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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец март 2019 год. 

През месец март 2019 г. са извършени 241 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 151 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 130 бр.; 
 Извънредни -  111 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 3 броя акта.  
От директорът на РИОСВ е издадено 1 брой наказателно постановление, с което на 

нарушителя е наложена глоба в размер на 50 лв. 

         Събраните суми през месец март от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 
от ЗЗОС са 44462,59 лв. 80% от сумите – 35570,07 лв. ще бъдат преведени на следните 
общини: Варна – 319,20 лв., Генерал Тошево – 628,47 лв., Девня – 5093,60 лв., Добрич – 96,80 
лв., Долни чифлик – 24001,60 лв. и на община Провадия – 5430,40 лв. 

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;

 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
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 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 март 2019 г. са извършени общо 21 проверки на място, от които:  
 15 проверки по плана за текущ контрол (включително 2 проверки на обекти с 

издадени разрешителни за емисии на парникови газове); 
 3 проверки по постъпили сигнали и жалби; 
 3 други проверки (2 по уведомление от Митнически пункт Варна и 1 участие в ДПК). 
Дадено е 1 предписание. 
Извършени са 43 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 – 19 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 7 бр.; 
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 февруари 2019 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Извършена е 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 4 проверки на място, от които: 
 2 проверки по плана на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 
 2 други проверки (1 участие в комисия по разпореждане на кмета на община Варна и 1 

участие в ДПК). 
Дадени са 9 предписания.  
Извършени са 2 проверки по плана за текущ контрол на обекти в обхвата на ЗОПОЕЩ. 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ВОДИ 
Извършени са общо 13 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 
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приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 
повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 
отпадъчните води; 

 3 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 друга проверка (1 за пломбиране на съоръжение). 
Дадени са 3 предписания. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                               
Извършени са общо 89 проверки, от които:  
 22 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 3 проверки по постъпили сигнали; 
 61 други проверки (49 проверки по разпореждане на прокуратура, 1 по подадено 

заявление за изменение/допълнение на разрешение за дейности с отпадъци, 2 за 
анулиране на работни листи, 8 по уведомление за съдействие от ОД на МВР и 1 по 
постъпило уведомление за съдействие от МП Варна - Регламент 1013). 

Дадени са 53 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за отмяна на разрешение за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци; 
 1 регистрационен документ 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; 
 3 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; 
 172 утвърдени работни листи на 32 дружества; 
 70 заверени отчетни книги на 32 дружества. 
Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 8 проверки на място, от които:  
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 друга проверка (1 участие в комисия за съгласуване границите на терен за 

рекултивация). 
Дадени са 2 предписания. 
Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са общо 5 проверки на място, от които:  
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 1 проверка на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 участие в комисия по разпореждане на кмета на община Варна). 
Дадени са 8 предписания. 
Изготвени са 11 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“; 
 6 по компонент „Води“; 
 3 по компонент „Почви“; 
 7 по фактор „Отпадъци“; 
 5 по „ОХВ“; 
Дадени са общо 14 предписания. 

Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец март  2019 г. са извършени: 
 52 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 5 бр. извънредни проверки, от които: 

- 4 бр. на ЗМ „Шабленско езеро“ – 1 бр. във връзка с подаден сигнал по „Зелен 
телефон“ на РИОСВ-Варна, за наличие на следи от възникнал пожар. 
Констатирана е, изгоряла площ, в южната част на защитената местност, в района 
на „Шабленско перило“. В границите на защитена местност „Шабленско езеро“ 
са изгорели сухи тревни съобщества и тръстикова растителност, на площ около 
4-5 дка. Общата площ на засегната територия от пожара, е около 16-17 дка. Не са 
установени бедстващи животински видове. В момента на проверката в района не 
е установен действащ пожар. За случая е уведомена Районна прокуратура-
Добрич; 1 бр. във връзка с аварийно изпускане на езерните води от защитената 
местност. Дадени са 2 бр. предписания, за предприемане на мерки за 
възстановяване естествения облик на терена на аварийното изпускане; 2 бр. във 
връзка с изпълнение на дадени предписания на Община Шабла, за аварийно 
изпускане на езерните води от защитената местност. За неизпълнение на дадено 
предписание е изпратена покана на кмета на Община Шабла за съставяне на акт 
за административно нарушение по екологичното законодателство. 

- 1 бр. на Р „Камчия“, във връзка с  трасиране на западната граница на резервата, в 
изпълнение на План за дейности в ЗТ - изключително държавна собственост, 
през 2019г. 

Защитени зони: 
През м. март 2019 г. са извършени 3 бр. извънредни проверки, както следва:  

- 1 бр. във връзка с Прокурорско постановление на ОП-Варна, при която е 
извършено заснемане на шест характерни точки на поставяем обект – метална 
конструкция, разположена в северната част на морски плаж „Шкорпиловци-Юг“, 
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землище на с. Щкорпиловци, община Долни чифлик, в ЗЗ „Камчийска планина“ и 
„Плаж Шкорпиловци“; 

- 2 бр. във връзка със сигнал за незаконно строителство в ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ 
„Комплекс Калиакра“. Извършени са проверки на два имота. В единият имот не е 
установено строителство. В другия имот са установени строителни дейности, но 
същите са съгласувани с РИОСВ-Варна и за тях има издадено Разрешение за 
строеж от главния архитект на община Каварна. Сигналът е неоснователен. 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През м. март на 2019 г. са извършени 9 планови проверки, от които:  

1 бр. планова проверка по ЗЛР, на пазар в гр. Добрич. Нарушения не са констатирани.
4 бр. планова проверка по ЗБР, на пазари в гр. Варна и гр. Добрич. Нарушения не са 

констатирани.
4 бр. планова проверка по ЗБР, на зоомагазин в гр. Добрич и гр. Варна. Нарушения не 

са констатирани.

 14 бр. извънредни проверки:
- 3 бр. по сигнали за продажба на защитени растителни видове – сигналите са 

неоснователни;
- 2 бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, включени в 

Приложение 3 на ЗБР – 1 бр. от сигналите е неоснователен;  
- 5 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР;
- 2 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР, с екземпляри включени в 

Приложение 3 на ЗБР. 
- 1 бр. на Спасителен център за водни организми – Институт по рибни ресурси, гр. 

Варна, във връзка с Договор за БФП между ПУДООС и ИРР-Варна и настанени 
екземпляри от вида Европейска змиорка, конфискувани от Агенция митници. 

- 1 бр. на Есетрово стопанство – ферма за аквакултури, във връзка с Договор за 
БФП между ПУДООС и ИРР-Варна и настанени екземпляри от вида Европейска 
змиорка, конфискувани от Агенция митници. 

ОВОС и ЕО  

- 5 бр. планови проверки /по документи/; 
- Извършени 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  
- Изготвени са 6 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени - 3 броя АУАН: 

1. „Чайка“ АД, гр. Варна – по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 124, 
ал. 1 от същия закон за изхвърляне на отпадъчни води в канализационната система на 
гр. Варна, като нарушава емисионните норми и изисквания, регламентирани в т. 16 от 
Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6. 
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2. Николай Колев, с. Ботево – по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения за
това, че няма заведена в РИОСВ-Варна, обобщена информация за изкупените и 
реализирани през 2018 г. билки.

3. Иван Рулев, с. Езерово - по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения за това, че 
няма заведена в РИОСВ-Варна, обобщена информация за изкупените и реализирани 
през 2018 г. билки. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000003256-13/15.03.2019 г. на Димитър Добрев, за нарушение на т. 3.1.1. 
Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“ и на основание чл. 81, 
ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за защитените територии, а именно за 
извършване на спортен (любителски) риболов в местността „Шабленско перило“ в 
забранен период за риболов, е наложена глоба в размер на 50 лв. 

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

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма 

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

Околната среда

Проведена е начална пресконференция за представяне на 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.“ и 
е извършена подготовка на договори и друга документация във връзка с възлагане на дейности 
по проекта. 

Бизнеса

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 по реда на 

Наредбата за ОС; 
- Изготвени са 184 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 7 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”; 
- 8 бр. Решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС;  
- Становище по задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно 

предложение “Инсталация за производство на натриев бикарбонат с производствен капацитет 
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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; 

- Становище по Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите 
органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от Предварителен проект на 
Общ устройствен план (ОУП) на Община Крушари и Задание за обхват и съдържание на 
екологична част към ОУП на Община Крушари, с възложител: Община Крушари; 

- Становище по Втора отрицателна оценка качество на Доклад за оценка на степента на 
въздействие /ДОСВ/ върху предмета и целите на опазване за защитени зони към 
Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Девня, с възложител: 
Община Девня. 

Обществеността 

- 26 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 
екологичната мрежа Натура 2000; 
- Изготвени са 6 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

    - Извършени 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 


