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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 
за месец ноември 2017 г. 

 
През месец ноември 2017 г. са извършени 215 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 161 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 91 бр. 
 Извънредни -  124 бр. 
В рамките на осъществения контрол са дадени 80 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 3 броя наказателни постановления, с ко-ито 

на нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 7 500 лв. 
Наложена е 1 бр. еднократна санкция за констатирано наднормено замърсяване на 

компонентите на околната среда, в общ размер 153 лв. 
 Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 12567,00 лв. 80% от 

получените суми /10053,60 лв./ ще бъдат преведени на следните общини:  Варна – 93,60 лв., 
Генерал Тошево – 1674,40 лв., Девня – 2747,20 лв., Добрич – 96,80 лв., Добрич-селска – 505.60 
лв. и Провадия – 4936,00 лв. 

Наложена е 1 преустановителна принудителна административна мярка. 
За периода са предприети действия по 14 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; 
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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; 
 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; 

 Проверки по сигнали за намерени мъртви дефини; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове. 
 
3.Последващ контрол на: 
 Внос на флуорирани парникови газове; 
 Обект, формиращ отпадъчни води за нерегламентирано заустване в Черно море; 
 Замърсени терени с отпадъци в района на местност „Маница“, гр. Варна. 
 Обект с опасни химични вещества и смеси; 

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

Атмосферен въздух  
През месец ноември 2017 г. са извършени общо 24 проверки, от които:  
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 3 проверка по постъпили сигнали; 
 13 други проверки (4 за собствени периодични измервания на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух, 1 спиране действието на наложена 
текуща  санкция, 1 за разпломбиране на съоръжение, 1 по уведомление от МП Варна 
за внос на ФПГ, 1  участие в ДПК на обект, 5 проверки на обекти финансирани от 
ПУДООС). 

Дадени са общо 13 предписания.  
Извършени са 33 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 – 19 доклада; 
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 “Девен” АД, гр. Девня за 

месец октомври 2017 г.; 
 Утвърдена е 1 пробовземна точка; 
 Заверени са 9 дневника на 4 дружества за състоянието на системите, съответстващи 

на етап II за УБП и др.  
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Води 
Извършени са общо 12 проверки на място, от които:   
 4 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; 

 1 проверка за последващ контрол; 
 4 проверка по постъпили сигнали; 
 3 други проверки (2 участия в ДПК на обект и 1 за съставяне на АУАН) 
Дадени са общо 3 предписания. 
Изготвени са 22 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Почви 
Извършени са общо 3 проверки, от които:  
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
Дадено е 1 предписание.  
Изготвено е 17  становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 
Биологично разнообразие и НЕМ  

 Защитени територии 
През месец ноември  2017 г. са извършени:  
   57 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 3 бр. извънредни проверки, от които 
-  1 бр. по сигнал за сеч на дървета на територията на Р „Камчия“ – Извършва се 

почистване на дигата и бермата по южния бряг на река „Камчия“. Нарушения не са 
констатирани; 

-  2 бр. във връзка с трасиране границите на ПР „Балтата“, в изпълнение на Плана за 
дейности в защитени територии изключително държавна собственост през 2017г. на 
РИОСВ-Варна. 

 
Защитени зони: 
Извършени са 7 бр. проверки, от които: 
 3 бр. планови проверки на защитени зони за опазване на дивите птици "Калиакра" 

и "Белите скали" и защитена зона за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна "Комплекс Калиакра"; 

 4 бр. извънредни проверки, във връзка със сигнал за незаконно полагане на 
водопровод в землището на с. Българево, община Каварна. Сигналът е основателен. С 
писма са дадени 2 бр. предписания за преустановяване на дейността. За случая са 
сезирани „Напоителни системи“ ЕАД и Община Каварна. 

 
Биологично разнообразие и лечебни растения 

През месеци ноември 2017 г. са извършени:  
 4 бр. планови проверки по ЗБР и Регламент 338/97 на ЕО и ЗЛР, от тях:  

- 2 бр. на билкова аптека и склад за билки за спазване на ЗЛР; 
- 1 бр. на ДГС-Варна за спазване на ЗЛР; 
- 1 бр. на Община Аксаково за спазване на ЗЛР; 
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 5 бр. извънредни проверки:  
- 1 бр. по сигнал за намерен мъртъв делфин, включен в Приложение 3 на ЗБР – 

сигналът е неоснователен;  
- 1 бр. по сигнал за продажба в интернет на препариран екземпляр от вида 

Обикновен мишелов. Видът е включен в Приложение 3 на ЗБР – сигналът е 
основателен;  

- 2 бр. във връзка с маркиране на екземпляри, по чл. 70 от ЗБР; 
- 1 бр. във връзка с изпълнение на дадено предписание на ДЛС-Шерба – 

предписанието е изпълнено в срок. 
 

Отпадъци  
Извършени са общо 87 проверки, от които:  
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 72 проверки по разпореждане; 
 4 други проверки (1 по подадено заявление за издаване на разрешително за дейности 

с отпадъци, 1 по  подадено заявление за изменение/допълнение на разрешително за 
дейности с отпадъци, 1 за анулиране на работни листи 1 за съставяне на АУАН).  

Дадени са общо 46 предписания. 
По разпореждане от МОСВ са извършени проверки на: 
1. Търговци/брокери на отпадъци, както и инсталации/съоръжения за третиране на 

отпадъци, които приемат или предават отпадъци, обект на трансгранични превози.  
2. Лечебни, здравни заведения и съоръжения за третиране на медицински отпадъци за 

съответствието на дейностите по тяхното събиране и третиране. Проверени са 30 
болнични заведения, в които има 2 функциониращи съоръжения за предварително 
третиране. 

3. Предприятия, извършващи дейности в областта на текстилната промишленост. 
Проверени са 36 дружества, в които има 2 съоръжения за третиране на собствени 
отпадъци и 4 съоръжения за третиране на отпадъци събрани от юридически лица. 

През отчетния период са изготвени: 
 2 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности по 

третиране на отпадъци; 
 2 регистрационни документа за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 3 регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ; 
 82 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 19 дружества; 
 9 анулирани работни листи на 2 дружества; 
 34 заверени отчетни книги на 24 дружества. 
Изготвени са 31 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Химикали 
Извършени са 5 проверки, от които: 
 1 проверка по плана на обект с висок рисков потенциал; 
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 1 проверка по плана на обект с нисък рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол. 
Дадени са общо 14 предписания. 
Изготвени са 30 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ОВОС и ЕО  
Извършени са 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК).    
Съставен е 1 бр. АУАН по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за неизвършено уведомяване за ИП. 

 
Вредни физични фактори – шум 
Извършени са 2 планови проверки с измервания на нивата на шума, излъчван в 

околната среда от промишлени източници. 
Представени са 5 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от „Солвей соди“ АД, гр. Девня, „Манекс сън“ АД, с. Слънчево, 
„Ксела България“ ЕООД, гр. Добрич, „Дефко Зърнобаза“ ЕООД, гр. Провадия и 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София. 

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

Изготвени са 14 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 
Извършена е 1 проверка по разпореждане от МОСВ. Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 13 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
През отчетния период е извършена 1 комплексна проверка по компоненти и фактори на 

околната среда, в която са взели участие експерти, съответно:  
 1 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 1 по компонент „Води“; 
 1 по фактор „Отпадъци“; 
Дадени са 2 предписания. 

 

НП и ПАМ  

Съставени и връчени- 3 броя АУАН: 

1. „Албена“ АД - по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, 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“. 

2. „Адонис 45“ ООД, гр. Омуртаг- 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 експлоатираното оборудване, зависещо 
от флуорсъдържащи парникови газове. 
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3. „Бултекс“ ООД - по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във връзка 
с чл. 35, ал. 3 от същия закон за извършване на дейности по третиране на отпадъци без 
регистрационен документ издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. 
 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 
1. НП № 0000003394-55/09.11.2017г. на „Булмаркет Ж.Ж.“ 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: да се почисти 
допуснатото замърсяване с отпадъци, като същите се предадат на лице по чл.35 от ЗУО, е 
наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 

2. НП № 0000002709-59/13.11.2017г. на „Адонис 45“ 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. ÷ 1.12.2016г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

3. НП № 01422-54/21.11.2017г. на „Булмаркет Ж.Ж.“ ЕООД, нарушило 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, е наложена имуществена санкция в размер на 1 
500 лв. 

 
Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС – 1 бр.: 
„Агрополихим“ АД, гр. Девня – еднократна санкция по чл. 69, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда за замърсяване на коригирано дере „Бял канал“ и оттам Белославско езеро с 
отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показател азот 
амониев, в размер на 153 лв. 
 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 1 брой: 
ЕТ „Морски бряг – Атанаска Василева“ – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 
233/23.11.2017 г. на РИОСВ – Варна за спиране дейностите по приемане и насипване на 
изкопни земни маси в находище „Маница“, в землището на кв. „Виница“, общ. Варна. 

 
 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
 
Околната среда 

Във връзка със сигнал за незаконно строителство на водопровод в границите на ЗЗ 
„Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“ са сезирани Община Каварна и „Напоителни системи“ 
ЕАД. 
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Изготвен е Формуляр за предварителна оценка на проектно предложение „Прилагане 
на мерки за възстановяване и опазване на местообитание  91F0 „Крайречни смесени гори, 
покрай големи реки“ в ПР „Балтата“. 
      Във връзка с изпълнение на Плана за дейности за защитени територии - изключително 
държавна дейност през 2017г. на РИОСВ-Варна, са възложени дейности за “Маркиране 
границите на резерват “Калиакра” и “Трасиране на северна, източна и част от южна граница 
на ПР „Балтата”. 
 
Бизнеса  

Издадени са: 
 1 решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

ЗЗ. 
 1 решение за прекратяване на процедура по разглеждане на документация. 
 Изготвени са 332 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Нраредбата за ОС, от които: 6 бр. по 

Оперативна програма „Региони в растеж“, 3 бр. по Оперативна програма "Развитие на 
селските райони" и 1 бр. по ПУДООС.      

 20 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”; 

 4 бр. Решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.   

Процедирани са основно инвестиционни предложения за изграждане на обекти с 
обществено предназначение, жилищно застрояване, за производство на етерични масла, 
животновъдни обекти и др. 
 
 Извършени са: 
 Консултации по задание за обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от 

Наредбата за ОВОС: 1 – ИП “Разработване на кариера “Тервел-Бонево” за добив на 
варовик” с площ 123 644.7 кв. м в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, общ. Тервел, обл. 
Добрич, с възложител: “Пътно строителство” АД (изх. №26-00-261/20/16.11.2017г.); 

 Консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО: 1 – ЕО на Общ устройствен план на 
община Добричка, с възложител: Община Добричка (изх. № 08-01-7665/10/23.11.2017г.). 

 Други: 
Изготвена информация за МОСВ относно Четвърти Национален доклад за напредъка 

на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници (ВИ) за 
периода 2015 и 2016г. (изх. № 04-00-6771/1/17.11.2017г.) 
 

 
Обществеността   
 

Изготвени са 13 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
Проведени мероприятия с ученици от ОУ „Йордан Йовков“ по повод Европейската 

седмица за намаляване на отпадъците. 
 
Приложение – таблична част. 
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