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ОТЧЕТ 

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

 
 
През месец септември 2017 г. са извършени 238 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 165 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 128 бр,  
 Извънредни -  110 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на екологичното законодателство от 

РИОСВ-Варна са съставени и връчени 5 броя акта.  
От директора на РИОСВ-Варна са издадени 3 броя наказателни постановления, с които 

на нарушителите са наложени три имуществени санкции в размер на 3 500 лв.  
Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 

издадени комплексни разрешителни.  
Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 14193.50 лв. 80% от 

получените суми /11354.80 лв./ ще бъдат преведени на следните общини:  Варна – 93,60 лв.; 
Генерал Тошево – 2632.85 лв.; Добрич – 96,80 лв.;Добрич-селска – 505.60 лв.; Долни чифлик – 
2652 лв., Каварна – 259.55 лв. и Провадия – 5114.40 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; 
 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; 

 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 
защита; 
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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. 
 Акцент в извършените планови проверки са проверките на защитените територии –   

резервати и поддържани резервати – Р „Камчия“, Р „Калиакра“, ПР „Киров дол“, ПР 
„Върбов дол“, ПР „Вълчи преход“, ПР „Калфата“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ 
„Шабленско езеро“.  

 Проверки по сигнали за намерени мъртви делфини. 
 
3.Последващ контрол на: 
 Обекти, формиращи отпадъчни води за нерегламентирано заустване в Черно море;  
 Изпълнението на дадени предписания, по представени в тази връзка документи от 

дружествата. 
 Проверени са 6 проверки по дадени предписани на зоологически градини във Варна и 

Добрич за разпореждане със защитени видове. Предписанията са изпълнени 
 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 
 
КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец септември 2017 г. са извършени общо 26 проверки, от които:  
 21 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 2 други проверки (1 участие в ДПК на обект и 1 за пломбиране на бленда). 
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: 
 7 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месец август 2017 г.; 
 Утвърдена е 1 пробовземна точка за контрол на емисиите вредни вещества, изпускани 

в атмосферния въздух на 1 дружество и др. 
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 6 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от промишлени източници – „Пластхим-Т“ АД, гр. Тервел, фабрика 
в гр. Аксаково; „Глас Дизайн“ ООД, гр. Добрич; „Булярд Корабостроителна Индустрия“ АД, 



 3

гр. Варна; „Кооперация Гурково“, с. Гурково; „Доровски Инвест“ ООД, гр. Варна, фабрика в с. 
Слънчево и „Агрополихим“ АД, гр. Девня. 

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

Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 6 проверки на място, от които: 
  1 проверка на дружество с издадено комплексно разрешително по КПКЗ; 
  1 проверка по плана за текущ контрол по Програма за отстраняване на стари 

екологични щети до момента на приватизация; 
  2 проверки по сигнали на обекти с издадени комплексни разрешителни; 
  2 други проверки ( 1 за ДПК и 1 във връзка с промяна на КР).  
Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 10 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 
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 
повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 
отпадъчните води; 

 5 проверки по постъпили сигнали и жалби; 
Дадени са общо 4 предписания. 
Изготвени са 8 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 

Изготвен е обобщен доклад до Министъра на околната среда и водите за направените 
констатации, предприетите мерки и постигнатите резултати по изпълнение на заповедта.  
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                               

Извършени са общо 48 проверки, от които:  
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки по постъпили сигнали; 
 2 проверки за последваш контрол; 
 33 проверки по разпореждане; 
 3 други проверки (2 подадено заявление за изменение/допълнение на разрешително за 

дейности с отпадъци и 1 за анулиране на работни листи по ЗУО).  
Дадени са общо 7 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности по 

третиране на отпадъци; 
 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
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 2 регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци; 

 4 решения за изменение и допълнение на регистрационни документи за извършване 
на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 79 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 24 дружества; 
 11 анулирани работни листи на 2 дружества; 
 32 заверени отчетни книги на 22 дружества. 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 6 проверки, от които:  
 6 други проверки (4 по разпореждане на областния управител на Добрич, 1 по писмо на 

областния управител на Добрич и 1 по репортаж на БТВ ).  
Изготвено е 1  становище по постъпило инвестиционно намерение; 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са 3 проверки, от които: 
 1 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по плана на обекти с висок рисков потенциал. 
Дадени са общо 2 предписания. 
Изготвени са 10 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
През отчетния период са извършени 7 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в която са взели участие експерти, съответно:  
 7 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 5 по компонент „Води“; 
 7 по фактор „Отпадъци“; 
 4 по „Опасни химични вещества“; 
 2 по „Шум“. 
Дадени са общо 19 предписания. 
 
 

Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец септември 2017 г. са извършени:  
 62 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 3 бр. извънредни проверки, от които 2 бр. за спазване режимите на защитена 

местност „Шабленско езеро“ и 1 бр. за наличие на опасни дървета на територията на ЗМ 
„Блатно кокиче“. 

  
Дадени са 6 бр. предписания, във връзка съгласуване на дейности в защитена 

местност „Ятата“, по реда на параграф 7 от Закона за защитените територии. Предписанията 
са в период на изпълнение.  
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Защитени зони: 
 
Извършени са 

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

 10 бр. извънредни проверки от тях: 3 бр. по два сигнала – сигналите са 
неоснователни, 1 бр.  по дадени предписания с писмо във връзка с провеждане на 
международен маратон Виа Понтика, 6 бр. във връзка с установено незаконно 
строителство в землището на с. Българево, община Каварна и издаден ПАМ 
 

Изготвено e 1 бр. решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие и 3 бр. решения за прекратяване на процедури по разглеждане на документация. 

Изготвени са 167 бр. становища, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 
Процедирани са основно инвестиционни предложения за изграждане на обекти с обществено 
предназначение, ферми за интензивно отглеждане животни, дестилерии за преработка на 
етерично-маслени култури и др. 

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 e 
публикуван Доклад за оценка степента на въздействие на Общ устройствен план на община 
Добричка. 

 
Биологично разнообразие и лечебни растения 

 
През месеци септември 2017 г. са извършени:  

 3 бр. планови проверки по ЗБР:  
 
        2 бр. на вековни дървета за спазване на ЗБР; 
        1 бр. на Университетска ботаническа градина – Варна за спазване на ЗБР. 
 
 33 бр. извънредни проверки:  
 

- 12 бр. по сигнали за намерени мъртви и бедстващи видове от Приложение 3 на 
ЗБР от тях 2 бр. са неоснователни;  

- 3 бр. във връзка с регистрация на екземпляри, по чл. 70 от ЗБР; 
- 1 бр. във връзка с маркиране на екземпляри, по чл. 70 от ЗБР; 
- 1 бр. във връзка връчване на покана за съставяне на АУАН; 
- 10 бр. за разпореждания екземпляри от защитени видове; 
- 6 бр. във връзка с изпълнение на предписания за разпореждане със защитени 

видове – същите са изпълнени. 
 

        Дадени са 8 бр. предписания. 5 бр. са изпълнени и 3 бр. са в период на изпълнение.  
Издадени са 7 бр. регистрационни карти на видове на видове включени в приложенията 

на Регламент 338/97 на ЕО. 
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ОВОС и ЕО  
Извършени са: 
4 бр. планова проверка, по документи във връзка с изпълнение на условия поставени в 
решения за преценяване необходимостта от екологична оценка.  

 
     2 бр. извънредни проверки (участие в ДПК) 

           Постановени са:  
- 16 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с 

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

характер “да не се извършва ЕО”; 
 Становище по О ц е н к а  к а ч е с т в о  н а  Д О В О С  -  1  о т р и ц а т е л н а  о ц е н к а  на 

инвестиционно предложение /ИП/ „изграждане на Пристанище за обществен транспорт с 
регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“  в землището на град 
Белослав. 

 Становище по Задание за обхват и съдържание на доклада по екологична оценка /ЕО/ на 
Общ устройствен план /ОУП/ на Община Белослав. 

 Становище по Задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда 
/ОВОС/ на инвестиционно предложение /ИП/ „Възстановяване на дейността на 
съществуващ свинекомплекс“ в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково, 
област Варна. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 5 броя АУАН: 

1.  „Агропласмент-92-В“ АД- по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с 
Приложение № 5, т. 11.1 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000г. за емисионни 
норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти, за превишение на индивидуалнни емисионни ограничения 
на отпадъчните води, генерирани от дейността на ферма за гушене на патици, които са 
регламентирани в гореописаната наредба. 

2. Димитър Добрев Добрев- по чл. 49, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, във връзка с чл. 200, 
ал. 1, т. 42 от същия закон, за нерегламентирано ползване на воден обект- река 
Съръгьолска, като зауства отпадъчни води, без необходимото за това разрешително. 

3. „Кедър Д“ ЕООД- по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с 
чл. 120 от същия закон, за неизпълнение на дадено предписание, а именно: 
непредставяне в РИОСВ-Варна на изискани с констативен протокол документи. 

4. „Миратранс“ ЕООД- по чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във 
връзка с чл. 8, ал. 2, т. 6 от същия закон, за неводене на отчетна книга, заверена от 
РИОСВ-Варна. 

5. „Булмаркт Ж.Ж.“ ЕООД- по чл. 35, ал. 1, т. 6 от Закона за защита на вредното 
въздействие на химични вещества и смеси, във връзка с чл. 4б, ал. 1 от същия закон, за 
съхранение на ОХВ и С в нарушение изискванията на Наредбата за реда и начина за 
съхранение на ОХВ и С, а именно: склада за ОХВ и С не е отделен от производствените 
помещения; не са осигурени вентилация и осветление, съобразени с вида и 
количествата на ОХВ и С; не са осигурени средства за улавяне на разливи; липсва 
табела, указваща категорията на опасност на съхраняваните ОХВ и С; не са налични 
документи съгласно наредбата.  
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 НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 0000002220-48/28.09.2017г. на Община град Добрич, за нарушение на чл. 111, ал. 
1, т. 2 и т. 3 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от 
същия закон, за неуведомяване на РИОСВ-Варна за настъпили промени в състоянието 
на вековно дърво от вида Ясен (Fraxinus sp.), обявено за защитено със Заповед № РД-
620/27.07.2007г. на министъра на околната среда и водите и заведено в Държавния 
регистър на защитените природни обекти под № 2041, находящо се в градски парк 
„Свети Георги“, гр. Добрич, както и за не е извършено съгласуване за необходимостта 
от поддържащи дейности е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. 

2. НП № 0000003482-49/29.09.2017г. на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 
нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 48, ал. 4 и 
параграф 1, т. 11 и т. 48 от Допълнителните разпоредби от същия закон, за превишение 
на индивидуалнни емисионни ограничения, регламентирани в разрешително за 
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води на изход на ПСОВ-„Златни 
Пясъци“ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 

3. НП № 0000003003-50/29.09.2017г. на „Агропласмент-92-В“ АД за нарушение на чл. 
200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с Приложение № 5, т. 11.1 към чл. 16, ал. 
1 от Наредба № 6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни 
и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, за превишение на 
индивидуалнни емисионни ограничения на отпадъчните води, генерирани от дейността 
на ферма за гушене на патици, които са регламентирани в гореописаната наредба е 
наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. 
 
 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС – 0 бр.: 
 

 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 1 брой: 
 

1. На Николина Иванова Пожарлиева и Мирослава Мирославова Дачева е наложена 
преустановителна ПАМ със Заповед № 188/11.09.2017 г. на РИОСВ–Варна за спиране на 
всички дейности, свързани със започнало изграждане на строеж в границите на имот с 
идентификатор 07257.29.111 в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич до 
провеждане на изискуемите процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР и 
приключването им с влязъл в сила административен акт. 

 
 
 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Околната среда  
   
  При извършените проверки по сигнали на експерти от РИОСВ-Варна, са намерени – 
4бр. мъртви делфини, щъркел, папуняци, пеликани и др., включени в приложенията на Закона 
за биологичното разнообразие.  
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    Извършени са 4бр. извънредна проверка, свързана с маркиране на екземпляри и са 
издадени 7 бр. регистрационни карти на видове включени в приложенията на Регламент 
338/97 на ЕО. 

   Сезирани са Районна прокуратура – Каварна, Областна дирекция земеделие – Добрич, 
Дирекция инспекция по труда гр. Добрич, Дирекция бюрото по труда Каварна, РДНСК-
Добрич за предприемане на действия по компетентност за преустановяване на строителните 
дейности в имот №07257.29.111 землище с. Българево, общ. Каварна    

 
  
Бизнеса 

 Издадена Заповед за прилагане на преустановителна принудителна административна 
мярка, с цел преустановяване на строителните дейности в имот №07257.29.111 
землище с. Българево, общ. Каварна. 

 
Обществеността   
 
          Изготвени са 3 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 

Отговор жалби/сигнали/въпроси – по въпрос за незаконно строителство в село 
Българево, община Каварна на адм. сграда. 

  
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 e 
публикуван Доклад за оценка степента на въздействие на Общ устройствен план на община 
Добричка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


