билки. 
 
 27 бр. извънредни проверки:  

- 21 бр. по сигнали за намерени мъртви и бедстващи видове от Приложение 3 на 
ЗБР.  

- 1 бр. във връзка с настаняване на екземпляр от вида бухал в СНЦ „Зелени 
Балкани“ 

- 2 бр. на билкозаготвителнити пунктове във връзка с дадени предписания.  
- 3 бр. във връзка с регистрация на екземпляри, по чл. 70 от ЗБР. 

 
Генно модифицирани организми: 

 2 бр. планови проверки  
  1 бр. извънредни проверки, в изпълнение на допълнения график от ИАОС  

 
Отпадъци                                                                                                                                                                                                             
Извършени са общо 36 проверки, от които:  
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по разпореждане; 
 30 други проверки (1 по разпореждане на областния управител на Добрич, 15 по 

разпореждане на областна прокуратура Варна, 8 по разпореждане на областна 
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прокуратура Добрич, 1 по уведомление за съдействие от Митнически пункт Варна, 2 
проверки по подадени заявления за дейности с отпадъци, 2 за анулиране на работни 
листи и 1 участие в ДПК).  

Дадени са общо 8 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 11 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 2 регистрационни документа за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на 

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

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 69 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 30 дружества; 
 30 анулирани работни листи на 6 дружества; 
 40 заверени отчетни книги на 27 дружества. 

 
Опасни химични вещества 
Извършени са 7 проверки, от които: 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 1 по постъпил сигнал; 
 4 други проверки (2 по разпореждане на кмета на община Варна) 
Дадени са 9 предписания. 
Изготвени са 14 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
 

ОВОС и ЕО  
Извършени са: 
13 бр. планови проверки 

 9 бр. планови проверки във връзка с изпълнение на решения за преценяване на 
ОВОС и ЕО, по документи 

 4 бр. планови проверки във връзка с изпълнение на решения за преценяване на 
ОВОС и ЕО, на територията на обекта на ИП. 
 

     5 бр. извънредни проверки 
извънредни проверки (участие в ДПК) 
 

            2 бр. Консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО: 2 (оценка качество на ДОСВ върху 
предмета и целите на опазване на върху защитени зони за опазване на дивите птици: 
BG0002038 “Провадийско-Роякско плато” и BG0002044 “Камчийска планина” и защитени 
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зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000104 
“Провадийско-Роякско плато”, BG0000133 “Камчийска и Еменска планина”, BG0000141 “Река 
Камчия” и BG0000393 “Екокоридор Камчия-Емине” и BG0000501 “Голяма Камчия”,  
приложение към ЕО на ОУП на община Дългопол- отрицателна, и на ДОСВ върху предмета 
и целите на опазване на върху защитени зони за опазване на дивите птици: ЗЗ BG0002085 
„Чаиря”,  ЗЗ BG0002082 „Батова” и ЗЗ BG0002048 „Суха река” и защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна: ЗЗ BG0000102 „Долината на река 
Батова” и ЗЗ BG0000107 „Суха река”, приложение към ЕО на ОУП на община Добричка – 
отрицателна)  

1 бр.консултации по изготвения доклад за ЕО на ОУП община Суворово,  съгласно 
чл. 22, от Наредбата за ЕО. 

 
Вредни физични фактори – шум 

Извършена е 1 проверка с контролни измервания на нивата на шума, излъчван в 
околната среда от промишлен източник – „Мауер Локинг Системс“ ЕООД, гр. Варна.   

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

Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (кпкз) 

Извършени са общо 2 проверки на дружества с издадени комплексни разрешителни по 
КПКЗ; 

Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

През отчетния период е извършена 1 комплексна проверка по компоненти и фактори на 
околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 1 по компонент „Атмосферен въздух“;   
 1 по фактор „Отпадъци“; 
 1 по „Вредни физични фактори - Шум“. 
Дадени са 3 предписания. 

 

НП и ПАМ  

Съставени и връчени- 23 броя АУАН: 

1. „Бизнес хотел-Варна“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от 
Наредба № 1 (ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

2.  „Гюрла“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

3. Христо Андонов Христов- кмет на с. Доброплодно, община Ветрено- чл. 166, т. 3 от 
Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, за 
неизпълнение на предписание, дадено в индивидуален административен акт, а именно: да 
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се прдприемат мерки за почистване на съществуващи замърсявания на реките и 
прилежащите им земи. 

4. „Естрея“ ООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

5.  „Хотел интернационал“ АД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от 
Наредба № 1 (ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

6.  „Картекс П“ АД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

7.  „Норма“ ООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

8.  „Бонита 97” ООД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

9.  „Ривиера“ АД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

10.  „Хотел Лилия“ ООД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

11.  „Хепи Тур“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

12.  „Алеко 2009“ ООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

13.  „Мухтаровклима“ ООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  33, ал. 1 и чл. 36 от 
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Наредба № 1 (ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

14.  „Дени ай ентърпрайс“ ООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  33, ал. 1 и чл. 36 от 
Наредба № 1 (ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

15.  „Проксимус инжинеринг“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от 
Наредба № 1 (ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

16.  „Стройтранс 2011“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  33, ал. 1 и чл. 36 от 
Наредба № 1 (ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

17.  „Симона-04“ ООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

18.  „Йо-де“ ЕООД, гр. Добрич- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

19.  „Хотел Инвестмънт“ ООД, гр. Варна- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от 
Наредба № 1 (ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

20.  „Сол България“ ЕАД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от 
Наредба № 1 (ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

21.  „Агроевроплант“ ЕООД, гр. Добрич- чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 36 от  същия закон за това, че не е провело собствени периодични 
измервания на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. 

22. Стелиян Калчев Димитров, гр. Добрич- 3.1.1 Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 
„Дуранкулашко езеро“ за извършане на спортен любителски риболов в м-ст „Хелеза“ в 
забранен период. 

23. „Автомотор“ АД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл.  35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1 
(ДВ, бр. 20/2017г.) за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 
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 Наказателни постановления: 
 
1. НП № 0000003428-7/03.05.2017г. на Хюсеин Салиев Сюлейманов, нарушил чл. 31, ал. 2, т. 

6 от Закона за лечебните растения, във връзка с чл. 74 от същия закон на основание 
извършеното нарушение, а именно: няма заведена в РИОСВ-Варна обобщена информация 
за изкупуване на обработените и реализирани през 2016г. билки и техния произход по 
позволително, е наложена глоба в размер на 100 лв. 

2. НП № 0000002304-3/03.05.2017г. на „Дени специал“ ЕООД, нарушило чл. 156, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон на основание 
извършеното нарушение, а именно: неизпълнение на предписание, представляващо 
непредставяне в определен срок на документи, изискани с констативен протокол, е 
наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. 

3. НП № 01915-20/10.05.2017г.  на  „ОМВ България“ ООД, нарушило чл. 200, ал. 1, т. 6 от 
Закона за водите, във връзка с параграф 1, т. 48 от Допълнителните разпоредби от същия 
закон, на основание извършеното нарушение, а именно: превишение на индивидуалнни 
емисионни ограничения за количеството заусте отпадъчни води Q год. (куб.м./год), 
регламентирани в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 
води в повърхностни води, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 

4. НП № 0000003429-10/15.05.2017г. на  Юлия Атанасова Халимова, нарошила чл. 31, ал. 2, т. 
6 от Закона за лечебните растения, във връзка с чл. 74 от същия закон, на основание 
извършеното нарушение, а именно: няма заведена в РИОСВ-Варна обобщена информация 
за изкупуване на обработените и реализирани през 2016г. билки и техния произход по 
позволително, е наложена глоба в размер на 100 лв. 

 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 9 броя: 

 
1. „Темпос“ ЕООД – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 64/02.05.2017 г. на 

РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за зареждане на МПС с 
бензин, находяща се в с. Нова Камена, общ. Тервел, чрез пломбиране на пистолета за 
зареждане. 

2. „Оникс Ойл“ ООД – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 67/03.05.2017 г. 
на РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за зареждане на МПС 
с бензин, находяща се в гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, ул.“Марин тепе“ № 1, 
чрез пломбиране на пистолета за зареждане. 

3. „Лукойл България“ ЕООД – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 
68/03.05.2017 г. на РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за 
зареждане на МПС с бензин, находяща се в гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, 
ул.“Димитър Благоев“ № 82, чрез пломбиране на пистолета за зареждане. 

4. „ДМТ Ойл“ ЕООД – наложена ПАМ за временно спиране със Заповед № 79/12.05.2017 
г. на РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за зареждане на 
МПС с бензин, находяща се в с. Бранище, общ. Добричка, чрез пломбиране и 
запечатване на пистолета за зареждане. 

5. „Анем“ ЕООД – наложена ПАМ за временно спиране със Заповед № 80/12.05.2017 г. на 
РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за зареждане на МПС с 
бензин, находяща се в с. Блъсково, общ. Провадия, ул. „Девня“, чрез пломбиране и 
запечатване на пистолета за зареждане. 

6. „Анем“ ЕООД – наложена ПАМ за временно спиране със Заповед № 81/12.05.2017 г. на 
РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за зареждане на МПС с 
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бензин, находяща се в с. Тополи, общ. Варна, ул. „Атанас Липов“, чрез пломбиране и 
запечатване на пистолета за зареждане. 

7. „Агро Трейд 95“ ЕООД – наложена ПАМ за временно спиране със Заповед № 
82/12.05.2017 г. на РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за 
зареждане на МПС с бензин, находяща се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, чрез 
пломбиране и запечатване на пистолета за зареждане. 

8. „Ергостур“ ЕООД – наложена ПАМ за временно спиране със Заповед № 83/12.05.2017 
г. на РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за зареждане на 
МПС с бензин, находяща се в с. Езерово, общ. Белослав, чрез пломбиране и 
запечатване на пистолета за зареждане. 

9. „КОС“ ЕООД – наложена ПАМ за временно спиране със Заповед № 100/23.05.2017 г. 
на РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на бензиноколонка за зареждане на МПС 
с бензин, находяща се в с. Кардам, общ. Генерал Тошево, чрез пломбиране и 
запечатване на пистолета за зареждане. 

 
Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС – 3 бр.: 

1. “Солвей соди” АД, гр. Девня, Утаителен басейн “Падина”– еднократна санкция за 
превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели активна 
реакция рН и аз0от амониев, в размер на 39 873 лв. 

2. “В и К Добрич” АД, ПСОВ “Каварна”– текуща санкция за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения по показатели общ азот и общ фосфор, в 
размер на 1120 лв. 

3. “В и К Добрич” АД, ПСОВ “Албена”– текуща санкция за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения по показател повърхностно активни 
вещества, в размер на 346 лв. 

 
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 – мъртви делфини, бухал и горска 
ушата сова, включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие.  

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

  Издадени са 14 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху ЗЗ. 

 Изготвени са 153 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.  

 След дадена положителна оценка, на основание чл. 25, ал. 1 от Нерадбата за ОС с цел 
провеждане консултации с обществеността на интернет страницата на инспекцията са 
публикувани два Доклада за оценка степента на въздействие: 1. на ИП за  „Изграждане 
на жилищни сгради“ в поземлени имоти /ПИ/ №№ 62788.31.102 и 62788.31.103, и 
двата - урбанизирана територия с начин на трайно ползване „незастроен имот за 
жилищни нужди“, с обща площ 91,999 дка, землище на с. Рогачево, община Балчик, 
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област Добрич, попадащо в ЗЗ "Батова" и 2. ИП за „Изграждане на жилищна сграда“ в 
поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 07257.29.98 /номер по предходен план 029098/ 
– урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“, 
землище на с. Българево, община Каварна, област Добрич, попадащо в ЗЗ "Калиакра" и 
ЗЗ "Комплекс Калиакра"   
 
Процедирани са основно инвестициони предложения за изграждане на системи за 

напояване на овощни градини и оранжерии, обекти с обществено предназначение, ферми 
за интензивно отглеждане животни, дестилерии за преработка на етерично-маслени 
култури и др. 

Постановени са:  
- 22 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 извърши ЕО” 
- 2 бр. Решения за прекратяване на процедури по ОВОС. 

 
Обществеността   

 Изготвени са 11 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 Изтотвени са и 1бр. отговори по жалби/сигнали до БДЗП, във връзка с насипване на 

терен със земни маси в землището на с. Разделна, общ. Белослов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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