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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец октомври 2019 год. 

През месец октомври 2019 г. са извършени 261 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 184 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 153 бр.; 
 Извънредни -  108 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 145 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.  
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по 

опазване на околната среда от РИОСВ-Варна са съставени 3 акта за установяване на 
административно нарушение, от които 2 акта са за констатирано неизпълнение на дадени 
предписания. 

От директора на РИОСВ-Варна са издадени 3 бр. наказателни постановления, с което на 
нарушителите е наложена санкция, в общ размер на 10 100 лв.  

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

Събраните суми през месец октомври от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от 
ЗЗОС са  16999,26 лв. 80% от сумите – 13599,41 лв. ще бъдат преведени на следните общини: 
Варна – 319,20  лв.; Генерал Тошево – 267,04 лв., Девня – 4438,40 лв.; Добрич – 96,80 лв.,  
Добрич-селска – 548 лв., Долни чифлик – 1288,00 лв., Каварна – 4,37 лв. и Провадия – 6637,60 
лв.  

От директора на РИОСВ-Варна са издадени 6 бр. наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени санкции, в общ размер на 7 600 лв.  

Наложена е 1 бр. еднократна санкция за констатирано наднормено замърсяване на 
компонентите на околната среда, в общ размер на 199 лв. 

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:
 Обекти и задълженията на кметовете на общини по ЗУО, по разпореждане на ВАП; 
 Обекти по северното Черноморие, по разпореждане на МОСВ; 
 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.); 
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 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;

 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове. 

3. Последващ контрол на:
 Водни обекти (дерета) за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и изпълнение на 

дадени предписания, съгласно указания на министъра на околната среда и водите. 
 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 октомври 2019 г. са извършени общо 35 проверки на място, от които:  
 23 проверки по плана за текущ контрол (2 проверки на дружества с издадено РЕПГ); 
 6 проверки по постъпили сигнали; 
 6 други проверки (2 на обекти финансирани от ПУДООС и 4 участие в ДПК). 
Дадени са 16 предписания. 
Извършени са 48 проверки по документи на представени годишни и месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на 
емисиите на вредни вещества и ПУР/СНЕ, от които: 

 СНИ – приети са 18 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 18 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 30 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 15 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 септември 2019 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
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Представени са 15 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 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 12 проверки на място, от които: 
 3 проверка по плана за текущ контрол на обекти с издадено разрешително по КПКЗ; 
 9 други проверки (7 на обекти финансирани от ПУДООС и 2 участия в ДПК). 
Дадени са 6 предписания. 
Извършени са 3 проверки по плана за текущ контрол на обекти в обхвата на ЗОПОЕЩ. 
Дадени са 3 предписания. 
Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

ВОДИ 
Извършени са общо 22 проверки на място, от които:   
 13 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 жалби и сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 4 други проверки (1 по разпореждане на прокуратура, 1 за пломбиране на съоръжение 

и 2 участия в ДПК). 
Дадени са 5 предписания. 
Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                       
Извършени са общо 54 проверки, от които:  
 9 проверки по плана за текущ контрол; 
 6 проверки за последващ контрол; 
 3 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 24 проверки по разпореждане; 
 12 други проверки (5 по разпореждане на прокуратура, 1 по подадено заявление за 

издаване на разрешение за дейности с отпадъци, 3 за анулиране на работни листи и 3 
по постъпили уведомления за съдействие на Митнически пункт Варна). 

Дадени са 54 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на регистрационни документи за извършване 

на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 



4

 50 утвърдени работни листи на 16 дружества; 
 2 анулирани работни листи на 1 дружество; 
 27 заверени отчетни книги на 20 дружества. 

През месец октомври 2019 г. са предприети административнонаказателни действия по 
отношение на: 

1. „Конкорд 2“ ЕООД. Административнонаказателните действия са във връзка с 
разпореждане на ОД на МВР-Добрич за проверка на „Конкорд 2“ ЕООД в с. Плачидол, общ. 
Добричка, при която е констатирано наличие на МПС, отпадъци от МПС, автомобилни гуми с 
джанти и без джанти, автомобилни джанти, както и генериране на отпадъци, за които не е 
извършена класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. По време 
на проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода на установените 
МПС, отпадъци от МПС, автомобилни гуми с джанти и без джанти, автомобилни джанти. 
Дадени са три предписания с определен срок за изпълнението, които не са изпълнени. 
Изпратена е повторна покана за съставяне на акт за установяване на административно 
нарушение, за нарушение разпоредбата на чл. 156 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. 
Към настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя.  

2. „Стамос“ ЕООД. Административнонаказателните действия са във връзка с 
разпореждане на МОСВ за проверка на „Стамос“ ЕООД, гр. Варна, при която е констатирано 
наличие на отпадъци образувани от дейността на обекта, за които не е извършена 
класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Дадено е едно 
предписание с определен срок за изпълнението, което не е изпълнено. Изпратена е покана за 
съставяне на акт за установяване на административно нарушение, за нарушение разпоредбата 
на чл. 156 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. Към настоящия момент поканата не е 
връчена на нарушителя. С писмо вх. № 26-00-4072/11.09.2019г. в изпълнение на даденото 
предписание, дружеството е представило работни листи за класификация на отпадъците. 
Предвид изпълнение на дадените предписания е приложена разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. 

3. „Кала енджи 2008“ООД.  Административнонаказателните действия са във връзка с 
неизпълнение на дадени предписания за класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 
за класификация на отпадъците. Изпратена е покана за съставяне на АУАН. С писмо изх. № 
26-00-4302/24.09.2019 г. на „Кала енджи 2008“ ООД за нарушение на разпоредбите на чл. 156 
от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. С поканата нарушителя е извикан на 20.10.2019 г. 
в РИОСВ-Варна. Към настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя. 

4. ЕТ „Гама-ЗС-СОФКА РУСКОВА“.  Административнонаказателните действия са във 
връзка с неизпълнение на дадени предписания за класификация на отпадъците по реда на 
Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Изпратена е покана за съставяне на АУАН. С 
писмо изх. № 92-00-4300/24.09.2019 г. на ЕТ „Гама-ЗС-СОФКА РУСКОВА“ за нарушение на 
разпоредбите на чл. 156 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. Поканата е получена на 
27.09.2019 г. Предвид изпълнение на дадените предписания е приложена разпоредбата на чл. 
28 от ЗАНН. 

5. „Еко Скрап Варна“ ЕООД. Административно наказателните действия са във връзка с 
неизпълнение на дадени предписания за представяне на отчетни книги по отпадъци, 
документи удостоверяващи произхода на отпадъците и договори за тяхното предаване. 
Изпратена е покана за съставяне на АУАН. С писмо изх. № 26-00-3652/А1/20.09.2019г. за 
нарушение на разпоредбите на чл. 156, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. Към 
настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя. Изпратена е повторна покана за 
съставяне на акт за установяване на административно нарушение.  

6. „Хелиос 2017“ ЕООД. Административнонаказателните действия са във връзка с 
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разпореждане на МОСВ за проверка на „Хелиос 2017“ ЕООД, гр. Варна, при която е 
констатирано наличие на разливи от нефтопродукти и масла на обекта, които не е с положена 
трайна настилка. Дадено е едно предписание с определен срок за изпълнението, което не е 
изпълнено. Изпратена е покана за съставяне на акт за установяване на административно 
нарушение, за нарушение разпоредбата на чл. 156 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон.  
Поканата е получена на 22.10.2019 г. С поканата нарушителя е извикан на 28.10.2019 г. в 
РИОСВ-Варна. Дружеството е в процедура по съставяне на АУАН. 
         7. „Надин 22“ ЕООД. Административнонаказателните действия са във връзка с 
разпореждане на МОСВ и текущ контрол за проверка на „Надин 22“ ЕООД, гр. Силистра, при 
която е констатирано съхраняване на отпадъци с код 20 01 36 на открито в насипно състояние. 
Изпратена е покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, за 
нарушение разпоредбата на чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 71, ал. 3, т. 13 от същия 
закон. Поканата е получена на 16.10.2019 г. С поканата нарушителят е извикан на 04.11.2019 г. 
в РИОСВ-Варна. 

8. „Авто Стил Варна“ ЕООД. Административнонаказателните действия са във връзка с 
разпореждане на МОСВ за проверка на „Авто Стил Варна“ ЕООД, гр. Варна, при която е 
констатирано наличие на ИУМПС. Изпратена е покана за съставяне на акт за установяване на 
административно нарушение, за нарушение разпоредбата на чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО, във 
връзка с чл. 35, ал. 1 от същия закон. Към настоящия момент поканата не е връчена на 
нарушителя.  

Изготвени са 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 11 проверки на място, от които:  
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 за последващ контрол; 
 2 други проверки (2 по разпореждане на областен управител).  
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са 6 проверки на място, от които:  
 3 проверки на предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал; 
 1 по постъпил сигнал; 
 2 други проверки (2 по писмо за съдействие на ОД на МВР). 
Дадени са 14 предписания. 
Изготвени са 21 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През отчетния период са извършени 7 комплексни проверки по компоненти и фактори 
на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 7 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 7 по компонент „Води“; 
 7 по фактор „Отпадъци“; 
 7 по „ОХВ“; 
 4 по вредни физични фактори – шум. 
Дадени са общо 46 предписания. 
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Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец октомври  2019 г. са извършени: 
 62 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.
 3 бр. извънредни проверки, от които: 
- 1 бр. на ПИ № 35211.501.3 по КККР на с. Казашко, общ. Варна, обл. Варна – във 

връзка с изпратена покана за съставяне на акт за установяване на административно 
нарушение по Закона за защитените територии. Проверка на имота е извършена 
във връзка с установяване извършителя насипал земни маси в имот попадащ в 
границите на ЗМ „Казашко“. След направена справка в Регистъра на защитените 
природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, е установено, че ПИ с 
идентификатор 35211.501.3 по КККР на с. Казашко, общ. Варна, обл. Варна, не 
попада в границите на защитена територия обявена по смисъла на Закона за 
защитените територии. 

- 1 бр. на ЗМ „Ятата“ – във връзка с дадени предписания с писмо на РИОСВ-Варна, 
относно съгласувано по реда на параграф 7 от ЗЗТ, провеждане на конно 
състезание в границите на защитената територия. Не са констатирани нарушения. 
Предписанията са изпълнени; 

- 1 бр. на ЗМ „Побити камъни – във връзка с подаден сигнал за извършване на 
нерегламентирани дейности в границите на защитената територия – палене на огън 
и нарушаване целостта на скалните образувания. При извършена проверка на 
място не са констатирани нарушениа по режимите на защитената местност, 
определени в заповедта за обявяване и ЗЗТ. Не са установени следи от възникнали 
пожари и унищожаване на скални образувани, в резултат на човешка намеса. 

На ЗМ „Ботаническа градина-Балчик“ има дадено едно предписание за предприемане 
на действия по премахване или извършване на формировъчна резитба на 3 бр. дървета 
от вида Планински бряст. Предписанията са в срок на изпълнение. 

Защитени зони: 
През м. Октомври 2019 г. е извършена 1 проверка – планова проверка по режими на 

защитена зона за опазване на дивите птици ЗЗ „Батова“. Не са установени нарушения. 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През м. октомври на 2019 г. са извършени 21 планови проверки, от които:  

 20 бр. планова проверка по ЗБР, на вековни дървета в обл. Варна и обл. Добрич. 
Нарушения не са констатирани.

 1 бр. планова проверка по ЗБР на общинско мероприятие „конни надбягвания“, 
организирано от Община Белослав в ЗМ „Ятата“, землище гр. Белослав. Нарушения не 
са констатирани. 

 21 бр. извънредни проверки:
- 15 бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, включени в 

Приложение 3 на ЗБР; От проверените сигнали 6 бр. са не основателни. 
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- 3 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР;
- 1 бр. във връзка със заявление вх. № 94-00-4772/14.10.2019г. за 16 бр. приплоди от 

вида Килимен питон.
- 1 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР, с екземпляри включени в 

Приложение 3 на ЗБР. 
- 1 бр. във връзка с писмо от МОСВ, с вх. № 04-00-5026/23.10.2019г. на РИОСВ-

Варна, за извършване на проверка на маркировката на три регистрирани 
екземпляра от вида Сив папагал-Жако в гр. Варна. По време на проверката, 
птиците не са установени на адреса посочен, като адрес на отглеждане на 
екземплярите. По данни на собственика, екземплярите са продадени през 2014г. 

ОВОС и ЕО  

- Извършени 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  
- Изготвени са 10 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 3 броя АУАН: 

1. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич - по чл. 48, ал. 1, т. 11 от 
Закона за водите, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 2 и ал. 4, § 1, ал. 1, т. 22 от 
Допълнителните разпоредби на същия закон, а именно за повторно неизпълнение на 
условие от разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води, издадено от БДЧР-Варна. 

2.  „Бреза 15“ ЕООД, гр. Варна - по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, 
във връзка с чл. 120 от същия закон, а именно за неизпълнение на дадени предписания 
в Констативен протокол- да се извърши класификация на образуваните от дейността на 
обекта отпадъци по реда на Наредба № 2 и да се представи в РИОСВ-Варна договор за 
предаване на описаните в констативната част на протокола отпадъци от опаковки.  

3. „Есетере България“, гр. Добрич - по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната 
среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, а именно за неизпълнение на дадено в 
индивидуален административен акт предписание. 

 НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000002127-69/15.10.2019г. на Х. Пенев за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1 от 
Закона за защитените територии, а именно за паркиране на лодка на плажната ивица в 
местност „Болата“, част от резерват „Калиакра“, което представлява нарушение на 
режима на резервата, е наложена глоба в размер на 100 лв. 

2. НП № 0000003488-70/25.10.2019г. на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. 
Добрич за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, във връзка с чл. 200, ал. 
1, т. 2 и ал. 4, § 1, ал. 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на същия закон, а именно за 
повторно неизпълнение на условие от разрешително за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БДЧР-Варна, е 
наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.  
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3. НП № 0000002625-71/28.10.2019г. на „Бреза 15“ 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 дадени предписания в Констативен протокол- да се извърши 
класификация на образуваните от дейността на обекта отпадъци по реда на Наредба № 2 
и да се представи в РИОСВ-Варна договор за предаване на описаните в констативната 
част на протокола отпадъци от опаковки със срок на изпълнение до 05.07.2019 г., е 
наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

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

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – Няма. 

Околната среда

Възлагане на дейности по сключени договори във връзка с проект „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: 
- 2 бр. решения за прекратяване на започнали процедури по оценка за съвместимост; 
- 4 бр. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 
- Изготвени са 221 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 12 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 
- 3 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 
- 1 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС;  
- 1 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО; 

Обществеността 

- 31 бр. - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 
екологичната мрежа Натура 2000; 
- Изготвени са 10 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- Извършени са 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК). 
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Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева....................................................... дата ......................... 2019 г.                   

Директор дирекция КОС инж. Валери Станев.......................................... дата ......................... 2019 г. 

Началник отдел АВ, В и КПКЗ С. Пенкова ............................................. дата ......................... 2019 г. 

Началник отдел УО Юл. Златева............................................................... дата ......................... 2019 г. 

Директор дирекция ПД ………………....................................................... дата ......................... 2019 г.                   

Юрисконсулт: Дияна Караиванова............................................................ дата ......................... 2019 г.                   

Обобщил:         
Мл. експерт в отдел АФПД Е. Войчева.................................................... дата ..........................2019 г.      


