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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец декември 2018 год. 

През месец декември 2018 г. са извършени 136 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 100 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 87 бр.; 
 Извънредни -  49 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 12 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.  
От експерти на РИОСВ-Варна няма съставени актове за констатирани административни 

нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда.  
От директорът на РИОСВ са издадени 5 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени три броя имуществени санкции в размер на 22 000 лева и две глоби 
в размер на 100 лева.  

Събраните суми през м.декември от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 15121,00 лв. 
80% от получените суми – 12096,80 лв. са преведени на следните общини: Варна – 319,20 лв.; 
Генерал Тошево – 1074,40 лв.; Девня –  2219,20 лв.; Добрич – 96,80 лв.; Долни чифлик – 
5508,00 лв. и Провадия –  2879,20 лв. 

За периода са предприети действия по 10 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; 
 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.; 

 Обекти съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С;
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 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; 

 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 декември 2018 г. са извършени общо 17 проверки на място, от които:  
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 14 други проверки (12 на обекти финансирани от ПУДООС, 1 за освобождаване на 

конфискуван фреон и 1 за пломбиране на съоръжение). 
Дадени са общо 2 предписания. 
Извършени са 28 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 17 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 11 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 8 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 ноември 2018 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Представени са 8 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. 
Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение.

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 4 проверки на обекти, финансирани от ПУДООС. 

ВОДИ 
Извършени са общо 7 проверки на място, от които:   
 2 проверки по плана за текущ контрол и утвърдения от министъра на околната среда 
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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; 
 1 проверка по разпореждане; 
 3 други проверки (2 за пломбиране на съоръжения и 1 участие в ДПК). 
Дадени са 5 предписания. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                             
Извършени са общо 36 проверки, от които:  
 21 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки по постъпили сигнали;  
 11 други проверки (2 по подадено заявление за издаване на разрешение за дейности по 

третиране на отпадъци, 6 за анулиране на работни листи, 1 за връчване заповед за 
ПАМ и 2 по постъпили уведомления за съдействие от МП Варна - Регламент 1013). 

Дадени са 3 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци;
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване на действието на разрешение за извършване на дейности 

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 92 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 19 дружества; 
 55 анулиран работен лист на 4 дружество; 
 36 заверени отчетни книги на 22 дружества. 
Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ПОЧВИ 
Извършени са 2 проверки по плана за текущ контрол. 
Дадено е 1 предписание. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са 2 проверки, от които: 
 1 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 друга проверка (1 участие в ДПК); 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец декември 2018 г. са извършени: 
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 44 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  

Защитени зони: 
През месец декември 2018 г. не са извършени планови и извънредни проверки.

Биологично разнообразие и лечебни растения 
Извършени са общо 23 бр. проверки, както следва: 

 16 бр. планови проверки (2 бр. по ЗЛР на ДЛС Варна, за издадени позволителни за 
събиране на лечебни растения и на един билкозаготвителен пункт. Нарушения не са 
констатирани; 1 бр. на ЗМ „Ятата“ във връзка с проведено конно състезание. Не са 
установени нарушения на чл. 38 от ЗБР; 10 бр. по ЗБР на вековни дървета на 
територията на област Варна и област Добрич. Нарушения не са констатирани; 3 бр. 
по ЗБР на ОП "Зоопарк-СЦ" Варна, ОП "ЦЗПЖ-Добрич" и Природонаучен музей, гр. 
Варна); 

 7 бр. извънредни проверки (4 бр. по сигнали за намерен бедстващи екземпляри от 
видове включени в Приложение 3 на ЗБР – сигналите са основателни; 1 бр. във връзка 
с настаняване за лечение на екземпляр от вида Ням лебед  в ОП "Зоопарк-СЦ" Варна; 
1 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 1 бр. във връзка с 
настанен в ОП "ЦЗПЖ-Добрич" екземпляр от вида Обикновен мишелов. Състоянието 
на птицата не позволява пускането и на свобода. Същата е предоставена на ОП 
"ЦЗПЖ-Добрич" за попълване на колекцията). 

ОВОС и ЕО – месец декември  
 1 бр. извънредни проверки (участия в ДПК); 
 Изготвени са 9 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени АУАН: Няма. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000003461-51/06.12.2018г. на „Еко Инвест продукт“ ООД, за нарушение на чл. 
136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците, а именно за неизпълнение на 
условия в разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО за дейности по третиране на отпадъци, 
издадено от директора на РИОСВ-Варна, е наложена имуществена санкция в размер на 
10 000 лв. 

2. НП № 0000003460-43/12.12.2018г. на „МГ Билдинг Груп ЕУ Стандарт“ ЕООД, за 
нарушение на чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.120 
от същия закон, а именно за неизпълнение на дадено предписание, за представяне в 
РИОСВ-Варна на изискани с констативен протокол документи, е наложена 
имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 

3. НП № 0000003459-42/12.12.2018г. на „МГ Билдинг Груп ЕУ Стандарт“ ЕООД, за 
нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с 
чл.35, ал.1, т.1 от същия закон, а именно за извършване на дейности по разглобяване на 
употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на 
части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба без да 
притежава документ по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, е наложена имуществена санкция в 
размер на 7 000 лв. 
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4. НП № 0000003212-59/17.12.2018г. на Диян Стоянов, за нарушение на 3.1.1 Режими, т. 6 
от Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“, утвърден със Заповед № РД-
167/26.02.2004г. на министъра на околната среда и водите и на основание чл. 81, ал. 1, 
т. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за защитените територии за извършване на спортен 
(любителски) риболов в ЗМ „Шабленско езеро“, е наложена глоба в размер на 50 лв. 

5. НП № 0000003211-58/17.12.2018г. на Пламен Георгиев, за нарушение на 3.1.1 Режими, 
т. 6 от Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“, утвърден със Заповед № РД-
167/26.02.2004г. на министъра на околната среда и водите и на основание чл. 81, ал. 1, 
т. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за защитените територии за извършване на спортен 
(любителски) риболов в ЗМ „Шабленско езеро“, е наложена глоба в размер на 50 лв.

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

1. „Агроплант инвест“ ЕООД - текуща ежемесечна санкция за наднормено замърсяване на 
атмосферния въздух с прах и въглероден оксид, в размер на 819 лв/мес.

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – един брой 

1. „ЯНА СИМЕ БЕЛ“ ЕООД – наложена ПАМ със Заповед № 318/17.12.2018 г. на РИОСВ 
– Варна, за спиране на дейности по екологосъобразно третиране на отпадъци, а 
именно: гореописаното дружество, извършва дейности по третиране-съхраняване на 
отпадъци и предварителни дейности преди оползотворяване-сортиране, балиране на 
отпадъци на площадка, стопанисвана от фирмата, без същата да притежава 
регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, издаден по 
реда на Глава V, раздел II от същия закон. 

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 161 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
 1 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие; 
 6 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”;  
 2 бр.  пректратена процедура по преценка ОВОС; 
 Решение по ОВОС  №  ВА  -  9/2018 г. за „одобряване“ на  Доклад за оценка на 

въздействието върху околната среда /ОВОС/ и доклад за оценка за съвместимостта 
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/ОС/ на ИП за „изграждане на Пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение „Езерово“  в ПИ с №№  27125.504.3, 27125.504.4, 27125.504.147, 
27125.504.155 находящи се в землището на село Езерово, община Белослав, с 
възложител: „Трансстрой Варна“ АД; 

 Решение по ОВОС  №  ВА  -  8/2018 г. за „одобряване“ на  Доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда /ОВОС/ и доклад за оценка за съвместимостта 
/ОС/ на ИП за “Разработване на кариера “Тервел-Бонево” за добив на варовик” с 
площ 123 653 кв. м в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, общ. Тервел, обл. Добрич, 
с възложител: “Пътно строителство” АД; 

 Дадени са указания за задължителна екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен 
план /ОУП/ на община Крушари; 

 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 05.12.2018 г. от 
13:30 часа в заседателната зала на регионалната инспекция. 

Обществеността 

 1 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
 Изготвени са 9 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
 32 бр. писма - отговори на питания от възложители, във връзка с екологичната мрежа 

Натура 2000; 
 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 05.12.2018 г. от 
13,30 часа в заседателната зала на регионалната инспекция; 

 Семинар на тема „Подобряване на административния капацитет и повишаване 
ефективността на контролната дейност“ 19-20 декември 2018г. 


