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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец юни 2017 год. 

През месец юни 2017 г. са извършени 317 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 242 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 165 бр, 
 Извънредни -  152 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 108 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 акта.  
От и.д. директор на РИОСВ-Варна са издадени 26 наказателни постановления, с които 

на нарушителите са наложени двадесет и пет имуществени санкции в размер на 32 100 лв. и 
една глоба в размер на 25 лв., а именно общо размера на определените наказания е 32 125 
лева. 

Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени санкции са 297419.80 лв. 80% от 
получените суми /237935.84 лв./ ще бъдат преведени на следните общини:  Варна – 93,60 лв.; 
Генерал Тошево – 468,80 лв.; Девня – 227276.00 лв.; Добрич – 96,80 лв.; Добрич-селска – 
571,20 лв.; Долни чифлик – 1538,40 лв., Каварна – 2932.64 лв. и Провадия – 4958.40 лв. 

За периода са предприети действия по 19 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:
 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) 

 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) 
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 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 билкозаготвителни пунктова; 
 Засилен контрол на защитени територии, които имат възможност за извършване на 

риболов; 
 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“ и ЗМ „Яйлата“; 

 Проверки по сигнали за намерени мъртви делфини. 
3. Последващ контрол на:
 Обекти, формиращи отпадъчни води за нерегламентирано заустване в Черно море;  
 Дадени предписания; 

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

Атмосферен въздух  
През месец юни 2017 г. са извършени общо 35 проверки, от които:  
 32 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; 
 1 друга проверка (1 по постъпило уведомление от МП Варна за внос на фреони). 
Дадени са общо 10 предписания.  
Извършени са 24 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 – 10 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 май 2017 г.;
 Заверени са 4 бр. дневници за състоянието на системите, съответстващи на етап II за 

УБП на 4 дружества и др.

Води 
Извършени са общо 26 проверки на място, от които:   
 5 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 
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приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 
повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 
отпадъчните води; 

 19 проверки по разпореждане; 
 2 други проверки (1 за пломбиранве на 2 бр. аварийни преливници и 1 участие в 

ДПК). 
Дадени са общо 8 предписания. 
Изготвени са 11 становища по постъпили инвестиционни намерения.

Изпълнение на Заповед РД – 422/19.06.2017 г. на министъра на околната среда и 
водите 

На територията на РИОСВ – Варна няма разрешено изземване на наносни отложения от 
речни легла на реки. 

Изпълнение на Заповед РД – 381/31.05.2017 г. на министъра на околната среда и 
водите 

От общините граничещи с Черно море (Аксаково, Аврен, Долни Чифлик, Балчик, Шабла, 
Каварна и Варна) в срок до 15.06.2017 г. е изискано предоставяне на информация за 
издадените разрешителни за разполагане на временни обекти на плажната ивица и в близост 
до крайбрежните алеи.  

Изготвен е график за извършване на съвместни проверки с БДЧР на обекти потенциални 
замърсители на Черно море. 

През месец юни са извършени общо 19 проверки на 32 обекта, при които не е 
констатирано изтичане на отпадъчни води.  

Две от проверките са на канализационните системи на к.к. „Златни пясъци“ и к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена“, извършени с представители на В и К операторите. В к.к. „Златни 
пясъци“ всички временни обекти са включени в канализационната система. В к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена“ са установени три обекта с черпателни резервоари, но не е ясно как се 
изчерпват. Предвид че по време на проверката не са представени документи за 
транспортиране на отпадъчните води е предвидено извършване на последващ контрол - по 
документи и на място. Повърхностно изтичане на непречистени отпадъчни води не е 
установено.  

Отпадъчните води от 16 обекта са отведени в канализационни системи на населени места.  
В един обект отпадъчните води се пречистват с ЛПСОВ, но не е установено след това 

къде се заустват. По време на проверката не е представена техническа документация, предвид 
което е дадено предписание за установяване и ще бъде извършен последващ контрол. 

На останалите обекти са проверени 21 бр. черпателни резервоара, разположени предимно 
на плажовете на с. Крапец и гр. Шабла в райони без изградена канализационна система. При 
всики проверки на черпателни резервоари не е установено наличие на следи от повърхностни 
разливи на терена и следи от изтичане в Черно море. 

Дадени са общо 7 предписания от които 3 за изчерпване на черпателни резервоари, 3 за 
установяване мястото на заустване и 1 за представяне на документ регламентиращ 
задълженията за изчерпване на резервоар. На обектите на които са дадени предписания ще 
бъде извършен последващ контрол по документи и на място. 

Проверките продължават.  

Почви 
Извършени са 12 проверки, от които:  
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
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 6 други проверки (6 по разпореждане на областния управител на област Добрич за 
проверка на складове за залежали и негодни за употреба препарати за растителна 
защита). 

Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Биологично разнообразие и НЕМ 
Защитени територии 

През месец юни 2017 г. са извършени: 
 66 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 1 бр. извънредни проверки съвместно с представители на ТП ДЛС-Балчик за 
установяване местоположението на наблюдателните в ПР „Балтата“. 

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.

 7 бр. извънредни проверки:
- 4 бр. за натрупани земни маси в местообитания в ЗЗ „Варненско – Белославско 

езеро“. Сигналът е неоснователен. 
- 1 бр. по сигнал за сеч на дървета в ЗЗ „Батова“. Сигналът е препратен към РДГ-

Варна. 
- 1 бр. по сигнал за строителство в ЗЗ „Батова“. Сигналът е неоснователен. 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През месеци юни 2017 г. са извършени: 
 9 бр. планови проверки по ЗБР и Регламент 338/97 на ЕО - пунктове за билки. 
 22 бр. извънредни проверки:
- 13 бр. по сигнали за намерени мъртви и бедстващи видове от Приложение 3 на ЗБР.  
- 2 бр. – пуснати на свобода представители на орнитофауната в подходящ за вида 

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

Генно модифицирани организми: 
 1 бр. планова проверки  

Отпадъци  
Извършени са общо 82 проверки, от които:  
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 49 проверки по разпореждане; 
 25 други проверки (20 по разпореждане на Районна прокуратура Варна, 3 проверки по 

подадени заявления за дейности с отпадъци и 2 за анулиране на работни листи).  
Дадени са общо 13 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 2 становища 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 
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третиране на отпадъци; 
 5 регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ за издаване на изменение на регистрационни документи; 
 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ; 
 40 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 14 дружества; 
 19 анулирани работни листи на 2 дружества; 
 23 заверени отчетни книги на 18 дружества. 
Изготвени са 14 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Химикали 
Извършени са 15 проверки, от които: 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 4 проверки по плана за текущ контрол; 
 9 проверки по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 по разпореждане на кмета на община Варна) 
Дадени са 16 предписания. 
Изготвени са 15 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОВОС И ЕО 
Извършени са общо 10 проверки, от които: 
 1 бр. планова проверка; 
 9 бр. извънредни проверки (участие в ДПК) 

Вредни физични фактори – шум 
Представени са 3 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от промишлени източници – „Клас олио“ АД, с. Карапелит,  
„Дружба стил“ АД, гр. Варна и  „Старт“ АД, гр. Добрич.   

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

Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 
Извършени са общо 3 проверки на дружества с издадени комплексни разрешителни по 

КПКЗ и 1 проверка на обект в обхвата на ЗОПОЕЩ; 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През отчетния период са извършени 19 комплексни проверки по компоненти и фактори 
на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 17 по компонент „Атмосферен въздух“;  
 11 по компонент „Води“; 
 1 по компонент „Почви“; 
 17 по фактор „Отпадъци“; 
 7 по „Опасни химични вещества“; 
 5 по „Вредни физични фактори - Шум“. 
Дадени са общо 52 предписания.



6

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 5 броя АУАН: 

1. „Съни маркетс“ 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.  „Солид Ко БГ“ АД, 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.  „Ани Мес“ ООД, 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. 

4.  „Стела Турс 2001“ 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. 

5.  Паун Енев Станчев- кмет на с. Дончево, общ. Добричка- по чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона 
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 6 от същия закон за допускане 
на нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци и растителни отпадъци, на площ не 
по-малко от 1000 м2.

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000002305-8/14.06.2017 г. на „Трейдмарк консултинг“ ЕООД, нарушило чл. 136, 
ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от същия 
закон на основание извършеното нарушение, а именно: извършва дейности по третиране 
на отпадъци без издаден от РИОСВ-Варна документ по реда на ЗУО, е наложена 
имуществена санкция в размер на 7 000 лв. 

2. НП № 0000003251-35/20.06.2017 г. на Стелиян Калчев Димитров, нарушил точка 3.1.1., т. 
12 от Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и чл. 81, ал. 1, т. 1, във връзка с 
ал. 3 от Закона за защитените територии на основание извършеното нарушение, а именно: 
извършване на любителски риболов в забранен период, е наложена глоба в размер на 25 лв. 

3. НП № 0000002700-38/26.06.2017 г.  на  „Съни маркетс“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 3000 лв. 

4. НП № 00930-13/26.06.2017г. на  „Бизнес хотел Варна“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016г. за 
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озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

5. НП № 0000002705-40/26.06.2017г. на  „Ани- Мес“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

6. НП № 0000002682-14/27.06.2017г. на  „Гюрла“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

7. НП № 0000002702-33/27.06.2017г. на  „Сол България“ ЕАД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

8. НП № 0000002701-32/27.06.2017г. на  „Хотел Инвестмънт“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

9. НП № 0000002687-19/27.06.2017г. на  „Норма“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на основание 
извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

10. НП № 0000002699-31/27.06.2017г. на  „Йо- де“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

11. НП № 0000002703-36/27.06.2017г. на  „Автомотор“ АД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

12. НП № 0000002683-16/27.06.2017г. на  „Естрея“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
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озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

13. НП № 0000002695-27/27.06.2017 г. на  „Джи ай ентърпрайс“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

14. НП № 0000002711-41/27.06.2017 г. на  „Стела турс 2001“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

15. НП № 0000002684-17/27.06.2017 г. на  „Хотел Интернационал“ АД, нарушило чл. 34и, ал. 
24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, 
на основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в 
срок до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

16. НП № 0000002485-34/27.06.2017 г. на „Агроевроплант“ ЕООД, нарушило 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 е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв. 

17. НП № 0000002696-28/28.06.2017 г. на  „Проксимус инженеринг“ ЕООД, нарушило чл. 34и, 
ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия 
закон, на основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – 
Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

18. НП № 0000002690-23/29.06.2017 г. на „Хотел Лилия“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

19. НП № 0000002697-29/29.06.2017 г. на „Стройтранс 2011“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

20. НП № 0000002689-21/29.06.2017 г. на „Бонита 97“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 
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21. НП № 0000002694-26/29.06.2017 г. на „Мухтаровклима“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

22. НП № 0000002693-25/29.06.2017 г. на „Алеко 2009“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

23. НП № 0000002692-24/29.06.2017 г. на „Хепи Тур“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

24. НП № 0000002698-30/29.06.2017 г. на „Симона 04“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

25. НП № 0000002688-22/29.06.2017г. на „Ривиера“ АД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на основание 
извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2017 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

26. НП № 0000002686-18/29.06.2017 г. на  „Картекс П“ АД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 1.12.2016 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 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 

кукумявка, 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 3 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху ЗЗ. 
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 Изготвени са 157 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.  

 Повторно оценяване качеството на доклад за ОВОС и ОС на ИП „Кариера за добив на 
скално-облицовъчни материали от находища „Коларци“ 
Процедирани са основно инвестициони предложения за изграждане на обекти с 

обществено предназначение, ферми за интензивно отглеждане животни, дестилерии за 
преработка на етерично-маслени култури и др. 

 Постановени са:  
- 1 бр. Решение по ОВОС за одобряване на ИП “Разработване на кариера “Старо 

Оряхово 3” за добив на пясъци. 
- 18 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с 

характер “да не се извършва ОВОС”; 
- 2 бр. Решения за прекратяване на процедури по ОВОС. 

Обществеността 
Изготвени са 13 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
Изтотвени са и 1 бр. отговори по жалби/сигнали до БДЗП, във връзка с насипване на 

терен със земни маси в землището на с. Разделна, общ. Белослaв. 
Проведени инициативи по повод Световния ден на околната среда: 

 Открит урок на тема „Зелените системи в градска среда“ в парка на кв. 
„Аспарухово“, комплекс „Детски свят“ с ученици от V и VI клас при ОУ „Христо 
Ботев“; 

 Раздаване на информационни брошури за Световния ден на околната среда на 
посетители в парка на кв. „Аспарухово“; 

 Почистване на плажната ивица в кв. Аспарухово с ученици от V и VI клас при ОУ 

„Христо Ботев“ и събиране на природни материали, изхвърлени от морето; 

 Почистване на градски плаж до Вълнолома във Варна от експерти доброволци от 

РИОСВ-Варна и БД „Черноморски район“; 

 Състезание на тема „Аз обичам природата“ с ученици от VII клас при ОУ „Йордан 

Йовков“. 

Посещение на Зеления образователен център в гр. Шабла с ученици от ОУ "Йордан 
Йовков". 
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