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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец юни 2019 год. 

През месец юни 2019 г. са извършени 275 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 168 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 155 бр.; 
 Извънредни -  120 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 93 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 5 броя акта. 
От директорът на РИОСВ са издадени 3 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени три имуществени санкции в размер на 7000 лева.

Събраните суми през месец юни от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 
от ЗЗОС са 18423,99 лв. 80% от сумите – 14739,19 лв. ще бъдат преведени на следните 
общини: Варна – 319,20 лв., Генерал Тошево – 267,04 лв., Девня – 2874,40 лв., Добрич – 213,60 
лв.,  Добрич-селска – 1011,20 лв., Долни чифлик – 3792,15 лв. и на община Провадия – 6261,60 
лв.

Няма наложени санкции за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на 
околната среда. 

Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 
издадени комплексни разрешителни.  

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; 
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 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;

 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“. 

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 юни 2019 г. са извършени общо 21 проверки на място, от които:  
 13 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 1 друга проверка (1 по постъпило уведомление от Митнически пункт Варна). 
Дадени са 13 предписания. 
Извършени са 44 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 18 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 – 14 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 12 бр.; 
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 ТЕЦ към “Солвей соди” 

АД, гр. Девня и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово за месец май 2019 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Представени са 2 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от промишлени източници.  
Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
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Извършени са общо 4 проверки на място, от които: 
 2 проверки по плана за текущ контрол на обекти с издадено разрешително по КПКЗ; 
 2 други проверки (2 участия в ДПК). 
Извършени са 2 проверки по плана за текущ контрол на обект в обхвата на ЗОПОЕЩ. 
Дадени са 2 предписания. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ВОДИ 
Извършени са общо 11 проверки на място, от които:   
 7 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; 
 2 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 1 проверка по разпореждане. 
Дадени са 2 предписания. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                             
Извършени са общо 69 проверки, от които:  
 16 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 48 други проверки (33 проверки по разпореждане на прокуратура, 5 проверки по 

разпореждане на районна прокуратура, 1 по подадено заявление за издаване на 
разрешение за дейности с отпадъци, 4 за анулиране на работни листи и 5 по 
постъпили уведомления за съдействие от МП Варна - Регламент 1013). 

Дадени са 46 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 5 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 3 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 240 утвърдени работни листи на 28 дружества; 
 66 анулирани работни листи на 4 дружества; 
 103 заверени отчетни книги на 34 дружества. 
Изготвени са 10 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 6 проверки на място, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
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 2 други проверки (1 по разпореждане Прокуратура и 1 по Проект за екологосъобразно 
третиране на пестициди).  

Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са общо 7 проверки на място, от които:  
 1 проверка на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал; 
 7 проверки по плана за текущ контрол. 
Дадени са 26 предписания. 
Изготвени са 16 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец юни  2019 г. са извършени: 
 64 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 4 бр. извънредни проверки, от които: 
- 1 бр. на ПР “Балтата”  - във връзка със спазване режимите на защитената 

територия. Нарушения не са констатирани; 
- 1 бр. на ЗМ “Блатно кокиче”  - във връзка със спазване режимите на защитената 

територия. Нарушения не са констатирани; 

- 1 бр. на ЗМ “Степите”  - във връзка със спазване режимите на защитената 

територия. Нарушения не са констатирани; 

- 1 бр. на ЗМ “Лонгоза”  - във връзка с дадени 3 бр. предписания. Предписанията са 

изпълнени. 

Има съставен един акт за установяване на административно нарушение за извършване 
на дейности в ЗМ „Лонгоза“, без извършено съгласуване по реда на Закона за защитените 
територии. 

Защитени зони: 
През м. Юни 2019 г. са извършени 13 бр. проверки, както следва:  

- 12 бр. планови проверки във връзка с поставени условия в решения по оценка за 
съвместимост и решения по ОВОС и по режими на защитени зони за опазване на 
дивите птици „Балчик“, ЗЗ „Калиакра“, ЗЗ „Камчийска планина“ и ЗЗ 
„Провадийско-Роякско плато“  и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна „Суха река“, ЗЗ „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ „Провадийско-
Роякско плато“. Не са установени нарушения. 

- 1 бр. извънредна проверка по сигнал за разораване на дюни в района на „Бункера“, 
КК „Камчия“, землище на с. Близнаци, община Аврен. Установено е, че на 
плажната ивица в района на „Бункера“, КК „Камчия“, землище на с. Близнаци, 
община Аврен, област Варна, на територии с приблизителна обща площ около 1,7 
дка, има следи от преминаване на превозно средство и отъпкване на единична 



5

сухолюбива пясъчна растителност. Територията частично попада в границите на 
ЗЗ за опазване на дивите птици „Галата“. Не са установени нарушения на 
режимите на защитените зони. Изпратено е писмо до СГКК с искане на 
информация за наличие на дюни. Съгласно отговора е установено частично 
засягане на дюни. За случая са сезирани Министерство на културата и Окръжна 
прокуратура-Варна. 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През м. юни на 2019 г. са извършени 14 планови проверки, от които:  

 13 бр. планова проверка по ЗЛР, на билкозаготвителни пунктове в обл. Варна и обл. 
Добрич. На билкозаготвителен пункт организиран от „Валдема 15“ЕООД в с. 
Гроздьово, общ. Добни чифлик са дадени 3 бр. предписания.

 1 бр. планова проверка по ЗБР, Делфинариум-Варна, "Феста Делфинариум" ЕООД, 
гр. Варна. Нарушения не са констатирани. 

 43бр. извънредни проверки:

- 1 бр. във връзка с дадено предписание. Предписанието е изпълнено;
- 1 бр. сигнал постъпил по имейл за нехуманно отглеждане на диви животни. 

Извършена съвместна проверка с ОДБХ-Варна;  
- 1 бр. сигнал постъпил по имейл за улавяне и измъчване на змии на плаж Болата, с. 

Българево, община Каварна; 
- 1 бр. извършена  проверка по писмо на община Добрич за изсъхнало вековно 

дърво;
- 15бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, включени в 

Приложение 3 на ЗБР;  
- 14 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР;
- 10 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР, с екземпляри включени в 

Приложение 3 на ЗБР. 

Генетично модифицирани организми: 
5 бр. планови проверки в изпълнение на план-график за вземане на проби, на 

основание утвърдена от министъра на околната среда и водите Годишна програма за 
провеждане на контрол върху работата с ГМО. При четири от плановите проверки са 
извършени пробонабирания, резултатите от които са в процес на обработване от ИАОС. При 
една от проверките не е извършено пробонабиране поради липса на заложени опити на полета 
в област Варна и област Добрич за стопанската 2018 – 2019 г. 

ОВОС и ЕО  

- Извършени 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  
- Изготвени са 5 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- Извършени 8 бр. планови проверки. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 5 броя АУАН: 

1. „Корект Ойл Груп“ ООД, гр. Генерал Тошево – по чл. 35, ал. 1 от Закона за чистотата 
на атмосферния въздух, във връзка с параграф 1, т.1, т. 2 и т.10 от същия закон, а 
именно за допуснато неорганизирано изпускане на вредни вещества, вследствие на 
изгаряне на остатъци от етерично-маслени култури. 

2. „Сийсайд Хотел Мениджмънт“ ЕООД, гр. Варна – 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 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. 
на годишен отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за експлоатираното 
оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове.

3. „Каданс“ ЕООД, гр. Варна – по чл. 83, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии, 
във връзка с параграф 7 от същия закон, а именно за извършване на дейности в 
защитена местност „Лонгоза“ без съгласуване от страна на РИОСВ-Варна, по реда 
регламентиран в ЗЗТ.

4. „Мания Логистика“ ООД, гр. Търговище- 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 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за експлоатираното оборудване, 
зависещо от флуорсъдържащи парникови газове.

5. „Хама“ ЕООД, гр. Варна- 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 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за експлоатираното оборудване, зависещо от 
флуорсъдържащи парникови газове. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 01875-52/18.06.2019г. на „Сийсайд Хотел Мениджмънт“ ЕООД, гр. Варна за 
нарушение на 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 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в 
РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 
31.12.2018г. за експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови 
газове, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

2. НП № 01874-50/18.06.2019г. на „Мизия Логистика“ ООД, гр. Търговище за нарушение 
на 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 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – 
Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. 
за озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

3. НП № 0000003047-49/14.06.2019г. на „Клас олио“ АД, с. Карапелит, общ. Добрич за 
нарушение на т. 19, колона 6 от Таблица 1 на Приложение 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба 
7, във връзка с чл. 34е, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, а именно за 
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неспазване на нормата за общи емисии за дейността „извличане на растителни мазнини“ 
от слънчогледови семена, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма 
Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: няма 


