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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец август 2019 г.

През месец август 2019 г. са извършени 308 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 196 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 147 бр. 
 Извънредни -  161 бр.
В рамките на осъществения контрол са дадени 55 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 6 броя акта.  
От директорът на РИОСВ са издадени 4 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени две имуществени санкции в размер на 9000 лева и две глоби в 
размер на 100 лева.

Наложени са 3 бр. текущи санкции за констатирано наднормено замърсяване на 
компонентите на околната среда, в общ размер на 702 лв/мес. 

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

Събраните суми през месец август от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 
от ЗЗОС са 15544,61 лв. 80% от сумите – 12435,69 лв. ще бъдат преведени на следните 
общини: Варна – 534,40  лв., Генерал Тошево – 267,04 лв., Девня – 2219,20 лв., Добрич – 
96,80 лв.,  Добрич-селска – 346,40 лв., Долни чифлик – 1288,00 лв., Каварна – 260,77 лв., 
Провадия – 6637,60  и Тервел – 785,47 лв.

За периода са предприети действия по 76 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:
 Обекти и задълженията на кметовете на общини по ЗУО, по разпореждане на 

ВАП; 
 Площадки за дейности с отпадъци по писмо на ОД на МВР Варна и Добрич; 
 Обекти по северното Черноморие, съвместно с БДЧР 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.); 

 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; 
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 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 август 2019 г. са извършени общо 25 проверки на място, от които:  
 14 проверки по плана за текущ контрол; 
 7 проверки по постъпили сигнали; 
 4 други проверки (4 по постъпили уведомления за съдействие на Митнически 

пункт Варна). 
Дадено е 1 предписание. 
Извършени са 32 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 – 14 доклада; 
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 юли 2019 г. и др. 
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Извършена е 1 проверка по постъпил сигнал за нива на шум, излъчван в околната 

среда от промишлен източник. 
Представени са 4 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 4 проверки на място, от които: 
 1 проверка по плана за текущ контрол на обекти с издадено разрешително по 

КПКЗ; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 
Дадено е 1 предписание. 
Извършена е 1 проверка по плана за текущ контрол на обект в обхвата на ЗОПОЕЩ. 
Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

ВОДИ 
Извършени са общо 27 проверки на място, от които:   
 20 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; 
 6 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
Дадени са 5 предписания. 
Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                             
Извършени са общо 83 проверки, от които:  
 23 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 6 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 50 други проверки (39 по разпореждане на прокуратура, 3 по подадено заявление 

за издаване на разрешение за дейности с отпадъци, 2 подадено заявление за 
изменение/допълнение на разрешение за дейности с отпадъци, 3 за анулиране на 
работни листи и 3 по постъпило уведомление за съдействие на Митнически пункт 
Варна). 

Дадени са 27 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 3 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за отмяна на разрешително за извършване на дейности по третиране на 
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отпадъци; 
 2 регистрационни документа за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 5 решения за изменение и допълнение на регистрационни документи за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 180 утвърдени работни листи на 29 дружества; 
 18 анулирани работни листи на 2 дружества; 
 40 заверени отчетни книги на 14 дружества. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 7 проверки на място, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 други проверки (3 по разпореждане на областен управител и 1 участие в ДПК).  
Дадено е 1 предписание. 
Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са 2 други проверки (2 участия в ДПК). 
Изготвени са 17 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През отчетния период са извършени 5 комплексни проверки по компоненти и 
фактори на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 5 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 5 по компонент „Води“; 
 5 по фактор „Отпадъци“; 
 4 по „ОХВ“; 
 2 по вредни физични фактори – шум. 
Дадени са общо 18 предписания.

Биологично разнообразие и НЕМ  
Защитени територии 

През месец август 2019 г. са извършени: 
 74 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 2 бр. извънредни проверки, от които: 
- 1 бр. на ПР „Балтата“ – във връзка с подаден сигнал по „Зелен телефон“ за 

паркирани автомобили в границите на защитената територия. Сигналът е 
неоснователен. При извършена проверка на място от охраната на северните 
защитени територии при РИОСВ-Варна, не е установено нарушение по 
режимите определени в заповедта за обяване, плана за управление и Закона за 
защитените територии; 

- 1 бр. на Р„Камчия“ – във връзка с подаден сигнал в РИОСВ-Варна, за 
нерегламентирано къмпингуване и палене на огън в борова гора, преминаване 
на моторни превозни средства върху дюни на плажната ивица в землището на 
с. Ново оряхово, община Долни чифлик. При извършена проверка, в границите 
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на защитената територия не са констатирани паркирани моторни превозни 
средства и палене на огън. Сигналът е препратен по компетентност до 
Министерство на туризма, РДГ-Варна, ТП ДЛС-Шерба, Община Долни чифлик 
и Четвърто РУ-МВР-гр. Варна; 

По време на планова проверка от охраната на северните защитени територии при 
РИОСВ-Варна, е установен действащ пожар в с. Дуранкулак, общ. Шабла, в района на 
боровата гора, находяща се източно от главен път „с. Дуранкулак – ГКПП „Дуранкулак“. 
Незабавно – в 13.00 часа, е подаден сигнал към телефон “112”. Служители на Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Шабла са се отзовали 
своевременно, но поради силния вятър в района пожарът е потушен в 18.50 часа. 

По данни на РСПБЗН Шабла, от пожара са засегнати общо 2000 дка дървесна, 
храстовидна, влаголюбива и суха тревна растителност, от които около 50-60 дка 
тръстикова растителност в северозападната част на защитена местност „Дуранкулашко 
езеро“.За случая е уведомена Районна прокуратура - Каварна.

Има съставени два акта за установяване на административни нарушения в 
територията на Р „Калиакра“ по Закона за защитените територии 

Защитени зони: 
През месец август 2019 г. са извършени 4 бр. проверки, както следва:  

- 1 бр. планова проверка по режими на защитена зона за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна „ЗЗ „Комплекс Калиакра“. Не са 
установени нарушения. 

- 1 бр. във връзка със сигнално писмо относно незаконни действия в района на 
Балчишка тузла – ЗЗ „Белите скали“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“. При 
извършената проверка не са установени нарушения на режимите на описаните 
защитени зони. 

- 1 бр. на деловодната програма на РИОСВ-Варна във връзка с Постановление 
от 22.01.2019 г. на Окръжна прокуратура – Добрич относно наличие на 
входирано уведомление и съответно издаден краен административен акт по 
реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР за инвестиционно намерение за 
възстановяване на водоподаването към бунгала/къмпинг, свързано с 
прокопаване на канал и полагане на тръби от ВиК – Добрич, през ПИ в 
землището на с. Крапец, община Шабла. Не е установено наличие на издаден 
краен административен акт за гореописаното инвестиционно намерение.  

- 1 бр. във връзка с Постановление от 22.01.2019 г. на Окръжна прокуратура – 
Добрич и съставяне на АУАН. Дадени са 2 бр. предписания. Същите са 
изпълнени. Съставен е 1 бр. АУАН за нарушение на чл. 31, ал. 1 от ЗБР във 
връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
През месец август  2019 г. са извършени 68 бр. проверки, както следва: 

 4 бр. планови проверки ( 3 бр. по ЗЛР, на билкозаготвителни пунктове и общини 
в обл. Варна и обл. Добрич. Нарушения не са констатирани; 1 бр. по ЗБР на УБГ-
Балчик. Нарушения не са констатирани.) 

 64 бр. извънредни проверки (51 бр. по сигнали за намерени бедстващи или 
мъртви екземпляри, включени в Приложение 3 на ЗБР; От проверените сигнали 5 
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бр. са не основателни; 4 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от 
ЗБР; 9 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР, с екземпляри включени в 
Приложение 3 на ЗБР.) 

ОВОС и ЕО  

- Извършени 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  
- Изготвени са 7 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- Извършена е 1 бр. планова проверка (чрез посещение на място по изпълнение на 

условията, поставени по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от 
извършване на  ОВОС. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени, връчени и регистрирани в база данни- 6 броя АУАН: 

1. Ад. Амиров- по 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. 

2.  Ат. Василев- по 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. 

3. В. Василев- по чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка 
с чл. 125, ал. 1 от същия закон, а именно за отглеждане в плен на диви пойни птици
от видовете: червена мозайка, зеленика, лизари, жълт липохром, калдаринка, 
хибриди от щиглец и хибриди от зеленика, за които не притежава документи за 
произход. Видовете Щиглец (Carduelis carduelis) и Зеленика (Carduelis chloris) са 
включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. 

4. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич- по чл. 31, ал. 1 от Закона 
за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОС, а именно за прокопаване на канал през пясъчни 
образования, с цел водоснабдяване в територия, която попада в защитени зони от 
мрежата „НАТУРА 2000“. За гореописаното инвестиционно намерение няма 
проведена в РИОСВ-Варна, процедура по оценка за съвместимостта с предмета и 
целите за опазване на защитените зони. 

5. „Ловмийт енд фиш“ 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 в 
указания срок на дадено предписание- да се извърши сепариране на смесени 
отпадъци, които се съхраняват на площадката, след което същите да бъдат 
прехвърлени на обособени за това места. 

6. Т. Митев- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а именно за 
паркиране на две превозни средства и извършване на търговска дейност в местност 
„Болата“, част от резерват „Калиакра“, което представлява нарушение на режима на 
резервата, определен в заповедта за обявяване на същия, както и забраните 
регламентирани в ЗЗТ. 
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НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000003048-59/19.08.2019г. на „Агро Плант Инвест“ ЕООД, гр. София за 
нарушение на т. 19, колона 6 от Таблица 1 на Приложение 2 към чл. 2, ал. 2 от 
Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, 
изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух в резултат на употребата 
на разтворители в определени инсталации, във връзка с чл. 34 буква „е“, т. 2 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, а именно за неспазване на нормата на 
общи емисии на летливи органични съединения, посочени в гореописаната наредба, 
е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. 

2. НП № 01956-60/21.08.2019г. на „Панисус“ ООД, гр. Варна за нарушение на 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, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 

3. НП № 0000002129-63/23.08.2019г. на Ат. Василев за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1, 
във връзка с ал. 3 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 50 
лв. 

4. НП № 0000002126-62/23.08.2019г. на Ад. Амиров за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1, 
във връзка с ал. 3 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 50 
лв.

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

1. „Клас олио“ АД, с. Карапелит -  НП № И-З-382-1Вх/09.08.2019 г. за налагане на 
текуща санкция за наднормена замърсяване на атмосферния въздух с въглероден 
оксид от експлоатацията на Парен котел № 1, в размер на 221 лв/мес. 

2. „Клас олио“ АД, с. Карапелит -  НП № И-З-383-1Вх/09.08.2019 г. за налагане на 
текуща санкция за наднормена замърсяване на атмосферния въздух с въглероден 
оксид от експлоатацията на Парен котел № 2, в размер на 212 лв/мес. 

3. „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, ПСОВ Варна - НП № И-З-384-
1В/13.08.2019 г. за налагане на еднократна санкция за превишаване индивидуалните 
емисионни ограничения по показател общ фосфор на пречистените отпадъчни води, 
зауствани в Тел дере, в размер на 269 лв. 
Спазени са сроковете и процедурата по налагане на административнонаказателните 
преписки. 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма. 

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

Сключване на договори за изпълнение на дейности, предмет 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.“. 

Бизнеса

Постановени са: 
- 2 бр. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху ЗЗ; 
- Изготвени са 208 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 12 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 
- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 
- 1 бр. Решение за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС;  
- Решение по ОВОС  №  ВА  –  3/2019 г. за “одобряване” осъществяването на 

инвестиционно предложение „Инсталация за производство на натриев бикарбонат с 
производствен капацитет 200 хил./т год.“ гр. Девня 

- 1 бр.  Положителна оценка качество на ИП “Разработване по открит способ на 
находище за подземни богатства “Дервент” участък Юг, за добив на кварцов пясък 
в землища на с. Дъбравино и с. Юнак, общ. Аврен, обл. Варна” 

- Становище по екологична част към Предварителен проект на Общ устройствен 
план (ОУП) на Община Дългопол; 

- Становище по екологична част към Предварителен проект на Общ устройствен 
план (ОУП) на Община Вълчи дол. 

Обществеността 

- 79 бр. - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 
екологичната мрежа Натура 2000; 

- Изготвени са 7 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- Извършени са 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- Заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ, за ИП „Инсталация 

за производство на натриев бикарбонат с производствен капацитет 200 хил./т 
год.“  в землището на гр. Девня, община Девня, област Варна. 


