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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месеците януари-февруари 2018 год. 
 
 
През месеците януари и февруари 2018 г. са извършени 231 проверки по компоненти и 

фактори на околната среда на 122 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 138 бр,  
 Извънредни -  93 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 40 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 акта.  
От директорът на РИОСВ са издадени 2 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите е наложена една имуществени санкции в размер на 10 000 лв. и една глоба в 
размер на 5 000 лв., общо 15 000 лева. 

Събраните суми от РИОСВ по наложени  санкции са 29991,83 лв. От получените суми, 
23993,47 лв. са за общини. 80% /11186,44 лв./ от събраните суми през месец януари са 
преведени на следните общини: Варна – 93,60 лв.; Генерал Тошево – 1447,91 лв.; Девня – 
2624,80 лв.; Долни чифлик – 4190,40 лв. и Провадия –  2829,73 лв. Отделно от това на община 
Девня са преведени 2219,20 лв. от събрани санкции през м.декември 2017 г. и Шабла – 54,40 
лв. Останалите 12807,03 лв. от дължимите суми за общини  предстои да бъдат преведени през 
месец март 2018 г. на следните общини: Варна – 93,60 лв.; Генерал Тошево – 2533,88 лв.; 
Девня – 2624,80 лв.; Добрич – 193,60 лв.; Добрич-селска – 1011,20 лв.; Долни чифлик – 
4190,40 лв.; Провадия – 2159,55 лв. 

Наложена е 1 бр. текуща санкция за констатирано наднормено замърсяване на 
компонентите на околната среда, в общ размер 1150 лв. 

Предприета 1 преустановителна принудителна административна мярка. 
За периода са предприети действия по 39 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; 
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 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.; 

 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 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; 

 
3.Последващ контрол на: 
 Внос на флуорирани парникови газове; 
 Замърсени терени с отпадъци в района на местност „Маница“, гр. Варна. 
 Обект с опасни химични вещества и смеси; 
 Преместваеми обекти, находящи се в границите на ЗМ „Лонгоза“; 
 Обект, със складирани земни маси, в ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“; 
 ОП „Зоопарк СЦ“ – Варна, във връзка с разпореждане с екземпляр от защитен вид. 
 

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

Атмосферен въздух  
През месеците януари и февруари 2018 г. са извършени общо 16 проверки на място, от 

които:  
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки по постъпили сигнали; 
 4 други проверки (2 по уведомления за съдействие от Митнически пункт Варна за 

внос на ФПГ, 1 за спиране действието на наложена текуща санкция и 1  участие в 
ДПК на обект). 

Дадено е 1 предписание. 
Извършени са 69 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 и планове за управление на 
разтворителите (ПУР за 2017 г.), от които: 

 СНИ – извършена е оценка на резултатите на 4 годишни доклада (2017 г.), съставени 
са 4 протокола образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.; 

 СНИ – утвърдени 30 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
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месечните доклади, съставени са 30 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 32 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 3 на 1 дружество. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 33 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 

месеците декември 2017 г. и януари 2018 г.; 
 Издадени са 3 удостоверения за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за 

ЛОС. 
 Заверени са 3 бр. дневници за състоянието на системите, съответстващи на етап II за 

УБП на 2 дружества; 
 Утвърдена е 1 пробовземна точка и др.  

 
Води 
Извършени са общо 11 проверки на място, от които: 
 5 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; 

 6 проверки по постъпили сигнали; 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 28 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Почви 
Извършени са общо 7 проверки, от които:  
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 4 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 друга проверка (1 преустановителна принудителна административна мярка) 
Дадено е 1 предписание.  
Изготвени са 20  становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 
Биологично разнообразие и НЕМ 
Защитени територии 

През месеците януари и февруари  2018 г. са извършени:  
 105 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 7 бр. извънредни проверки, от които 
- 2 бр. във връзка с дадени предписания, за представяне в РИОСВ-Варна, на 

документи относно констатирани преместваеми обекти, находящи се в границите на 
ЗМ „Лонгоза“. Предписанията са изпълнени. 

- 1 бр. във връзка с постъпил сигнал за извършване на сечи в границите на ПР 
„Балтата“. По време на проверката е установено, че е извършена гола сеч в отдел 79 
“а“ по ГСП на ДЛС Балчик от 2017 г., в землище на с. Кранево, община Балчик, за 
която има издадено позволително за сеч. Отдел 79 “а“ по ГСП на ДЛС Балчик от 
2017 г., попада в границите на ЗМ „Блатно кокиче“. Нарушения не са констатирани. 
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- 1 бр. във връзка с писмо на ТП ДЛС-Шерба, за отрязани дървета в Р „Камчия“. 
Установено е, че са отсечени 30 бр. дървета в Р „Камчия“ и 25 бр. в ЗМ „Лонгоза“. 
Отсечените дървета са от родовете бряст и ясен. Уведомена е Районна прокуратура-
Варна; 

- 1 бр. във връзка с постъпило в РИОСВ-Варна, уведомление за инвестиционно 
предложение за “Монтаж на контролно-техническо съоръжение-бариера“ в ЗМ 
„Блатно кокиче“; 

- 1 бр. във връзка с писмо за замърсяване с отпадъци ЗМ „Ботаническа градина-
Балчик“. Нарушения не са констатирани; 

- 1 бр. във връзка с проведена комисия за установяване на опасни дървета на пътен 
участък I-9 „Балчик-Кранево“ от км 78+200 до км 79+700. 

 
Защитени зони: 
Извършена е 1 бр. извънредна проверка, във връзка със сигнал, подаден през месец 

януари за замърсяване със строителни отпадъци и изграждане на постройки в морски плаж 
„Кранево-север“, землище на с. Кранево, общ. Балчик. Не са установени нарушения. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за ПИ № 03719.89.28, с. Белослав, общ. Белослав 
за установяване на изземване на складирани земни маси, съгласно Протокол за геодезично 
заснемане от 18.04.2017г. съгласуван  с РИОСВ-Варна. 
 
Биологично разнообразие и лечебни растения 

През месеците януари и февруари на 2018 г. са извършени:  
 21 бр. извънредни проверки:  
 8 бр. по сигнал за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, включени в 

Приложение 3 на ЗБР – 2 бр. от сигналите са неоснователени;  
 5 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 
 1 бр. във връзка с промяна на адреса на отглеждане на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 
 1 бр. проверка на Деловодна програма вх./изх. дневник на РИОСВ-Варна, във връзка 

с писмо на МОСВ за проверка на регистрационна карта на екземпляр от вида Сив 
папагал – Жако;  

 6 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР, с екземпляри включени в 
Приложение 3 на ЗБР. 

 
Отпадъци  
Извършени са общо 52 проверки, от които:  
 18 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 16 проверки по постъпили сигнали; 
 3 проверки по разпореждане; 
 13 други проверки (2 по подадени заявления за издаване на разрешение за дейности 

по третиране на отпадъци, 6 по подадени заявления за изменение/допълнение на 
разрешително за дейности по третиране на отпадъци, 1 по подадено заявление за 
прекратяване на дейности с отпадъци, 2 за анулиране на работни листи, 1 по 
уведомление за дейности със строителни отпадъци и 1 по уведомление за 
разрушаване на сгради).  

Дадени са 30 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 4 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
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 4 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 5 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности по 

третиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване на действието на разрешение за дейности с отпадъци; 
 1 решение за отказ за издаване на решение за дейности с отпадъци 
 3 регистрационни документа за  изменение и/или допълнение на регистрационен 

документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 7 регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 10 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 изменение на регистрационен документ; 
 130 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 39 дружества; 
 51 анулирани работни листи на 10 дружества; 
 90 заверени отчетни книги на 49 дружества. 
Изготвени са 34 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Опасни химични вещества 
Извършена е 1 проверка на ДПК. 
Изготвени са 50 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ОВОС и ЕО  
3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК). 

 
Вредни физични фактори – шум 
Представен е 1 доклад от собствени периодични измервания на нивата на шума, излъчван 

в околната среда от „Джи ес малмгрен интериъс“ ООД, гр. Добрич. 
Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от този 

промишлен източник. 
Изготвени са 19 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
Комплексно предотвратване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 
Извършени са общо 6 проверки на място, от които:  
 1 проверка на дружество с издадено комплексно разрешително по КПКЗ; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 3 други проверки (3 участия в ДПК на обект). 
Изготвени са 18 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
 

НП и ПАМ  
Съставени и връчени - 3 броя АУАН: 

1. Николина Иванова Пожарлиева – по чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната 
среда, във връзка с чл. 82, ал. 2 и чл. 162, ал. 1 от същия закон, а именно за изграждане 
на „Административна обслужваща сграда“ в собствен имот, находящ се в с. Българево, 
общ. Каварна, обл. Добрич, за която няма проведена процедура по реда на Глава шеста 
от ЗООС с оценка за съвместимостта по чл. 31 от ЗБР. 

2.  „ТЕДИВА“ ООД, гр. Добрич– по чл. 35, ал. 1, т. 34, буква „в“ от Закона за защита 
вредното въздействие на химични вещества и смеси, във връзка с чл. 36, параграф 1 
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Регламент/ЕО/1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали за осъществен внос на дихлорметан без изискуемите 
регламента документи. 

3. „Хестия 2007“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, 
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от същия закон за горене на отпадъци от дървен 
материал- остатъчен от производството на мебели. 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1.   НП № 01423-61/02.02.2018г. на „БЕЛОР БЪЛГАРИЯ“ АД, нарушил чл. 166, т. 3 от 
Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон за 
неизпълнение на предписание, а именно дружеството е следвало в определен срок да 
представи в РИОСВ-Варна, документи за извършени доставки на веществото урея от 
Туркменистан е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. 

2.   НП № 0000003345-1/28.02.2018г. на Николина Иванова Пожарлиева, нарушила чл. 93, 
ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 82, ал. 2 и чл. 162, 
ал. 1 от същия закон за изграждане на „Административна обслужваща сграда“ в 
собствен имот, находящ се в с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, за която няма 
проведена  процедура по реда на Глава шеста от ЗООС с оценка за съвместимостта по 
чл. 31 от ЗБР е наложена глоба в размер на 5 000 лв. 

 
Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС – 1 бр.: 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Кардам 2“, Газокомпресорен агрегат № 1 - наложена текуща 
имуществена санкция за наднормена замърсяване на атмосферния въздух с азотни 
оксиди, в размер на 1 150 лв/мес. 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 1 бр.: 
„СТАФО ИНВЕСТ“ ЕООД – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 

28/05.02.2018 г. на РИОСВ – Варна за спиране дейностите по третиране на строителни 
отпадъци и утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, в имот находящ се в 
местност „Малка чайка“, кв. „Аспарухово“, община Варна. 

 
 

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

Околната среда  
Във връзка с констатирани отсечени дървета в границите на Р „Камчия“ и ЗМ „Лонгоза“ 

е уведомена Районна прокуратура-Варна. 
С цел опазване на приоритетно природно местообитание 2130* „Неподвижни 

крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) в границите на защитена зона от 
мрежата “Натура 2000” – ЗЗ BG0000100 „Плаж Шкорпиловци”, в което се извършва 
нерегламентирано движение на леки автомобили, от Община Долни чифлик, е изискана 
информация за възможността за ограничаване достъпа на моторни превозни средства до 
местообитанието. 
 

Бизнеса  
Издадени са: 
    10 решения за прекратяване на процедура по разглеждане на документация. 
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Постановени са: 
- 3 бр. решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 
- 2 бр. решения за прекратяване на процедури по разглеждане на документация; 
- Изготвени са 240 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, от които 1 бр. по 

Оперативна програма "Развитие на селските райони";  
- 35 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 
- 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да не 

се извършва ЕО”; 
- 10 бр. Решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС (7 бр.) и ЕО (3 бр.); 
-    3 бр. решения по ОВОС: 2 - „за одобряване“ и 1 „за неодобряване“; 

 Решение по ОВОС  №  ВА  -  1/2018 г. за “неодобряване” осъществяването на 
инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище 
“Спасово”, с площ 219 кв. км, в блок “Добрич”, включващо четири участъка: 
“Рогозина”, “Чернооково”, “Калина” и “Рогозина изток” за проучване и добив на 
природен газ на територията на област Добрич”; 

 Решение по ОВОС  №  ВА  -  2/2018 г. за “одобряване” осъществяването на 
инвестиционно предложение „Изграждане на Пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари” в 
землището на гр. Белослав; 

 Решение по ОВОС  №  ВА  -  3/2018 г. за “одобряване” осъществяването на 
инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на вятърен енергиен 
парк” в землището на с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна. 

 
 2 бр.  Оценка качество на доклад за ОВОС на  инвестиционно предложение за:  

- на ИП за „Възстановяване на дейността на съществуващ свинекомплекс“ в ПИ 
№000099 с начин на трайно ползване „животновъдна ферма“, ПИ № 020043 с 
помпена станция и начин на трайно ползване – водностопанско съоръжение, и 
пречиствателно съоръжение – 5 утайника, в ПИ № 039027 с начин на трайно 
ползване – утаител, в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково, 
област Варна, с възложител: „Агро Сип“ ООД; 

- Оценка качества ДОВОС с ОС: инвестиционно предложение за изграждане на 
“Пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Езерово” на 
територията на съществуваща материално-техническа база на “Трансстрой Варна” 
АД, в поземлени имоти с идентификатори 27125.504.3, 27125.504.4 и 
27125.504.147, и прилежащата акватория на Варненско езеро, в землището на с. 
Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: “Трансстрой Варна” АД – 
отрицателна оценка ДОВОС и ОС (изх. № 26-00-4123/10/06.02.2018 г.) 
 

- 1 бр. Консултации по изготвено задание за обхват и съдържание на ОВОС на 
инвестиционно предложение за доизграждане на “Пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение за горива – Варна” в землището на гр. Белослав, 
общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: “ГАЗТРЕЙД” АД (изх. 26-00-
7840/39/23.02.2018 г.),   
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- 1 бр. Консултации по реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) на 
Доклад за екологична оценка /ЕО/ на Подробни устройствени планове – Планове 
за застрояване /ПУП-ПЗ/ за изграждане на фотоволтаична централа в поземлени 
имоти 20482.194.2, площ 1170025 кв. м, местност „Царското“, 20482.34.5, площ 
1783445 кв. м, 20482.33.46, площ 683176 кв. м, и 20482.27.63, площ 330397 кв. м,  
местност „Каровча“,  всички с начин на трайно ползване „пасища“, по КККР на гр. 
Девня, с възложител „4Б Солар“ ЕООД, гр. Варна. 

 
Обществеността   

 Изготвени са 22 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
 Участие в Областен ЕСУТ-Варна; 
 Проведени са 2 мероприятия с ученици по повод Световния ден на влажните зони – 2 

февруари. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


