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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец октомври 2017 год. 
 

През месец октомври 2017 г. са извършени 204 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 135 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 132 бр,  
 Извънредни -  72 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 64 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 3 броя акта.  
От директора на РИОСВ-Варна са издадени 2 броя наказателни постановления, с които 

на нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 20 000 лв.  
Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 30 025,65 лв. 80% от 

получените суми /24 020,51 лв./ ще бъдат преведени на следните общини:  Варна - 411,84 лв.; 
Генерал Тошево – 1 623,20 лв.; Девня – 5 601,12 лв.; Добрич - 272,00 лв.; Добрич-селска – 
505,60 лв.; Долни чифлик - 1 0346,94 лв., Каварна - 301,41 лв. и Провадия - 4 958,40 лв. 

 
За периода са предприети действия по 9 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: 
 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; 

 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.; 
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 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, поддържани резервати Р „Камчия“, Р „Калиакра“ и „Рамсарски места“– ЗМ 
„Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“; 

 Проверки по сигнали за намерени мъртви делфини и представители на 
орнитофауната. 

 
 

3.Последващ контрол: 
 На обекти, формиращи отпадъчни води за нерегламентирано заустване в Черно море;  
 За изпълнението на дадени предписания, във връзка с разпореждане от МОСВ за 

извършване на проверка на обекти; 
 Проверени са 2 проверки по дадени предписани на зоологически градини във Варна 

за разпореждане със защитени видове. Предписанията са изпълнени. 
 

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

Атмосферен въздух  
През месец октомври 2017 г. са извършени общо 21 проверки, от които:  
 19 проверки по плана за текущ контрол, от които 1 на обект с издадено разрешително 

за емисии на парникови газове; 
 2 други проверки (1 участие в ДПК на обект и 1 за собствени периодични измервания 

на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух). 
Дадени са общо 9 предписания.  
Извършени са 28 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 – 14 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 17 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месец септември 2017 г.; 
 Заверен е 1 дневник за състоянието на системите, съответстващи на етап II за УБП и 

др.  
 

Води 
Извършени са общо 12 проверки на място, от които:   
 9 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 
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повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 
отпадъчните води; 

 1 проверка за последващ контрол; 
 2 други проверки (2 проверки за пломбиране на съоръжения) 
Дадени са общо 6 предписания. 
Изготвени са 15 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Почви 

Извършени са 5 проверки по плана за текущ контрол. 
Дадено е 1 предписание.  
Изготвено е 10  становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 
Биологично разнообразие и НЕМ 
Защитени територии 

През месец октомври  2017 г. са извършени:  
 60 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 4 бр. извънредни проверки, от които 
- 2 бр. по сигнали за сеч на дървета на територията на Р „Камчия“ – Извършва се 

почистване на дигата и бермата по южния бряг на река „Камчия“,  ; 
-  1 бр. във връзка унищожаване на намерени рибарски принадлежности на неизвестни 

извършители на територията на „ЗМ Дуранкулашко езеро“; 
- 1 бр. последващ контрол по изпълнение на дадени предписания, във връзка 

съгласуване на дейности в защитена местност „Ятата“, по реда на параграф 7 
от Закона за защитените територии. Предписанията са изпълнени.  

Съставени са 1 бр. АУАН за установени нарушения на режимите на ЗМ „Дуранкулашко 
езеро“. 
 
Защитени зони: 
Извършени са: 

 3 бр. извънредни проверки от тях: 1 бр. във връзка с ИП "Кариера за добив на скално-
облицовачни материали от находище "Коларци" и 2 бр. във връзка с 2 бр. покани за 
съставяне на АУАН относно незаконно строителство в землището на с. Българево, 
община Каварна и издаден ПАМ 

 
Изготвени са 2 бр. решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие и 3 бр. решения за прекратяване на процедури по разглеждане на документация. 
Изготвени са 165 бр. писма-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, от които 1 
бр. по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество България-Румъния“ и 6 бр. по 
Оперативна програма "Региони в растеж".  

Процедирани са основно инвестиционни предложения за ферми за интензивно 
отглеждане животни, дестилерии за преработка на етерично-маслени култури и др. 
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Биологично разнообразие и лечебни растения 
През месеци октомври 2017 г. са извършени:  

 2 бр. планови проверки по ЗБР:  
 
        1 бр. на ДГС „Суворово“; 
        1 бр. на ДЛС „Шерба“. 
 

 6 бр. планови проверки по ЗЛР на общини и горски стопанства. Дадено 1 бр. 
предписание. 

 
 10 бр. извънредни проверки:  
 

- 6 бр. по сигнали за намерени мъртви и бедстващи видове от Приложение 3 на ЗБР 
– 1 бр. от които за продажба в интернет на екземпляри от вида Червен ангъч;  

- 1 бр. във връзка с регистрация на екземпляри, по чл. 70 от ЗБР; 
- 1 бр. във връзка с писмо на МОСВ за определяне на пола на родителска двойка от 

вида Сив папагал – Жако; 
- 2 бр. във връзка с изпълнение на предписания за разпореждане със защитени 

видове – същите са изпълнени. 
 

        Дадени са 3 бр. предписания – 1 бр. е изпълнено и 2 бр. са в период на изпълнение.  
Издадени са 6 бр. регистрационни карти на видове включени в приложенията на 

Регламент 338/97 на ЕО. 
 

Отпадъци  
Извършени са общо 62 проверки, от които:  
 21 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 27 проверки по разпореждане; 
 10 други проверки (3 подадено заявление за изменение/допълнение на разрешително 

за дейности с отпадъци, 3 по разпореждане на Районна прокуратура Варна, 3 
проверки на обекти финансирани от ПУДООС и 1 участие в ДПК на обект).  

Дадени са общо 19 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 3 регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 67 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 17 дружества; 
 2 анулирани работни листи на 2 дружества; 
 27 заверени отчетни книги на 23 дружества. 
Изготвени са 26 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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Химикали 
Извършени са 6 проверки, от които: 
 2 проверки по плана на обекти с нисък рисков потенциал; 
 1 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 други проверки (3 по писмо на МВР). 
Дадени са общо 4 предписания. 
Изготвени са 28 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ОВОС И ЕО 

1 бр. извънредна проверка – участие в ДПК. 
Постановени са:  
- 18 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 
“да не се извършва ОВОС”; 
- 4 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 

 
Извършени са: 

 Консултации по задание за обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от Наредбата 
за ОВОС: 1 - ИП „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение “Одесос ПБМ” гр. Варна, свързано с изграждане на ново корабно място, 
специализирано за обработване на зърнени насипни товари и контейнери, и на нова зона 
за съхранение на описаните товари“ в ПИ  10135.5501.356 и прилежащата акватория на 
Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна”, с възложител:  “Одесос ПБМ” АД. 

 Становище по коригирана схема за провеждане на консултации с обществеността, 
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 
Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белослав, с 
възложител: Община Белослав; 

 
          Проведено е заседание на ЕЕС към екоинспекцията за разглеждане на ДОВОС за 
кариера за добив на скално-облицовъчни минерали в находище „Коларци“, с възложител 
„Булстоун“ ООД, гр. Варна. 
 
Вредни физични фактори – шум 

Представени са 6 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от 3 промишлени дружества – „Нур пиле“ ЕООД, с. Игнатиево – 3 
бр.; „Яйца и птици“ ООД, с. Дончево – 2 бр. и „Кауфланд България енд ко“ АД, гр. София. 

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

Изготвени са 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 

Извършени са общо 8 проверки на място, от които: 
 3 проверки на дружества с издадено комплексно разрешително по КПКЗ; 
 5 други проверки (5 проверки на обекти финансирани от ПУДООС).  
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
През отчетния период са извършени 4 комплексни проверки по компоненти и фактори 
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на околната среда, в която са взели участие експерти, съответно:  
 4 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 2 по компонент „Води“; 
 4 по фактор „Отпадъци“; 
 4 по „Опасни химични вещества“; 
 2 по „Шум“. 
Дадени са общо 22 предписания. 

 

НП и ПАМ  

Съставени и връчени- 3 броя АУАН: 

1. „Сунитраспорт“ ЕООД - по чл. 15, ал. 1 от Регламент (ЕО)1005/2009,  във връзка с чл. 
34и, ал. 1, т. 1 от ЗЧАВ, за извършване на нелегален внос на фреон 22, с което се 
нарушава гореописания регламент относно веществата, които нарушават озоновия слой. 

2. „Булмаркет Ж.Ж.“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон за неизпълнение в срок на дадено 
предписание, а именно: непочистване на допуснато замърсяване с отпадъци и тяхното 
предаване на лице по чл. 35 от ЗУО. 

3. Калоян Станчев Стойнев- по 3.1.1 Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 
„Дуранкулашко езеро“, утвърден със Заповед № РД-1225/11.12.2012г. на министъра на 
околната среда и водите за извършване на риболов в ЗМ „Дуранкулашко езеро“. 
 

Наказателни постановления: 
 

1. НП № 0000002028-42/23.10.2017г. на „Кресметал“ ЕООД, нарушило чл. 38, ал. 4 и ал. 5 
от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 11 от същия закон, 
на основание извършеното нарушение, а именно: за извършаване на сделка, изкупуване 
на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физическо лице, която 
надвишава 100 лева е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. 

2. НП № 0000002308-52/31.10.2017г. на „Кедър Д“ ЕООД, нарушило чл. 156, ал. 1 от Закона 
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон, на основание 
извършеното нарушение, неизпълнение на дадено предписание, а именно: непредставяне 
в РИОСВ-Варна в определен срок на документи изискани с констативен протокол е 
наложена имуществена санкция в размер на 5 000 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 на експерти от РИОСВ-Варна, са намерени – 2бр. 
мъртви делфини, пъструшка, пеликани и др., включени в приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие.  

Извършени са 4 бр. извънредни проверки, свързани с маркиране на екземпляри и са 
издадени 6 бр. регистрационни карти на видове включени в приложенията на Регламент 
338/97 на ЕО. 
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Бизнеса  
Изготвени са 11бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 Участия в ДПК – 3 бр. 
 
Обществеността 

На 20 и 23 октомври, представители на РИОСВ-Варна се срещнаха с протестиращи 
срещу инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово” с площ 
219 кв. км в блок „Добрич” за проучване и добив на природен газ на територията на област 
Добрич” с възложител „Русгеоком БГ” ЕАД (включващо четири участъка: „Рогозина”, 
„Чернооково”, „Калина” и „Рогозина изток”). На срещата гражданите изложиха възраженията 
си срещу реализирането му и опасенията по отношение на околната среда, риска за здравето 
на населението и за земеделието в житницата на България.  

На 25 октомври, РИОСВ-Варна бе домакин на открит урок с ученици от VIII клас на 
ПГИ „Д-р Иван Богоров“. Те се включиха в дискусия по темата за разделното събиране на 
отпадъците и рециклирането им. Експертите от РИОСВ-Варна ги запознаха със системите за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и с инсталациите за тяхното рециклиране. 

По повод Международния ден на Черно море в актовата зала на III ПМГ „Акад. 
Методий Попов“, журналистката Цветелина Атанасова представи книгата си „Моето Черно 
море“. 
 
Приложение – таблична част. 
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