
 1 

ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец септември 2020 год. 

 

 

През месец септември 2020 г. са извършени 265 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 214 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 169 бр.;  

 Извънредни -  96 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 73 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   

За констатирани административни нарушения на специалните закони по опазване на 

околната среда от РИОСВ са съставени и връчени 2 броя актове за установяване на 

административни нарушения.  

Директора на РИОСВ е постановил 2 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени две имуществени санкции в общ размер на 20 000 лева. 

Два акта, съставени през месец май са прекратени с резолюции за прекратяване на 

административнонаказателна преписка, поради следното: 

1. Видно от събраните доказателства, дружеството е предприело необходимите действия 

за отстраняване на нарушението още преди съставяне на акта, нещо повече- преди поканата за 

съставяне на АУАН. В тази връзка  нарушението, може да се квалифицира като маловажен 

случай по чл. 28 от ЗАНН, доколкото по този начин биха се изпълнени целите на наказанието- 

да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред и да 

въздейства възпитателно и предупредително към останалите граждани, така както визира чл. 

12 от ЗАНН. 

2. Видно от събраните доказателства, дружеството същевременно е предприело 

необходимите действия за отстраняване на нарушението преди съставяне на акта още преди 

изпращане на поканата за съставяне на АУАН. В тази връзка  нарушението, може да се 

квалифицира като маловажен случай по чл. 28 от ЗАНН, доколкото по този начин биха се 

изпълнени целите на наказанието- да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на 

установения правов ред и да въздейства възпитателно и предупредително към останалите 

граждани, така както визира чл. 12 от ЗАНН. 

 

         Събраните суми през месец септември от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 

от ЗЗОС са 8982,49 лв.  През м. октомври предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми 

/7185,99 лв./ на: община Варна – 31,20 лв.,  община Добрич – 96,80 лв., община Добрич-селска 

– 1645,99 лв., община Долни чифлик – 4706,40 лв. ,  община Провадия – 701,60 лв. и на  

община Тервел – 4 лв. 

  

Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 

издадени комплексни разрешителни.  

Наложени са 2 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на      

компонентите на околната среда (води и въздух) в общ размер от 8 726 лв/мес. Най- 

голямата по размер санкция е наложена на Община Долни чифлик, ПСОВ „Долни чифлик“ 

(6561 лв/мес.). 
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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; 

 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 септември 2020 г. са извършени общо 28 проверки на място, от които:  

 24 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 2 проверки по разпореждане; 

 1 друга проверка  (1 участие в ДПК). 
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Дадени са общо 6 предписания. 

Извършени са 37 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 – 18 месечни доклада за месец август 2020 г. 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 – 19 доклада; 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей соди” 

АД, гр. Девня и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово за месец август 2020 г. и др.  

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършена е 1 планова проверка с контролни измервания на нивата на шума, излъчван 

в околната среда от промишлен източник. 

Представени са 6 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. 

Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 2 проверки на място, от които: 

 1 проверка на обект с издадено разрешително по КПКЗ; 

 1 друга проверка  (1 проверка на обект финансиран от ПУДООС). 

Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение.   

 

ВОДИ 

Извършени са общо 33 проверки на място, от които:   

 23 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; 

 7 проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 1 друга проверка  (1 проверка по разпореждане на прокуратура). 

Дадени са общо 16 предписания. 

Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 74 проверки, от които:  

 38 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка за последващ контрол; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 16 проверки по разпореждане; 



 4 

 18 други проверки (16 по уведомления за съдействие от МП Варна, 1 по заявление за 

изменение и/или допълнение на разрешение за дейности с отпадъци и 1 участие в 

ДПК). 

Дадени са общо 24 предписания. 

През отчетния период са изготвени: 

 1 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 4 регистрационни документи 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; 

 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци; 

 100 утвърдени работни листи на 13 дружества; 

 14 заверени отчетни книги на 12 дружества. 

Изготвени са 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През месец септември 2020 г. са предприети административнонаказателни действия по 

отношение на: 

1. „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 11 проверки, от които:  

 6 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 4 други проверки (4 по разпореждане на областен управител). 

Дадени са 3 предписания. 

Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 4 проверки, от които: 

 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 

 2 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 

 1 друга проверка (1 по разпореждане на ОД на МВР). 

Дадени са общо 6 предписания. 

Изготвени са 11 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

През отчетния период са извършени 11 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 11 по компонент „Атмосферен въздух“; 

 11 по компонент „Води“; 

 11 по фактор „Отпадъци“; 
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 11 по опасни химични вещества 

 11 по вредни физични фактори – шум, излъчван в околната среда от промишлен 

източник. 

Дадени са общо 18 предписания. 

 

 

Биологично разнообразие и НЕМ  

 

Защитени територии 

През месец септември  2020 г. са извършени:  

 47 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  

 3 бр. извънредни проверки, от които: 

- 1 бр. на ЗМ „Побити камъни“, във връзка спазване режимите на защитената 

територия. Нарушения не са констатирани. 

- 1 бр. на ПП „Златни пясъци“, Във връзка препратено писмо от МОСВ, относно 

проблеми касаещи сгради, попадащи в границите на парка. Нарушение не е 

констатирано; 

- 1 бр. на ЗМ „Казашко“, във връзка постановление на РП-Варна,относно 

възникнал пожар в границите на защитената местност през 2019 г. При 

извършената проверка на място е установено, че засегнатата от пожара 

тръстикова и храстовидна растителност е възстановена.  

 

    

 

Защитени зони: 

През м. септември 2020 г. са извършени: 

 3 бр. планови проверки на ЗЗ „Девненски хълмове“, ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс 

Калиакра“ по спазване на режими; 

 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 границите на ЗЗ 

„Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“. 

- 1 бр. във връзка с пресушаване на тузлата Тауклиман /Птичият залив/ в съседство 

с морския бряг до курортен комплекс „Русалка“, в границите на ЗЗ „Комплекс 

Калиакра“. Сигналът е основателен. Тузлата е пресъхнала с напукана по дъното 

тиня. Неса установени следи от умишлено пресушаване. 

- 1 бр. във връзка с писмо от Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с установено 

разораване на поземлен имот с НТП „Пасище“ по КККР на с. Градинарово, 

община Провадия, който попада в границите на ЗЗ „Провадийско-Роякско плато“. 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

През месец септември 2020 г. са извършени:  

 7 планови проверки, от които:  

- 5 бр. по ЗБР, на вековни дървета обявени за защитени. Нарушения не са 

констатирани. 
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- 1 бр. по ЗБР, на Университетска ботаническа градина – Варна, към Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

- 1 бр. по ЗЛР, на билкозаготвителни пунктове в с. Подслон,общ. Добричка. Не са 

установени нарушения. 

 

 28 бр. извънредни проверки:  

- 15 бр. по сигнал за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, от видове 

включени в Приложение 3 на ЗБР – 1 от сигналите е неоснователен.  

- 4 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 

- 2 бр.  на ОП "ЦЗПЖ-Добрич", във връзка с настаняване на бедстващи екземпляри. 

- 1 бр.  на ОП "Зоопарк-СЦ" – Варна, във връзка с настаняване на бедстващи 

екземпляри. 

- 5 бр. във връзка с писмо вх. № 04-00-5908/А1/10.09.2020г. от МОСВ, за участие в 

международна операция "Thunder 2020", за справяне с международния трафик и 

търговия със защитени растителни и животински видове. Част от проверките са 

извършени съвместно с РДГ-Варна и ИАРА-Варна. 

- 1 бр. на Университетска ботаническа градина – Варна, към Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“, във връзка с писмо вх. № 04-00-6270/10.09.2020г. от 

МОСВ, за извършване на проверка по разпореждане на Върховна 

административна прокуратура по образувана преписка №672/2020г. свързана с 

материали от електронни медии, за извършени неправомерни действия свързани с 

терени на ботаническата градина. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са 5 бр. планови проверки по документи, по изпълнение на условията, 

поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/EO и 

Решения по ОВОС; 

- Извършена е 4 бр. извънредна проверка (участие в ДПК); 

- Изготвени са 9 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

- Извършена 1 бр. извънредба проверка за Решение по ОВОС №21-10/2010 г. за 

инвестиционно предложение „Пристанище – Логистичен център Варна“, в землището 

на град Белослав, община Белослав с възложител: „Логистичен център Варна“ЕАД; 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 

Съставени и връчени- 2 брой АУАН: 

 

1. С. Василев, гр. Варна – по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, 

причинил пожар в ЗМ „Казашко“ на площ 35-40 дка, от който са засегнати дървесни 

видове и тревна растителност. 

2. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД- по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, 

във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон, за неизпълнение на задължителни за 
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спазване условия от разрешително за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БДЧР, а именно: преливане на 

отпадъчни води в сухо време от дъждоприливник към канализационната система на 

крайбрежната алея в град Балчик. 

 

 

 

       НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 

1. НП № 0000003543-20/02.09.2020г. на „Грийн Биотех“ ООД, гр. Велико Търново, за 

нарушение на чл. 150, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 2, 

параграф 35, буква „а“, „б“ и „ж“, т. i от Регламент 1013/2006/ЕО относно превози на 

отпадъци, 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 10 000 лв. 

2. НП № 0000003545-24/02.09.2020г. на „Ре Филл“ ЕООД, гр. Варна, за нарушение на 150, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 2, параграф 35, буква 

„ж“, т. iii от Регламент 1013/2006/ЕО относно превози на отпадъци и чл. 99, ал. 1, т. 1 

от ЗУО, 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, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. 

 

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

 

1. „Клас олио“ АД, Парен котел № 3 – наложена текуща санкция с НП № И-З-403-

1Вх/08.09.2020 г. за изпускане в атмосферния въздух на емисии с наднормени 

концентрации на прах и въглероден оксид, в размер на 2 165 лв/мес. 

2. Община Долни чифлик - наложена текуща санкция с НП № И-З-404-1В/29.09.2020 г. 

за заустване  на отпадъчни води от ПСОВ Долни чифлик превишаващи 

индивидуалните емисионни ограничения по показатели БПК5, ХПК, общ азот, 

неразтворени вещества, нефтопродукти и ПАВ, в  размер на 6 561 лв/мес. 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – един брой 

 

Община Шабла - наложена ПАМ със Заповед № 186/09.09.2020г. на директора на 

РИОСВ-Варна, за спиране на всички дейности, свързани с обработка на земята, с 

изключение на паша, косене и дейности за възстановяване на приоритетен за опазване 

тип природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“ в територия с 

координатни точки описани в ПАМ, до възстановяване на приоритетен за опазване тип  

природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“. 
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Околната среда  
   

Подготовка на документация във връзка с 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: 

- 19 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 

- 1 бр. Решение за предварително изпъление на Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 

- 4 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да 

не се извършва ЕО”; 

- 5 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Обществеността   
 

- 51 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 

екологичната мрежа Натура 2000; 

- Извършени са 5 бр. планови проверки по документи, по изпълнение на условията, 

поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/EO и 

Решения по ОВОС; 

- Извършена е 4 бр. извънредна проверка (участие в ДПК); 

- Изготвени са 9 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

- Извършена 1 бр. извънредба проверка за Решение по ОВОС №21-10/2010 г. за 

инвестиционно предложение „Пристанище – Логистичен център Варна“, в землището 

на град Белослав, община Белослав с възложител: „Логистичен център Варна“ЕАД; 

- 1 бр. – писмо за изразяване на становище по отношение качеството на Доклад за 

въздействието върху околната среда и приложения към него на инвестиционно 

предложение - Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова 

Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо 

захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова 

Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфрастуктура на 

„Булгартрансгаз“ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-

сръбската граница“, с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София. 

- 1 бр. – предоставяне на информация за извършваща проверка възложена по 

прокурорска преписка №1570/2020 г. по описа на Специализирана прокуратура – София 

по текущата процедура по доклад за екологична оценка на Подробен устройствен план- 
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План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ). Обхвата на 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 административно дело адм. дело № 1060 по описа за 2018 година 

на         Варненският Административен съд, трети състав по Процедурата за ОВОС на 

инвестиционно предложение  (ИП) „Разработване и усвояване на находище “Спасово”, 

с площ 219 кв. км, в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, 

“Чернооково”, “Калина” и “Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на 

територията на област Добрич”, с възложител:  “Русгеоком БГ” ЕАД, гр. София; 

- 5 бр. публикувани прессъобщения на интернет страницата на РИОСВ-Варна; 

- 3 бр. проведени мероприятия с ученици по повод Европейска седмица на мобилността 

2020 г.; 

- 2 бр. писмени отговори на журналистически запитвания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


