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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец ноември 2018 год. 

През месец ноември 2018 г. са извършени 208 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 157 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 167 бр.; 
 Извънредни - 41 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 40 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.  
От директора на РИОСВ-Варна са издадени 5 бр. наказателни постановления, с което на 

нарушителите е наложена санкция, в общ размер на 13 600 лв.  
Наложени са 5 бр. текущи санкции за констатирано наднормено замърсяване на 

компонентите на околната среда, в общ размер на 71 283 лв/мес. 
Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 

издадени комплексни разрешителни.  
Събраните суми през м.ноември от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 25065,96 лв. 

80% от получените суми – 20052,77 лв. ще бъдат преведени през м. декември на следните 
общини: Варна – 319,20 лв.; Генерал Тошево – 1074,40 лв.; Девня –  2624,80 лв.;Добрич – 
388,80 лв.; Долни чифлик – 4190,40 лв.; Каварна – 234,46 лв. и Провадия –  10209,51 лв. 
За периода са извършени 9 проверки по 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; 
 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по третиране ИУЕЕО; 
 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 

защита; 
 Изпълнението 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. 

3. Последващ контрол на:
 Внос на флуорирани парникови газове; 
 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013;
 Обекти с опасни химични вещества и смеси. 

Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ)
През месец ноември 2018 г. са извършени общо 18 проверки на място, от които:  
 16 проверки по плана за текущ контрол, от които 2 по разрешително за емисии на 

парникови газове; 
 2 проверки по постъпили сигнали. 
Дадени са общо 5 предписания. 
Извършени са 33 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, от които: 

 СНИ – приети са 17 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 16 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 16 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 13 становища по постъпили инвестиционни намерения;
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей соди” 

АД, гр. Девня и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово за месец октомври 2018 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Представени са 7 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

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

промишлен източник. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 15 проверки на място, от които:  
 3 планови проверки на обекти с издадено КР за КПКЗ;  
 1 планова проверка на обект по ЗОПОЕЩ; 
 11 други проверки (10 проверки на обекти, финансирани от ПУДООС и 1 участие в 

ДПК). 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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ВОДИ 
Извършени са общо 14 проверки на място, от които:   
 8 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; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 2 други проверки (1 за пломбиране на авариен савак и 1 участие в ДПК) 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 14 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                    
Извършени са общо 34 проверки, от които:  
 28 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал;  
 3 други проверки (1 по подадено заявление за изменение и допълнение на разрешение 

за дейности по третиране на отпадъци и 2 за анулиране на работни листи). 
Дадени са 12 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 регистрационни документа 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; 
 1 решение за отказ за издаване на регистрационен документ; 
 54 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 19 дружества; 
 1 анулиран работен лист на 1 дружество; 
 39 заверени отчетни книги на 28 дружества. 
Изготвени са 18 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ПОЧВИ 
Извършена е 1 проверка в изпълнение разпореждане на областния управител на област 

Добрич. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са 5 проверки, от които: 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
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 1 проверка по постъпил сигнал; 
Дадени са 6 предписания. 
Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През отчетния период са извършени 3 комплексни проверки по компоненти и фактори 
на околната среда, в която са взели участие експерти, съответно:  

 3 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 1 по компонент „Води“; 
 3 по фактор „Отпадъци“; 
 3 по „Опасни химични вещества“; 
Дадени са общо 15 предписания.

Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
Извършени са общо 49 проверки, както следва: 

 48 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 1 бр. извънредна проверка на ПР „Балтата“, във връзка с изпълнение на годишен 

План за дейности в защитени територии - изключително държавна собственост –
маркиране на северна, източна и южна граница на поддържания резерват. 

Защитени зони: 
Извършени са 3 бр. проверки /всички извънредни/, както следва: 

 1 бр. във връзка с входирано уведомление за ИП в землището на с. Кранево, община 
Балчик. Направена е справка в община Балчик за местоположението на поземлен 
имот в землището на с. Кранево, спрямо границите на населено място и/или селищно 
образувание, във връзка със забраните в ЗЗ „Батова“, въведени със заповедите за 
обявяване и изминение на защитаната зона. Установено е, че имотът попада в 
границите на СО „Поляните“, землище на с. Кранево, община Балчик. 

 2 бр. /на терен и по документи в община Шабла/ във връзка със сигнал за извършване 
на неправомерни изкопни дейности в крайбрежната плажна ивица, в землището на с. 
Крапец, община Шабла, попадаща в ЗЗ „Дуранкулашко езеро“ и ЗЗ „Езеро 
Дуранкулак. Сигналът е основателен. Същият е изпратен до Окръжна прокуратура-
Добрич за издирване на нарушителя и до Община Шабла за предприемане на 
действия по компетентност. 

Биологично разнообразие и лечебни растения 

Извършени са общо 60 бр. проверки, както следва: 
 56 бр. планови проверки (1 бр. по ЗЛР на Община Аксаково, за издадени 

позволителни за събиране на лечебни растения. Нарушения не са констатирани; 55 
бр. по ЗБР на вековни дървета на територията на област Варна и област Добрич. 
Нарушения не са констатирани.) 

 4 бр. извънредни проверки (1бр. по сигнали за намерен мъртъв екземпляр, 
включени в Приложение 3 на ЗБР – сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
Ням лебед и е оставен на мястото където е намерен; 2 бр. във връзка с маркиране на 
екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 1 бр. на механа "Калимански хан", стопанисвана от 
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дружество "Лебретиста" ЕООД, с. Калиманци, общ. Суворово, във връзка с писмо 
изх. № 94-00-587/06.11.2018г. на МОСВ за извършване на проверка. При проверката в 
обекта не са установени значителен брой животни или видове, в съответствие с 
изискванията и разпоредбите на Наредба №1/09.05.2006г. за условията и реда за 
лицензиране на зоологическите градини.) 

ОВОС и ЕО  

 6 бр. извънредни проверки (участия в ДПК); 
 Изготвени са 20 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени АУАН: Няма. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000003434-39/02.11.2018г. на Наско Ананиев, нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 7 от 
Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон, а 
именно за това, че предлага за продажба, чрез обява на екземпляр от вида Зелена 
морска костенурка (Cnelonia mydas), включен в Приложение 3 на ЗБР, е наложена глоба 
в размер на 500 лв. 

2. НП № 0000003435-40/02.11.2018г. на Георги Пехливанов, нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 
7 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон, а 
именно за предлага за продажба, чрез обява екземпляр от вида Орел змияр (Circaetus 
gallicus), включен в Приложение 3 на ЗБР, е наложена глоба в размер на 100 лв. 

3. НП № 0000003433-48/02.11.2018г. на Николай Асенов, нарушение на чл. 166, т. 3 от 
Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 155, ал. 2 от същия закон, а 
именно за неизпълнение на дадено предписание, представяне в РИОСВ-Варна на 
изискан с констативен протокол документ е наложена глоба в размер на 2000 лв. 

4. НП № 0000003626-55/26.11.2018г. на „ММС Инк“ ЕООД, нарушение на чл. 34и, ал. 1 т. 
2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), във връзка с чл. 11, параграф 1 
на Регламент (ЕС) 517/2014 за ФПГ, чл. 17, ал. 6, т. 2 от ЗЧАВ за използване в 
ремонтната си дейност флуорсъдържащи се парникови газове в контейнери за 
еднократна употреба е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. 

5. НП № 0000003116-57/30.11.2018г. на „Естер ойл Начеви“ ООД, нарушение на чл. 35, 
ал. 1, т. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, 
във връзка с чл. 26, ал. 8 от същия закон за неизпълнение на предписание, дадено в 
констативен протокол за представяне на документация, съгласно Регламент (ЕС) 
№2015/830 и на основание чл. 35, ал. 3, т. 3 от ЗЗВВХВС, е наложена имуществена 
санкция в размер на 1000 лв. 

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

1. „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД – текуща ежемесечна санкция за 
замърсяване на Черно море с пречистени отпадъчни води от ПСОВ „Златни пясъци“, 
превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показатели: общ фосфор, 
общ азот, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, ПАВ, цинк и феноли, регламентирани в 
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разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни водни обекти, в размер на 56 132 лв/мес.

2. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД – текуща ежемесечна санкция за  
заустване на отпадъчни води от ПСОВ „Балчик“ в Черно море на 240 м от бреговата 
ивица навътре в крайбрежните морски води в район на съществуващо и перспективно 
ползване, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показател: ПАВ, 
регламентирани в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води в повърхностни водни обекти, в размер на 142 лв/мес.

3. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД – текуща ежемесечна санкция за  
заустване на отпадъчни води след ПСОВ „Албена“, превишаващи индивидуалните 
емисионни ограничения по показатели: общ фосфор, общ азот, неразтворени вещества 
и ПАВ, регламентирани в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води в повърхностни водни обекти, в размер на 7247 лв/мес.

4. Община Долни чифлик - текуща ежемесечна санкция за заустване на отпадъчни води 
след ПСОВ „Долни чифлик“, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения 
по показатели: общ азот, неразтворени вещества, БПК5, ХПК и нефтопродукти, 
регламентирани в разрешителното за ползване на воден обект река Кривинска за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, в размер на 6885 лв/мес.

5. „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД - текуща ежемесечна санкция за замърсяване на река 
Провадийска с отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения 
по показатели: неразтворени вещества, БПК5 и ХПК, регламентирани в комплексното 
разрешително, в размер на 877 лв/мес.

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – Няма.

Околната среда

Подготовка на документи във връзка с управление на 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.“. 

Бизнеса

Постановени са: 

 Изготвени са 167 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 

 5 бр. решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие; 

 1 бр. решение за прекратяване поради недопустимост с режимите на ЗЗ „Батова“; 
 13 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

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

не се извършва ЕО”;  
 1 бр.  пректратена процедура по преценка ОВОС. 
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 Уведомление за изработване на Общ устройствен план /ОУП/ на община Генерал 
Тошево с провеждане на задължителна екологична оценка (ЕО). 

  Консултации съгласно изискванията на чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната 
среда, на ИП  “Инсталация за производство на натриев бикарбонат с производствен 
капацитет 200 хил. т/год.”  в поземлен имот  №20482.505.201, площ 757406  кв. м, 
Промишлена зона-юг, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За 
химическата и каучуковата промишленост, площ кв.м., стар номер 247, в землището на 
град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: “Солвей Соди” АД; 

 Работната среща с главните архитекти и еколозите към общините във връзка с 
настъпилите промени в екологичното законодателство през 2018 г., касаещи 
процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 
(ЕО), преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), становища по ЕО и процедури по ОВОС по реда на глава 
шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие, с цел тяхното прилагане, състояла се 28.11.2018 г. от 13,30 часа в 
заседателната зала на регионалната инспекция. 

Обществеността 

 6 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
 Изготвени са 20 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
  47 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 

екологичната мрежа Натура 2000; 
  Уведомление за изработване на Общ устройствен план /ОУП/ на община Генерал 

Тошево с провеждане на задължителна екологична оценка (ЕО); 

 Консултации съгласно изискванията на чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната 
среда, на ИП  “Инсталация за производство на натриев бикарбонат с производствен 
капацитет 200 хил. т/год.”  в поземлен имот  №20482.505.201, площ 757406  кв. м, 
Промишлена зона-юг, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За 
химическата и каучуковата промишленост, площ кв.м., стар номер 247, в землището на 
град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: “Солвей Соди” АД; 

 Работната среща с главните архитекти и еколозите към общините във връзка с 
настъпилите промени в екологичното законодателство през 2018 г., касаещи 
процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 
(ЕО), преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), становища по ЕО и процедури по ОВОС по реда на глава 
шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие, с цел тяхното прилагане, състояла се 28.11.2018 г. от 13,30 часа в 
заседателната зала на регионалната инспекция; 

 Семинар на тема „Подобряване на административния капацитет и повишаване 
ефективността на контролната дейност“ 07-09- ноември 2018г. 


