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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец декември 2019 год. 

През месец декември 2019 г. са извършени 148 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 107 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 90 бр.; 
 Извънредни -  58 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 11 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   

За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по 
опазване на околната среда от РИОСВ са съставени, връчени 2 броя акта. 
От директорът на РИОСВ са издадени 2 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени две имуществени санкции в размер на 8 200 лева. Един акт е 
прекратен с резолюция за прекратяване на административнонаказателна преписка, 
поради следното: видно от събраните доказателства  не е доказано по безспорен начин, 
вмененото нарушение, а именно: горене на опасни отпадъци, съгласно изискванията на 
закона, поради което същото не може да бъде вменено във вина на дружеството.

Събраните суми през месец декември от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 
от ЗЗОС са 14285,61 лв. 80% от сумата в размер на 11428,48 лв. са за общини. От тях 10827,84 
са преведени през м.декември на следните общини: Варна – 319,20  лв., Генерал Тошево – 
267,04 лв., Девня – 2219,20 лв., Добрич – 96,80 лв.,  Долни чифлик – 1288,00 лв. и Провадия – 
6637,60. Останалите 600,65 лв. ще бъдат преведени през м.януари 2020 г. на община Добрич-
селска – 548 лв. и на община Тервел – 52,65 лв. 

Наложени са 2 бр. текущи санкции за констатирано наднормено замърсяване на 
компонентите на околната среда, в общ размер на 59 лв/мес. 

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; 
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 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 декември 2019 г. са извършени общо 14 проверки на място, от които:  
 4 проверки по постъпил сигнали; 
 2 проверки по разпореждане; 
 8 други проверки (1 по разпореждане на Районна прокуратура, 5 по постъпили 

уведомления от Митнически пункт Варна и 2 участия в ДПК). 
Дадени са 6 предписания. 
Извършени са 29 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 – 11 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 3 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 2019 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Представен е 1 доклад от собствени периодични измервания на нивата на шума, излъчван 

в околната среда от промишлен източник.  
Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
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Извършени са общо 12 проверки на място, от които: 
 12 други проверки (11 на обекти финансирани от ПУДООС и 1 участие в ДПК). 
Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

ВОДИ 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                             
Извършени са общо 24 проверки, от които:  
 9 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 5 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 7 други проверки (1 по подадено заявление за издаване на разрешение за дейности по 

третиране на отпадъци, 4 по подадено заявление за изменение/допълнение на 
разрешение за дейности с отпадъци и 2 участия в ДПК). 

Дадени са 4 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 3 решения за изменение и допълнение на решение за извършване на дейности по 

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

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ от издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 186 утвърдени работни листи на 28 дружества; 
 17 заверени отчетни книги на 11 дружества. 

През месец декември 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. „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. Към настоящия момент 
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поканата не е връчена на нарушителя. 
3. „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 
Извършена е 1 извънредна проверка по разпореждане за осъществяване контрол по 

изпълнението на задълженията по договор за стари щети. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършена са 2 проверки на място, от които:  
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец декември  2019 г. са извършени: 
 40 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 5 бр. извънредни проверки, от които: 
- 3 бр. на ЗМ “Дуранкулашко езеро”  - във връзка със спазване режимите на 

защитената територия. Нарушения не са констатирани; 
- 2 бр. на ЗМ “Шабленско езеро”  - във връзка със спазване режимите на защитената 

територия. Нарушения не са констатирани. 

Защитени зони: 
През м. декември 2019 г. е извършена 1 бр. планова проверка по режими на защитени 

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

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

 16 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 ОП „Зоопарк-СЦ“, гр. Варна, във връзка с поставени 
условия в лиценз издаден от МОСВ. Нарушения не са констатирани, започнало е 
изпълнение на част от поставените условия. 

 1 бр. планова проверка по ЗБР на ОП „ЦЗПЖ-гр. Добрич“, във връзка с поставени 
условия в лиценз издаден от МОСВ. Нарушения не са констатирани, поставените 
условия са изпълнени. 
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 2 бр. планови проверки по ЗБР на Община Крушари и Природонаучен музей – гр. 
Варна.  

 1 бр. планова проверки ЗЛР, на склад за билки в гр. Варна. Нарушения не са 
констатирани.

7 бр. извънредни проверки:  
- 1 бр. във връзка с дадени 2 бр. предписания на „ЕРП Север“ АД, за обезопасяване 

на гнездово местообитание на Бял щъркел в с. Ново Ботево, общ. Добричка. 
Предписанията са изпълнени;

- 3 бр. по сигнали за намерени бедстващи екземпляри, включени в Приложение 3 на 

ЗБР; Сигналите са основателни. Птиците са настанени за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“, гр. Варна и ОП „ЦЗПЖ-гр. Добрич“. 

- 2 бр. във връзка с разпореждане по ЗБР за предоставяне на 2 екземпляра от 

защитени видове за попълване на колекцията на ОП „Зоопарк-СЦ“, гр. Варна.

- 1 бр. във връзка с разпореждане по ЗБР за предоставяне на 1 екземпляр от защитен 

вид за попълване на колекцията на ОП „ЦЗПЖ-гр. Добрич“. 

ОВОС и ЕО  

- Извършени 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  
- Изготвени са 10 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
- Извършени 18 бр. проверки по документи 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени - 2 броя АУАН: 

1. „Електроразпределение Север“ АД, гр. Варна - по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 
околната среда за неизпълнение на дадено предписание, дадено в констативен 
протокол, а именно: дружеството не е почистило допуснато замърсяване с опасни 
отпадъци и същите не са предадени на лица по чл. 35 от Закона за управление на 
отпадъците. 

2.  „Мамел“ ООД, гр. Варна- по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, 
във връзка с чл. 35 ал. 1, т. 1 от същия закон за извършване на дейности по третиране-
обезвреждане на опасни отпадъци без дружеството да притежава, необходимото за това 
разрешение по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000002130-73/02.12.2019г. на „Краси 8002“ ЕООД, с. Българево, общ. Каварна, 
обл. Добрич за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, във 
връзка с чл. 83, ал. 3 от същия закон, 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 имуществена санкция в размер на 200 лв. 

2. НП № 0000002351-53/03.12.2019г. на „Каданс“ ЕООД, гр. Варна за нарушение на чл. 83, 
ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии, във връзка с параграф 7 от същия закон, а 
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именно за извършване на дейности в защитена местност „Лонгоза“ без необходимото, 
съгласуване от страна на РИОСВ-Варна, по реда регламентиран в ЗЗТ, е наложена 
имуществена санкция в размер на 8000 лв. 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:  
1. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ПСОВ Шабла - НП № И-З-387-

1В/03.12.2019 г. за налагане на текуща санкция за превишаване индивидуалните 
емисионни ограничения по показател общ азот на пречистените отпадъчни води, 
зауствани в Шабленско езеро, в размер на 8 лв/мес. 

2. Община Тервел, ПСОВ Тервел - НП № И-З-388-1В/10.12.2019 г. за налагане на текуща 
санкция за превишаване индивидуалните емисионни ограничения по показател общ 
азот на пречистените отпадъчни води, зауствани в дере Ошмиекинлик, в размер на 51 
лв/мес. 
Спазена е процедурата по налагане на административнонаказателните преписки. 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – Няма. 

Околната среда

Приемане и 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: 
- 1 бр. решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ;
- 1 бр. решение за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимост; 
- 1 бр. решение за поправка на очевидна фактическа грешка; 
- Изготвени са 202 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 18 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”; 
- 4 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

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

необходимостта от извършване на ЕО; 
- 1 бр.  Отрицателна оценка качество на Доклад за оценка на въздействието върху околната 

среда на ИП за “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 19 бр. вятърни генератори, с 
транспортна и електрокомуникационна мрежи” в землищата на с. Видно и с. Нейково, общ. 
Каварна, с възложител: “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД; 

- 1 бр.  Отрицателна оценка качество на Доклад за оценка на степента на въздействие 
върху предмета и целите на опзване за защитени зони към Педварителен проект на Общ 
устройствен план на Община Крушари, с възложител: Община Крушари. 
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- 22 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). 


