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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 
за месец май 2018 г. 

 
През месец май 2018 г. са извършени 219 проверки по компоненти и фактори на околната 

среда на 154 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 137 бр,  
 Извънредни -  82 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 62 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 10 броя акта.  
От директорът на РИОСВ са издадени 16 брой наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 16 400 лв.  
         Събраните суми през м.май от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 172052 лв. 80% от 
получените суми – 137641,60 лв. ще бъдат преведени през м. юни на следните общини: Варна 
– 93,60 лв.; Генерал Тошево – 1074,40 лв.; Девня – 129608 лв.;Добрич – 213,60 лв.; Долни 
чифлик – 4190,40 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; 
 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; 
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 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 „ЦЗПЖ-Добрич“, 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 май 2018 г. са извършени общо 21 проверки на място, от които:  
 10 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 за последващ контрол; 
 5 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 5 други проверки (5 за съставяне на АУАН). 
Дадени са общо 12 предписания. 
Извършени са 36 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 – 18 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 3 бр. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 23 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей соди” 

АД, гр. Девня за месец април 2018 г. 
 2 удостоверения за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 
 1  заповед за заличаване на регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС 1  и 

др.  
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 2 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от „Оранжерии Петров дол“ ООД, с. Петров дол и „Елдом инвест“ 
ООД, гр. Варна – Район 3. 

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

Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
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Извършени са 4 проверки на място, от които:  
 3 планови проверки на обекти с издадени КР за КПКЗ;  
 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 
Дадени са 3 предписания. 
Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 22 проверки на място, от които:   
 12 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 за последващ контрол; 
 8 проверки по постъпили сигнали и жалби; 
Дадени са общо 10 предписания. 
Изготвени са 20 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                
Извършени са общо 34 проверки, от които:  
 19 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал 
 7 проверки по разпореждане; 
 7 други проверки (3 по разпореждане Р Прокуратура, 3 по уведомление за съдействие 

от Митнически пункт Варна и 1 по уведомление за дейност по третиране на 
строителни отпадъци).  

Дадени са 13 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за  издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 3 решения 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; 
 1 решение за отказ от издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 79 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 18дружества; 
 31 заверени отчетни книги на 22 дружества. 
Изготвени са 26 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 11 проверки, от които:  
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
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 5 други проверки (5 по заповед на областния управител на област Добрич). 
Изготвени са 3  становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са 2 проверки, от които: 
 1 проверка по плана на обект с висок рисков потенциал; 
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 26 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
През отчетния период са извършени 9 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в която са взели участие експерти, съответно:  
 9 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 8 по компонент „Води“; 
 9 по фактор „Отпадъци“; 
 4 по „Опасни химични вещества“; 
 2 по „Шум“. 
Дадени са общо 23 предписания. 
 
 

Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

Извършени са 59 проверки от които:  
 58 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 1 бр. извънредна проверка на защитена местност „Блатно кокиче“, във връзка с 

писмо за наличие на опасни дървета на територията на защитената местност.  
 

Защитени зони: 
 

Извършени са 2 проверки от които: 
 1 бр. планова проверка във връзка със спазване режимите  на защитена зона за 

опазване на дивите птици „Ятата“. Не са установени нарушения. 
 1 бр. извънредна проверка във връзка със сигнал за неизпълнение на предписание за 

незаконно насипани земни маси в ценни местообитания на птици в ЗЗ BG0000191 
„Варненско-Белославско езеро“. В поземлен имот  /ПИ/ с идентификатор 03719.89.29 
по КККР на гр. Белослав, община Белослав, област Варна, не се извършват дейности 
по изземване на земни маси и няма хора и техника, с които същите да се извършват. 
От площта, която следва да бъде почистена от натрупани земни маси, съгласно 
предписание, дадено от РИОСВ-Варна, по визуална преценка са останали около 100 
кв. м.  

 
 
Биологично разнообразие и лечебни растения 

През месец май на 2018 г. са извършени общо 43 бр. проверки от които:  
 3 бр. планова проверка на билкозаготвителни пунктове в с. Пчелник и с. Гроздьово, 

общ. Долни чифлик, обл. Варна. Нарушения не са констатирани.  
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 3 бр. планови проверки на пазари за продажба на охлюви в гр. Варна и гр. Добрич. 
Нарушения не са констатирани.  

 5 бр. планови проверки на пазари за продажба на растения включени в Приложение 
3 на ЗБР в гр. Варна и гр. Добрич. 

 4 бр. планови проверки на зоомагазини в гр. Варна. Нарушения не са констатирани.  
 1 бр. извънредна във връзка с последващ контрол по дадени два броя предписания на 

ОП „ЦЗПЖ-Добрич“ за лечение и отглеждане на екземпляр от вида Малка белочела 
гъска. Предписанията са закрити, а птицата е предоставена на ОП „ЦЗПЖ-Добрич“ 
за попълване на колекцията. 

 20 бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, включени в 
Приложение 3 на ЗБР – 6 бр. от сигналите са неоснователени;  

 1 бр. по обява в интернет за продажба на 20 бр. Обикновенни блатни костенурки, гр. 
Варна 

 1 бр. по сигнал за унищожено местообитание на Персийска поветица на плаж 
„Аспарухово“, гр. Варна. Сигналът е неоснователен 

 3 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 
 2 бр. на Делфинариум-Варна, във връзка с писма от пресцентъра на МОСВ за умрели 

делфини и тюлен. По време на проверките е установено, че не са предприети 
действия за издаване на регистрационна карта по Закона за защита на животните на 
новороден тюлен, във връзка с което е съставен 1 бр. АУАН. 

 
Генетично модифицирани организми: 
 Извършени са 5 проверки от които: 

 3 бр. планови проверки;  
 2 бр. извънредни проверки, в изпълнение на Допълнителен план-график за вземане 

на проби, на основание утвърдена от министъра на околната среда и водите Годишна 
програма за провеждане на контрол върху работата с ГМО.  

 
ОВОС и ЕО  
 

 7 бр. извънредни проверки (участие в ДПК). 
 Изготвени са 4 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 Участие в Областен ЕСУТ 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 10 броя АУАН: 

1. „Сийтех 77“ 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. 

2.  „Хепи лейди“ 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. 
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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. 34е, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, а 
именно за неспазване на нормата за общи емисии за дейността „извличане на растителни 
мазнини“ от слънчогледови семена. 

4. „Стъки - 07“ ООД, гр. Игнатиево- 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. 

5. „Климатик“ 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. 

6. „Климавента“ 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. 

7. „Явор Златни пясъци“ 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, 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. „Феста Делфинариум“ ЕООД, гр. Варна - по чл. 22 от Закона за защита на животните, във 
връзка с чл. 63, ал. 2 от същия закон, а именно за непредприети действия за издаване на 
регистрационна карта. 

9. „Планекс“ 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. 

10. „ЯНК-100“ 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. 

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 
1. НП № 0000002498-18/15.05.2018г. на „Севан С.В.“ 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 за непредставяне на 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. 

2. НП № 0000002496-13/15.05.2018г. на ЕТ „Гочев-Гочо Гочев“, 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 
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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. 

3. НП № 0000002494-12/15.05.2018г. на „Бизнес Парк Варна“ 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. 

4. НП № 0000002497-14/17.05.2018г. на „Агрохимикали“ 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. 

5. НП № 0000002212-23/17.05.2018г. на „Клас олио“ АД, нарушение на т. 19, колона 6 от 
Приложение 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба 7, във връзка с чл. 34е, т. 2 от Закона за чистотата 
на атмосферния въздух, а именно за неспазване на нормата за общи емисии за дейността 
„извличане на растителни мазнини“ от слънчогледови семена, е наложена имуществена 
санкция в размер на 5 000 лв. 

6. НП № 0000002714-17/18.05.2018г. на „Балев Корпорейшън“ ЕООД, нарушение на 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, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

7. НП № 0000003607-19/18.05.2018г. на „Ковекс“ ООД, нарушение на 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, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

8. НП № 0000002713-16/18.05.2018г. на „Кератех инженеринг“ ООД, нарушение на 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, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

9. НП № 0000002310-3/18.05.2018г. на „Хестия 2007“ ЕООД, нарушение на чл. 29, ал. 2 от 
Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от същия закон, а 
именно за горене на отпадъци от дървен материал- остатъчен от производството на мебели, 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лв. 

10. НП № 0000003618-26/21.05.2018г. на „Климавента“ ЕООД, нарушение на 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, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

11. НП № 0000003617-25/21.05.2018г. на „Климатик“ ООД, нарушение на 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 
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15.02.2018г. на годишен отчет за периода от 01.01.2017 г. ÷ 31.12.2017г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

12. НП № 0000003613-21/21.05.2018г. на „Сийтех 77“ ЕООД, нарушение на 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, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

13. НП № 0000003608-20/21.05.2018г. на „Естрея“ ООД, нарушение на 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, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

14. НП № 0000003616-24/22.05.2018г. на „Стъки-07“ ООД, нарушение на 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, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

15. НП № 0000003614-22/22.05.2018г. на „Хепи лейди“ ЕООД, нарушение на 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, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

16. НП № 0000002499-11/30.05.2018г. на „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ КД, 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. 

 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма. 

 
Околната среда  
   

Подготвено и предадено проектно предложение„Прилагане на мерки за 
възстановяване и опазване на местообитание  91F0 „Крайречни смесени гори, покрай големи 
реки“ в ПР „Балтата“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на 
видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи 
в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 
„Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. 

 
Участие в работна среща, организирана от МОСВ,  във връзка с провеждане на мисия 

на Постоянния комитет на Бернската конвенция, относно Жалба № 2004/2 – отворено досие за 
планирани вятърни паркове и други ветроенергийни обекти в района на общините Балчик и 
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Калиакра на миграционния път Via Pontica (България) и отправена Препоръка № 130 (2007) 
към българското правителство. 
 
Бизнеса  

     
Постановени са: 

 - 2 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху 
ЗЗ; 

 - Изготвени са 160 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, от които 1 бр. по 
Оперативна програма "Развитие на селските райони";  

 - 26 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 
“да не се извършва ОВОС”; 

 - 6 бр. Решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС;  

 - 4 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да 
не се извършва ЕО”; 

 - 1 бр. Решение за прекратяване на процедура по ЕО. 
 
Издадени са: 

 1 бр. положителна оценка качество ДОВОС на ИП „Изграждане на предприятие за 
рециклиране на метали и техни съединения от отпадъци и инсталация за третиране на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО)” в поземлени 
имоти 20482.505.117 и 20482.505.350, Промишлена зона Юг, гр. Девня, с възложител:  
“Йонтех Инженеринг” ООД, гр. София (изх. No 26-00-6803/А1/14.05.2018); 

 1 бр. консултации по изготвено задание за обхват и съдържание на ОВОС за ИП 
„разработване по открит способ на находище за подземни богатства „Дервент" участък 
Юг, за добив на кварцов пясък в землищата на с. Дъбравино и с. Юнак, Община Аврен, 
Област Варна с проектна концесионна площ с размер 996.316 дка ", с възложител: 
„Темос ГМ" ЕООД (изх. No 26-00-3569/А1/16.05.2018). 

 
Обществеността   
 

 7 бр. извънредни проверки (участие в ДПК). 
 Изготвени са 4 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 Участие в Областен ЕСУТ 

 
 
 
 

Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева.......................................... дата ......................... 2018 г.                   

Директор дирекция КОС инж. Валери Станев.......................................... дата ......................... 2018 г. 

Началник отдел АВ, В и КПКЗ Д. Маринова .......................................... дата ......................... 2018 г. 

Директор дирекция ПД Й. Янева.......................................... дата ......................... 2018 г.                   

Юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................... дата ......................... 2018 г.                   
 
Обобщил:         
Началник отдел АВ, В и КПКЗ Д. Маринова .......................................... дата ......................... 2018 г. 

 


