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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец април 2018 г. 

През месец април 2018 г. са извършени 255 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 193 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 175 бр, 
 Извънредни -  80 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 84 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 10 акта за установяване на 
административно нарушение, от които няма за констатирано неизпълнение на дадени 
предписания.  

От директора на РИОСВ-Варна са издадени 8 бр. наказателни постановления, с което на 
нарушителите е наложена санкция в общ размер на 6 300 лв.  

Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 
издадени комплексни разрешителни.  

Наложени са 3 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на      
компонентите на околната среда: 

 2 еднократни санкции, в общ размер 158 729 лв. 
 1 текуща санкция, в размер на 37 лв/мес. 

Събраните суми през месец април от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 15101,81 
лв. 80% от получените суми – 12081,44 лв. ще бъдат преведени през м. април на следните 
общини: Варна – 93,60 лв.; Генерал Тошево – 1143,20 лв.; Девня – 3030,40 лв.;Добрич – 96,80 
лв.; Добрич-селска – 505,60 лв.;  Долни чифлик – 4750,24 лв. и Провадия –  2461,60 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; 
 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; 
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 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 
защита; 

 Изпълнение изискванията на Закона за защина от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО) № 
1907/2006, Регламент (ЕО) № 1272/2008, Регламент (ЕО) № 648/2004 и др.; 

 Обекти съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С;

 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове; 
 Акцент в извършените планови проверки са проверките на защитените територии – 

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

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

3. Последващ контрол на:
 Внос на флуорирани парникови газове; 
 Обект с опасни химични вещества и смеси; 
 ОП „Зоопарк СЦ“ – Варна, във връзка с разпореждане с екземпляр от защитен вид. 

Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ)
През месеците април 2018 г. са извършени общо 29 проверки на място, от които:  
 13 проверки по плана за текущ контрол; 
 10 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 6 други проверки (1 участие в комисия по разпореждане на кмета на община Варна и 

5 за съставяне на АУАН). 
Дадени са общо 13 предписания. 
Извършени са 47 проверки по документи на представени годишни и месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и планове за управление на 
разтворителите (ПУР за 2017 г.), от които: 

 СНИ – приети са 15 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 30 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 26 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 2 бр. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 19 становища по постъпили инвестиционни намерения;
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей соди” 

АД, гр. Девня за месец март 2018 г.;
 Утвърдена е 1 пробовземна точка за контрол на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух и др. 
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Представени са 5 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от „Стойчеви агро“ ООД, „Агро резерв“ ООД, „Ник - СОТГРУП“, 
„Ел-Си-М“ ООД и „Ти Ай Метълс“ ЕАД 

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от този 
промишлен източник. 

Изготвени са 21 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са 2 проверки на място, от които:  
 1 планова проверка по ЗОПОЕЩ;  
 1 проверка по постъпил сигнал. 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ВОДИ 
Извършени са общо 3 проверки на място по постъпили сигнали на граждани.  
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 27 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                           
Извършени са общо 112 проверки, от които:  
 85 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 20 проверки по разпореждане; 
 5 други проверки (1 по подадено заявление за издаване разрешително за дейности по 

третиране на отпадъци, 2 по подадено заявление за изменение и допълнение на 
разрешително за дейности по третиране на отпадъци, 1 по уведомление за дейност по 
третиране на строителни отпадъци и 1 участие в комисия по разпореждане на кмета 
на община Варна).  

Дадени са 56 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 8 становища 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 отказ за издаване на решение за дейности с отпадъци;
 1 решение за  изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 регистрационен документ 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; 
 99 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 27 дружества; 
 19 анулирани работни листи на 1 дружество; 
 32 заверени отчетни книги на 18 дружества. 
Изготвени са 27 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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ПОЧВИ 
Извършени са общо 7 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки по разпореждане. 
Дадени са 2 предписания. 
Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са 9 проверки, от които: 
 2 проверки по плана на обекти с висок рисков потенциал; 
 1 проверка по плана на обекти с нисък рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 3 други проверки (3 участия в комисии по разпореждане на кмета на община Варна). 
Дадени са общо 11 предписания. 
Изготвени са 15 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец април 2018 г. са извършени: 
 63 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 5 бр. извънредни проверки, от които 
-  2 бр. на защитена местност „Дуранкулашко езеро“, във връзка с възникнал пожар на 

територията на защитената местност. Пожарът е погасен своевременно. Засегнати 
са сухи тревни съобщетва и тръстикова раститерност. Не са установени бедстващи 
животински видове. 

- 1 бр. на защитена местност „Шабленско езеро“ във връзка с възникнал пожар на 
територията на защитената местност. Пожарът е погасен своевременно. Засегнати 
са сухи тревни съобщетва и тръстикова растителност. Не са установени бедстващи 
животински видове. 

- 1 бр. На защитена местност „Лонгоза“, във връзка с препратено писмо от МОСВ, за 
извършени неправомерни дейности в защитената местност. При извършена 
проверка на място е установено едно отрязано дърво и насипан пясък в границите 
на ЗМ „Лонгоза“. Уведомена е Районна прокуртура-Варна, за предприемане на 
действия по компетентност.

- 1 бр. На защитена местност „Блатно кокиче“, във връзка с подаден сигнал за 
неправомерно издадено разрешение за поставяне на премесваеми обести в 
траниците на защитената местност. Сигналът е препратен по компетентност на 
РДНСК-Варна и ТП ДЛС-Балчик.

Защитени зони: 

През месец април на 2018 г. са извършени: 
 4 планови проверки по режими на защитени зони и по издадени решения по оценка за 

съвместимост. Извършените проверки са на защитени зони за опазване на дивите птици 
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„Батова“ и „Суха река“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна „Долината на река Батова“. Не са установени нарушения.

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През месец април на 2018 г. са извършени: 

 1 бр. планова проверка на билкозаготвителен пункт в с. Орлова могила, общ. 
Добричка, собственост на Валери Янков. Нарушения не са констатирани.  

 18 бр. извънредни проверки:
- 1 бр. във връзка с последващ контрол по дадени два броя предписания на ОП 

„Зоопарк-СЦ“ – Варна за лечение и отглеждане на екземпляр от вида Бял щъркел. 
Предписанията са закрити и птицата е изпратена за лечение в СНЦ Зелени 
Балкани-Стара Загора.

- 1 бр. във връзка с предоставяне на СНЦ Зелени Балкани-Стара Загора, екземпляр 
от вида Бял щъркел, за лечение и отглеждане.

- 13 бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, включени в 
Приложение 3 на ЗБР – 5 бр. от сигналите са неоснователени;

- 1 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР;
- 1 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР на бедстващ екземпляр от вида 

Малък воден бик, който е умрял по време на транспортиране. 
- 1 бр. във връзка с маркиране на екземпляри, по чл. 70 от ЗБР;

ОВОС и ЕО  
- 1 бр. извънредни проверки (участие в ДПК). 
- 1 бр. извънредна проверка по постъпило уведомление 
- Изготвени са 11 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
- Участие в Областен ЕСУТ 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Съставени и връчени - 10 броя АУАН: 

1. „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ КД, гр. София– по чл. 18, ал. 1 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 от 
Наредба № 6, а именно за непредставяне на доклад и резултати от СПИ на емисиите 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и съответно не е извършило 
задължителните СПИ. 

2. „Бизнес Парк Варна“ ЕООД, гр. Варна– по чл. 18, ал. 1 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6, а 
именно за непредставяне на доклад и резултати от СПИ на емисиите вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух и съответно не е извършило 
задължителните СПИ.

3. ЕТ „Гочев- Гочо Гочев“, гр. Добрич- по чл. 18, ал. 1 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6, а 
именно за непредставяне на доклад и резултати от СПИ на емисиите вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух и съответно не е извършило 
задължителните СПИ.

4. „Агрохимикали“ ООД, гр. Добрич- по чл. 18, ал. 1 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6, а 
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именно за непредставяне на доклад и резултати от СПИ на емисиите вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух и съответно не е извършило 
задължителните СПИ.

5. „Севан С.В.“ ЕООД, гр. Варна - по чл. 18, ал. 1 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6, а 
именно за непредставяне на доклад и резултати от СПИ на емисиите вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух и съответно не е извършило 
задължителните СПИ.

6. Христо Атанасов, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик - по чл. 81, ал. 1, т. 2 от 
Закона за защитените територии, във връзка с параграф 7 от същия закон, а именно за 
извършване на развлекателно-туристическа дейност с моторна лодка по река Камчия 
в участък, попадащ в границите на ЗП „Лонгоза“ без съгласувателен документ, 
издаден по реда на ЗЗТ.

7. „Кератех инженеринг“ 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, чл. 35 и чл. 36 от 
Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2018г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2017 г. ÷ 31.12.2017г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации.

8. „Балев Корпорейшън“ 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, чл. 35 и чл. 36 от 
Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2018г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2017 г. ÷ 31.12.2017г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации. 

9. „Ковекс“ 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, чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2018г. на годишен отчет 
за периода от 01.01.2017 г. ÷ 31.12.2017г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

10. „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, чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2018г. на годишен отчет 
за периода от 01.01.2017 г. ÷ 31.12.2017г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000003344-58/26.04.2018г. на „Албена“ АД, нарушение на чл. 95, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 162, ал. 1 от същия закон, а 
именно възложителят не е информирал компетентния орган по околната среда и 
засегнатото население в най-ранен етап за инвестиционно предложение „за 
разширение на паркинг на автогара в к.к.“Албена“, е наложена имуществена санкция 
в размер на 5 000 лв. 

2. НП № 0000002493-10/30.04.2018г. на „Ел-Си-М“ ООД, нарушение на чл. 18, ал. 1 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 
1 от Наредба № 6, а именно дружеството не е представило в РИОСВ-Варна, доклад и 
резултати от СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и 
съответно не е извършило задължителните СПИ, е наложена имуществена санкция в 
размер на 100 лв. 
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3. НП № 0000002492-9/30.04.2018г. на „Сиди“ ООД, нарушение на чл. 18, ал. 1 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 
1 от Наредба № 6, а именно дружеството не е представило в РИОСВ-Варна, доклад и 
резултати от СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и 
съответно не е извършило задължителните СПИ, е наложена имуществена санкция в 
размер на 200 лв. 

4. НП № 0000002491-8/30.04.2018г. на „Марина-СМ“ ЕООД, нарушение на чл. 18, ал. 1 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, 
ал. 1 от Наредба № 6, а именно дружеството не е представило в РИОСВ-Варна, 
доклад и резултати от СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух и съответно не е извършило задължителните СПИ, е наложена имуществена 
санкция в размер на 200 лв. 

5. НП № 0000002490-7/30.04.2018г. на „Аргус-94“ ЕООД, нарушение на чл. 18, ал. 1 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 
1 от Наредба № 6, а именно дружеството не е представило в РИОСВ-Варна, доклад и 
резултати от СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и 
съответно не е извършило задължителните СПИ, е наложена имуществена санкция в 
размер на 200 лв. 

6. НП № 0000002489-6/30.04.2018г. на „Добруджански земеделски институт-Генерал 
Тошево“, нарушение на чл. 18, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, 
във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6, а именно дружеството не 
е представило в РИОСВ-Варна, доклад и резултати от СПИ на емисиите вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух и съответно не е извършило 
задължителните СПИ, е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв. 

7. НП № 0000002488-5/30.04.2018г. на „Инхом-98“ ООД, нарушение на чл. 18, ал. 1 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 
1 от Наредба № 6, а именно дружеството не е представило в РИОСВ-Варна, доклад и 
резултати от СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и 
съответно не е извършило задължителните СПИ, е наложена имуществена санкция в 
размер на 200 лв. 

8. НП № 0000002487-4/30.04.2018г. на „Екострой“ АД, нарушение на чл. 18, ал. 1 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 
1 от Наредба № 6, а именно дружеството не е представило в РИОСВ-Варна, доклад и 
резултати от СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и 
съответно не е извършило задължителните СПИ, е наложена имуществена санкция в 
размер на 300 лв. 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС – 2 бр.: 
1. “Солвей соди” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване 

нормите за допустими емисии на прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден 
оксид, изпускани в атмосферния въздух на общ комин № 1, по приетия годишен 
доклад от СНИ за 2017 г., в размер на 80 155 лв; 

2. “Солвей соди” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване 
нормите за допустими емисии на прах и серен диоксид, изпускани в атмосферния 
въздух при експлоатацията на котела на циркулиращ кипящ слой, по утвърдения 
годишен доклад от СНИ за 2017 г., в размер на 78 574 лв; 

3. Консорциум по ЗЗД „ПСОВ Шкорпиловци” – текуща имуществена санкция за 
заустване на отпадъчни води превишаващи индивидуалните емисионни ограничения 
по показател азот амониев, в размер на 37 лв. 
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ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма.

Бизнеса

Постановени са: 

- 1 бр. решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 

- 1 бр. решение за прекратяване на процедури по разглеждане на документация; 

- Изготвени са 153 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, от които 1 бр. по 

Оперативна програма "Развитие на селските райони";  
- 16 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

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

се извършва ЕО”; 
- 5 бр. Решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС (5 бр.); 
- 1 Решение по ОВОС: „за одобряване“; 
- 1 бр. Становище по ЕО за съгласуване на ОУП; 

 Решение по ОВОС  №  ВА  -  5/2018 г. за “одобряване” осъществяването на 
инвестиционно предложение „Възстановяване дейността на съществуващ 
свинекомплекс“ в землището на село Любен Каравелово, община Аксаково, 
област Варна; 

 Становище по екологична оценка № ВА - 2/2018 г. с което  се “съгласува” ОУП 
на община Добричка. 

Обществеността 

- 1 бр. извънредни проверки (участие в ДПК) 
- 1 бр. извънредна проверка по постъпило уведомление 
- Изготвени са 11 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
- Участие в Областен ЕСУТ 


