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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец юли 2020 год. 

През месец юли 2020 г. са извършени 242 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 163 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 104 бр.; 
 Извънредни -  138 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 72 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   

За констатирани административни нарушения по Закона за опазване на околната среда и 
останалите специални закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени и 
връчени 4 броя акта.  

Директорът на РИОСВ е постановил 1 брой наказателно постановление, с което на 
нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева. 

Събраните суми през месец юли от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от 
ЗЗОС са 16596 лв.  През м. август предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми 
/13276,8 лв./ на: община Варна – 319,20 лв., община Девня – 2219,20 лв., община Добрич – 
388,80 лв., община Долни чифлик – 4706,40 лв. , община Провадия – 5177,60 лв. и на община 
Шабла – 465,60 лв. 

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

Наложени са 2 бр. текущи санкции на оператори на инсталации за констатирани 
наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. 

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. 
 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“.  

 Засилен контрол на защитени територии, които имат възможност за извършване на 
риболов и тези в близост до Черно море; 

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. 
 По издадени Заповеди за ПАМ във връзка с констатирани разоравания на тип 

природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“ в ПИ с НТП „Пасище“, в 
землището на с. Камен бряг, община Каварна, в границите на ЗЗ „Комплекс Калиакра“ 
и ЗЗ „Калиакра“. 

Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ)
През месец юли 2020 г. са извършени общо 27 проверки на място, от които:  
 10 проверки по плана за текущ контрол (включително 1 проверка на обект с издадено 

РЕПГ); 
 14 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 2 други проверки (1 проверка за мониторинг на КАВ гр. Добрич и 1 участие в ДПК). 
Дадени са 2 предписания. 
Извършени са 41 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 – 17 месечни доклада за месец юни 2020 г. Извършена е оценка на резултатите 
от месечните доклади. Съставени са 17 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
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1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна.  
 СПИ – 24 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 13 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 юни 2020 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Извършени са 2 планови проверки на място с контролни измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от промишлени източници. 
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 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 5 проверки на място, от които: 
 2 проверки на обекти с издадено разрешително по КПКЗ; 
 3 проверки по разпореждане; 
Дадени са 16 предписания. 
Извършена е 1 проверка по плана за текущ контрол на обект в обхвата на ЗОПОЕЩ. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ВОДИ 
Извършени са общо 9 проверки на място, от които:   
 2 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; 

 5 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 за разпломбиране на съоръжение). 
Дадени са 6 предписания. 
Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                             
Извършени са общо 29 проверки, от които:  
 1 проверка за последващ контрол; 
 8 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 2 проверки по разпореждане; 
 18 други проверки (13 по уведомления за съдействие от МП Варна, 1 за анулиране на 

работни листи и 4 за съставяне на АУАН). 
Дадени са 15 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 3 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 
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транспортиране на отпадъци; 
 4 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 56 утвърдени работни листи на 13 дружества; 
 58 анулирани работни листи на 1 дружества; 
 36 заверени отчетни книги на 19 дружества. 
Изготвени са 15 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
През месеците юли 2020 г. са предприети административнонаказателни действия по 

отношение на: 
1.  „Крисиван“ ООД, гр. Варна. Административно наказателните действия са във връзка с 

неизпълнение на дадено предписание за предаване на наличните на площадката отпадъци на 
лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. Изпратена е покана за съставяне на АУАН, за 
нарушение на разпоредбите на чл. 156, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. 
Поканата е връчена на нарушителя. Поради не явяване на нарушителя АУАН е изпратен за 
връчване. Към настоящия момент АУАН не е връчена на нарушителя.  

2. „Кали метал трейдинг“ ЕООД, гр. Варна. Административно наказателните действия са 
във връзка с постъпила информация от „Оперативен център за контрол на трансграничен 
превоз на отпадъци“. Извършена е проверка по документи, при проверката е установено, че
дружеството е регистрирано, като търговец на отпадъци и притежава регистрационен    
документ за събиране и транспортиране на отпадъци. За констатациите от извършената 
проверка е докладвано  на „Оперативен център за контрол на трансграничен превоз на 
отпадъци“. Изпратена е покана за съставяне на АУАН, за нарушение на разпоредбите на чл. 
150, ал. 1 от ЗУО от същия закон. Поканата не е връчена на нарушителя.  

ПОЧВИ 
Извършени са общо 8 проверки, от които:  
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 други проверки (1 по разпореждане на кмет на община и 1 по разпореждане на ОД 

Земеделие).
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са общо 18 проверки, от които: 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифицирани с нисък рисков потенциал; 
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 9 други проверки (1 проверка на обект финансиран от ПУДООС и 8 участия в ДПК). 
Дадени са 32 предписания. 
Изготвени са 16 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец юли  2020 г. са извършени: 
 53 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 4 бр. извънредни проверки, от които: 

- 2 бр. на ЗМ „Шабленско езеро“, във връзка с подаден сигнал по „Зелен телефон“ 
на РИОСВ-Варна, за паркирали автомобили върху плажната ивица в землището 
на с. Крапец, община Шабла. Сигналът е неоснователен. 

- 1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка с подаден сигнал по „Зелен телефон“ на 
РИОСВ-Варна, за паркирали автомобили върху плажната ивица в землището на 
с. Кранево, община Балчик. Сигналът е неоснователен. 

- 1 бр. на Р „Калиакра“, във връзка с подаден сигнал за запален огън на морски 
плаж „Болата“, в землището на с. Българево, община Каварна. Сигналът е 
неоснователен. 

Защитени зони: 
През м. юли 2020 г. са извършени: 

 8 бр. планови проверки на ЗЗ „Шабленски езерен комплекс“, ЗЗ „Езеро Шабла-
Езерец“, ЗЗ „Батова“, ЗЗ „Долината на река Батова“,  ЗЗ „Дуранкулашко езеро“, ЗЗ 
„Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“ по спазване на режими и условия в издадени 
решения за преценяване на необходимостта от ОВОС; 

 4 бр. извънредни проверки, както следва:  
- 2 бр. по издадени Заповеди за ПАМ във връзка с констатирани разоравания на тип 

природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“ в ПИ с НТП „Пасище“, 
в землището на с. Камен бряг, община Каварна, в границите на ЗЗ „Комплекс 
Калиакра“ и ЗЗ „Калиакра“. 

- 1 бр. във връзка със сигнал за неправомерни дейности – разрушаване на скали и 
заравняване на терен в местност „Чиракман“, в границите на ЗЗ „Комплекс 
Калиакра“ и тип природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“. 

- 1 бр. във връзка с контрол по изпълнение на условия в издадено Решение № ВА-
52/ПР/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в 
землището на с. Дуранкулак, община Шабла, в границите на ЗЗ „Дуранкулашко 
езеро“. 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 
През месец юли 2020 г. са извършени:  

 8 планови проверки, от които:  
- 1 бр. по ЗБР, на „Зоологическа градина "Горски чифлик" -"Господинов" ООД“. 

Поставените в лиценза условия са в процес на изпълнение, нарушения не са 
констатирани. 

- 7 бр. по ЗЛР, на билкозаготвителни пунктове, общини и  горски стопанства в обл. 
Варна и обл. Добрич. На Община Суворово е дадено 1 бр. предписание.
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 59 бр. извънредни проверки:
- 46 бр. по сигнал за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, от видове 

включени в Приложение 3 на ЗБР – 14 бр. от сигналите са неоснователни;  
- 10 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР;
- 2 бр.  на ОП "Зоопарк-СЦ" – Варна, във връзка с настаняване на бедстващи 

екземпляри от видове включени в Приложение 3 на ЗБР.
1 бр. във връзка с дадени два бр. предписания на билкозаготвителен пункт. 

Предписанията са изпълнени. 

ОВОС и ЕО  

- Извършени са 3 бр. планови проверки на място по изпълнение на условията, поставени 
в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- Извършени са 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- Изготвени са 10 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

СЪСТАВЕНИ/ВРЪЧЕНИ АУАН- 4 бр. 

1. „Доминико“ ЕООД, гр. София – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон, за извършване на транспортиране 
на отпадъци от пластмасови опаковки с две транспортни средства (влекач и 
полуремарке), за което дружеството не притежава необходимия за това регистрационен 
документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. 

2. „Бляк Си Рисайклинг“ ООД, гр. Варна – 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. 

3. „Ре Филл“ ЕООД, гр. Варна - по чл. 150, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, 
във връзка с чл. 2, параграф 35, буква „ж“, т. iii от Регламент/ЕО/№1013/2006 относно 
превози на отпадъци, за незаконен превоз на отпадъци от пластмасови опаковки, 
извършен по начин, който фактически не е посочен в документа по Приложение VII от 
Регламент/ЕО/№1013/2006. 

4. „Таита“ АД, гр. Шумен - по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, 
във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон, за извършване на транспортиране на отпадъци 
(употребявани дрехи) с транспортно средство, за което дружеството не притежава 
необходимия за това регистрационен документ по чл. 35, ал.3 от ЗУО с посочване на 
марка, модел, регистрационен номер на конкретното транспортно средство. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
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1. НП № 0000003542-19/28.07.2020 г. на „КС Логистикс“ АД, гр. София, за нарушение на 
чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 3 от 
същия закон, за извършване на транспортиране на отпадъци (употребявани дрехи и 
текстилни материали) с товарен автомобил „Волво“ и ремарке „Кроне“, за които 
транспортни средства дружеството не притежава необходимия за това регистрационен 
документ по чл. 35, ал.3 от ЗУО с посочване на марка, модел, регистрационен номер на 
транспортните средства, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:  
1. „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, Петролно находище „Тюленово“ – наложена 

текуща санкция с НП № И-ЗІ401-1В/07.07.2020 г. за заустване № 5 на отпадъчни води в 
Черно море превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показател 
нефтопродукти, в размер на 582 лв/мес.

2. Община Тервел - наложена текуща санкция с НП № И-З-402-1В/20.07.2020 г. за 
заустване  на отпадъчни води в дере превишаващи нормите по показатели БПК5 и 
неразтворени вещества, в  размер на 5 лв/мес.

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЯРКИ – Няма. 

Околната среда

Подготовка на документация във връзка с възлагане и приемане изпълнението на 
дейности по 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: 

- 9 бр. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 

- 1 бр. решение за прекратяване на стартирала процедура по оценка за съвместимост; 

- Изготвени са 189 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 12 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”; 
- 6 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

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

Обществеността 

- 52 бр. писма - 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 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- 1 бр. Експертен екологичен съвет на 29.07.2020 г. „Инсталация за безотпадна 
технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна 
киселина и дикалциев фосфат  и монтаж на оборудване за сушене и гранулиране на 
фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР“, землище на град Девня, община Девня, 
област Варна, Възложител: ‘‘Технофос‘‘ЕАД 
- 1 бр. – отговор на жалба по ИП “Площадка за събиране, временно съхранение и 
предварително третиране на неопасни отпадъци, в т.ч. подготовката им с други видове 
неопасни отпадъци за последващо оползотворяване” в ПИ с идентификатор № 
55110.60.83, площ 74 919  кв. м, местност „Средния сакар“, с. Падина, община Девня, 
област Варна, стар номер 55110.60.68, с възложител: „Он енерджи“ ЕООД;  
- 1 бр. – отговор за неконституирани на Рибарска Кооперация „Малка Чайка 2015“ като 
заинтересована страна към процедура за екологична оценка на Подробен устройствен 
план- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) са поземлени имоти с 
идентификатори: 10135.5200.37,  10135.5200.89,  10135.5200.126,  10135.5200.128,  
10135.5200.129, 10135.5200.3, 10135.5200.184, 10135.5200.183, 10135.5200.186,
10135.5200.39, 10135.5200.93, 10135.5200.98, 10135.5200.100, 10135.5200.101,
10135.5200.105, 10135.5200.113, 10135.5200.114, 10135.5200.115, 10135.5200.124,
10135.5200.125,  10135.5200.127,  10135.5200.133 и 10135.5200.138, местност “Малка 
чайка”, в землището на гр. Варна, общ. Варна, област Варна, с възложител: 
“Медицински университет Варна „проф. д-р Параскев Стоянов“. 
- 1 бр. Становище по Схема за провеждане на консултации с обществеността, 
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 
плана и Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на Проект на “Морски 
пространствен план на Р.България за периода 2021-2035 г.”; 
- 1 бр. Становище по предоставена трета допълнителна информация към Искане за 
издаване на становище по екологична оценка към Предварителен проект на Общ 
устройствен план (ОУП) на Община Девня, с възложител: Община Девня;  
- 1 бр. Становище по Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за 
екологична оценка на /ЕО/ на програма «Околна среда» 2021-2027 г.; 
- 2 бр. писма до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 
за тълкувателни отговори касаещи процедури по Общ устройствен план и за тълкувание 
на разрешителните за строеж на ветрогенератори; 
- 4 бр. отговори на журналистически въпроси относно сигнали за замърсяване на  
морската вода от кораби;  паркирани автомобили на плаж „Болата“ и замърсен въздух и 
обгазяване в гр. Добрич. 
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- 2 бр. дадени интервюта от експерти на РИОСВ-Варна във връзка с процедура за 
изключване на плаж „Болата“ от територията на Р Калиакра и вековните дървета в 
териториалния обхват на РИОСВ-Варна. 
- 1 бр. публикувано прессъобщение на интернет страницата на РИОСВ-Варна. 

Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева.......................................................... дата ......................... 2020 г.                   

Директор дирекция КОС инж. Валери Станев............................................ дата ......................... 2020 г. 

Началник отдел АВ, В и КПКЗ С. Пенкова ................................................ дата ......................... 2020 г. 

Началник отдел УО и ОП Юл. Златева........................................................ дата ......................... 2020 г. 

Директор дирекция ПД ………………......................................................... дата ......................... 2020 г.                   

Гл. юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................................... дата ......................... 2020 г.                   

Обобщил:         
Мл. експерт в отдел АФПД Е. Войчева....................................................... дата ...........................2020 г.    


