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ОТЧЕТ 

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

 
През месец август 2017 г. са извършени 263 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 189 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 126 бр,  
 Извънредни -  137 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 66 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 2 броя акта.  
От и.д. директор на РИОСВ-Варна е издадено 1 брой наказателно постановление, с което 

на нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 400 лв.  
Наложена е 1 бр. санкция за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на 

околната среда, в общ размер 252 лв/мес. 
Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 12 695,84 лв. 80% от 

получените суми /10 156,67 лв./ ще бъдат преведени на следните общини:  Варна – 93,60 лв.; 
Генерал Тошево – 2 188,37 лв.; Девня – 2 219,20 лв.; Добрич – 96,80 лв.; Добрич-селска – 
1 142,40 лв.; Долни чифлик – 1 538,40 лв.; Каварна – 259,55 лв. и Провадия – 2 618,35лв. 

Предприета е 1 преустановителна принудителна административна мярка срещу 
„Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД за спиране експлоатацията на 4 броя вкопани в земята 
резервоари, предназначени за съхранение на нафтен дестилат, чрез пломбиране на същите. 

За периода са предприети действия по 59 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; 
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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; 
 Акцент в извършените планови проверки са проверките на защитените територии –

резервати и Рамсарски места – Р „Камчия“, 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; 

 Засилен контрол на защитени зони и защитени територии по черноморското 
крайбрежие във връзка с незаконно къмпингуване, водещо до замърсяване с битови 
отпадъци, увреждане на дюни и др.; 

 Проверки по сигнали за намерени мъртви делфини; 
 Проверки по сигнали за бедстващи щъркели и други защитени видове. 
 
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. 
 

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

Атмосферен въздух 
През месец августюли 2017 г. са извършени общо 17 проверки, от които:  
 9 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки по постъпили сигнали и жалби; 
 4 други проверки (1 по постъпило уведомление от „Солвей соди“ АД за възникнала 

аварийна ситуация в дружеството, 1 за определяне площадка за позициониране на 
мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух, 1 за 
пломбиране съоръжение на бензиностанция и 1 участие в ДПК на обект). 

Дадени са общо 8 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: 
 14 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месец юли 2017 г.; 
 Заверени са 3 дневника за състоянието на системите, съответстващи на етап II за УБП 
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на 3 дружество и др. 
 

Води 
Извършени са общо 24 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; 

 4 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали и жалби; 
 5 проверки по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 по разпореждане на прокуратура) 
Дадени са общо 5 предписания. 
Изготвени са 18 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 

През месец август са извършени общо 8 проверки (3 последващ контрол и 5 по 
разпореждане) на 7 обекта. При извършена проверка на снек бар, разположен на морски плаж 
„Голям плаж“,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна не е установено къде са отведени 
отпадъчните води, формиращи се от дейността. Дадено е предписание, след което е извършена 
повторна проверка.   

Повърхностно изтичане на непречистени отпадъчни води не е установено. 
Проверени са 7 обекта с 2 бр. черпателни резервоара, 1 бр. отвеждащ отпадъчните си 

води в канализационната система на гр. Варна, 3 бр. използващи отпадъчните си води след 
пречистване за поливане на зелените площи. 

Дадени са общо 3 бр. предписания, касаещи предоставяне на информация за размери на 
поливните площи, капацитет на ПСОВ и установяване място на отвеждане на отпадъчни води. 

За плажовете Аспарухово и Офицерски плаж в гр. Варна; Шкорпиловци в община Долни 
Чифлик и Централен плаж в гр. Балчик където проверките са приключили до областните 
управители на област Варна и Добрич с копия да кметовете, министъра на туризма и БДЧР са 
изпратени писма с подробно описание за резултатите от проверките на всеки един обект за 
предприемане на действия, съгласно компетенциите им по Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие. 

Към момента областния управител на област с административен център Варна е 
разпоредил на кмета на община Варна да предприеме действия, съгласно Закона за устройство 
на територията. 

Предстои изготвяне на обобщен доклад до Министъра на околната среда и водите в срок 
до 15.09.2017 г. за направените констатации, предприетите мерки и постигнатите резултати по 
изпълнение на Заповед № РД-381/31.05.2017 г. на МОСВ.  
 

Почви 
Извършени са общо 13 проверки, от които:  
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
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 2 проверки по постъпили сигнали; 
 3 други проверки (1 по разпореждане на областния управител на Добрич).  
Дадени са общо 5 предписания. 
Изготвени са 4  становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 
Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец август 2017 г. са извършени:  
 71 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 8 бр. извънредни проверки от които: 
- 3 бр. по разпореждане на МОСВ за извършване на проверки за замърсяване от 
нерегламентирано къмпингуване по Черноморското крайбрежие; 
- 1 бр. на ЗМ „Ботаническа градина“ във връзка със сигнал за неосигорен достъп на 
служители в района на вила Тихото гнездо;  
- 1 бр. проверка на входящ изходящ дневник по документи във връзка със сигнално 
писмо на МОСВ 04-00-4691 за премахване на бетонен пристан на територията на ЗМ 
Лонгоз; 
- 1 бр. проверка във връзка със сигнал за положен асфалт на територията на КК 
Албена автогара; 

  - 1 бр. проверка във връзка с получен сигнал за изсъхнал клон на дърво на територита 
на ЗМ „Блатно кокиче“, дадено е предписание;  

  1 бр. във връзка с дадено предписание – същото е изпълнено, изсъхналото дърво е 
премахнато. 

 
Защитени зони: 
Извършени са 8 бр. извънредни проверки: 

 2 бр. извънредни проверки в изпълнение на писмо на МОСВ за къмпингуване, 
палене на огньове и замърсяване на плажните ивици, вкл. дюни във и извън защитени 
зони и защитени територии с вх. № 04-00-4419/18.07.2017 г.: 

 1 бр. извънредна проверка с писмо и проверка на терен на МОСВ съвместно с 
експерти фитоценолози; 

 5 бр. извънредни проверки във връзка с сигнали; 
- 1 бр. във връзка със сигнал за къмпингуване на плаж при къмпинг "Изгрев", земл. с . 
Ново Оряхово и землище с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, ЗЗ "Комплекс 
Камчия". Установени са къмпингуващи. Не е установено унищожаване и увреждане 
на дюни. 
- 2 бр. по сигнали за нарушени дюнни местообитария в землището на с. 
Шкорпиловци, община Долни чифлик и землището на с. Крапец, община Шабла. 
Сигналите са неоснователни. 
- 2 бр. по сигнал за незаконно строителство в  границите на  ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ 
„Комплекс Калиакра“. Сигналът е основателен. За случая са сезирани Община 
Каварна, ОД „Земеделие, ДНСК и РП –Каварна. 
 
 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През месец август 2017 г. са извършени:  

 4 бр. планови проверки по ЗБР и Регламент 338/97 на ЕО и ЗЛР, от тях:  
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        1 бр. на УБГ - Балчик за спазване на ЗБР; 
        3 бр. на ДГС за спазване на ЗЛР и ЗБР. 
 50 бр. извънредни проверки:  

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

- 1 бр. сигнал за открито находище на Персийска поветица на плажна ивица в кв. 
Аспарухово, гр. Варна; 

- 5 бр. във връзка с регистрация на екземпляри, по чл. 70 от ЗБР; 
- 11 бр. за разпореждания екземпляри от защитени видове; 
- 4 бр. във връзка с изпълнение на предписания за разпореждане със защитени 

видове – същите са изпълнени. 
 

Дадени са 10 бр. предписания. 3 бр. са изпълнени и 7 бр. са в период на изпълнение.  
 

Отпадъци                                                                                                                                                                                                                                                                        
Извършени са общо 34 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 12 проверки по постъпили сигнали; 
 12 проверки по разпореждане; 
 7 други проверки (1 подадено заявление за изменение/допълнение на разрешително за 

дейности с отпадъци, 1 по уведомление за извършване на незаконна дейност, 1 за 
нерегламентирано третиране на отпадъци, 3 за анулиране на работни листи по ЗУО и 
1 участие в ДПК на обект).  

Дадени са общо 6 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 6 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; 
 5 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; 
 4 решения за отказ за издаване/изменение на регистрационни документи за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 105 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 5 дружества; 
 77 анулирани работни листи на 5 дружества; 
 24 заверени отчетни книги на 18 дружества. 
Изготвени са 22 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Химикали 
Извършени са 5 проверки, от които: 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по разпореждане. 
Дадени са общо 4 предписания. 
Изготвени са 25 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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ОВОС и ЕО  
Извършени са: 
3 бр. планови проверки по документи (проверки свързани с контрол по изпълнение на  
условията  в Решение по ОВОС № ВА-105/ПР/2015 г.; Решение по ОВОС № ВА-
115/ПР/2016 г.; Решение по ОВОС № ВА-157/ПР/2016 г. ). 

 
     13 бр. извънредни проверки (участие в ДПК) 
 

Вредни физични фактори – шум 
Представени са 15 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от промишлени източници – „Агри.СС ЕООД“, „Агросилоз“ ЕООД  
- Зърнобаза, гр.  Каварна, „Агросилоз“ ЕООД – Зърнобаза, с. Приселенци, „Добруджански 
хлаб“ АД, гр. Добрич, Община Добрич, „Каолин“ ЕАД – обект, гр. Девна, Каолин“ ЕАД – 
обект, с. Игнатиево, „Солвей соди“ АД, „Савимекс“ ООД – Хлебозавод, гр. Добрич, „Братя 
Алексиеви“ ООД, „Левин индъстриал пропертис“ АД, „Сън ойл“ ЕООД, „Фарм сенс“ ООД, 
„Чайка“ АД, ЕТ „Земя – 2001 Христо Жеков“. 

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

Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 

Извършена е 1 проверка на дружество с издадено комплексно разрешително по КПКЗ. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
През отчетния период са извършени 12 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в която са взели участие експерти, съответно:  
 11 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 10 по компонент „Води“; 
 12 по фактор „Отпадъци“; 
 1 по „Опасни химични вещества“; 
Дадени са общо 27 предписания. 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 2 броя АУАН: 

1. Община Добрич, гр. Добрич- по 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 и не е 
извършено съгласуване за необходимостта от поддържащи дейности. 

2. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна- по 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-Зл. пясъци. 
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НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 
1. НП № 0000003278-45/08.08.2017г. на „Стройтранс 2011“ ЕООД, нарушило чл. 31, ал. 1 от 

Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони, на основание 
извършеното нарушение, а именно: за неподаване на уведомление и/или информация за 
инвестиционно предложение, което може да окаже значително отрицателно въздействие 
върху защитените зони е наложена имуществена санкция в размер на 400 лв. 

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

1. „Клас олио“АД, с. Карапелит – наложена текуща санкция за изпускане в атмосферния 
въздух наднормени концентрации на въглероден оксид при експлоатацията на Парен 
котел № 3, в размер на 252 лв/мес. 
 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 1 брой: 
1. „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 

163/01.08.2017 г. на РИОСВ – Варна за спиране експлоатацията на 4 броя вкопани в 
земята резервоари, предназначени за съхранение на нафтен дестилат, чрез пломбиране 
на същите. 

 
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 
предимно бедстващи щъркели и мъртви делфини, ушата сова, пеликан, ветрушка и лебеди, 
включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие.  

След подаден сигнал е открито находище на защитения вид растение Персийска поветица 
на плажна ивица в кв. Аспарухово, гр. Варна. 

Във връзка със сигнал за незаконно строителство в границите на  ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ 
„Комплекс Калиакра“ са сезирани Община Каварна, ОД „Земеделие, ДНСК и РП –Каварна. 

Не е допуснато замърсяване и унищожаване на дюнни природни местообитания. 
 

 Бизнеса 
  Издадени са 2 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху ЗЗ. 
 Изготвени са 135 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, жилищно застрояване, напояване на земеделски земи и др. 

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”; 
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 4 бр. Решения за прекратяване на процедури по ОВОС; 
 1 бр. Решение за прекратяване на процедура по ЕО; 
 1 бр. По обхват и съдържание  на ДЕО на проект на ОУП на община Белослав. 
 
Обществеността   
Изготвени са 8 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
Изтотвени са и 1бр. отговори по жалби/сигнали от двама депутати във връзка с ИП 

“Изграждане на депо за неопасни отпадъци” в землището на с. Чернево, общ. Суворово. 
 Експерти от РИОСВ-Варна взеха участие в заседания на междуведомствена работна 

група във връзка с изпълнение на Решение С-141/14 на Съда на ЕС 
 
 
 
 
 

 


