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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец октомври 2020 год. 

 

През месец октомври 2020 г. са извършени 272 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 199 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 140 бр.;  

 Извънредни -  132 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 101 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   

За констатирани административни нарушения на специалните закони по опазване на 

околната среда от РИОСВ са съставени и връчени 6 броя актове за установяване на 

административни нарушения.  

Директора на РИОСВ е постановил 4 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени две имуществени санкции в общ размер на 8 000 лева и две глоби в 

общ размер на 200 лева. 

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

от ЗЗОС са 9441 лв.  През м. ноември предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми 

/7552,80 лв./ на: община Девня – 4438,40 лв.,  община Добрич – 330,40 лв., община Добрич-

селска – 2078,40 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.  

 

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; 
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 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 октомври 2020 г. са извършени общо 27 проверки на място, от които:  

 21 проверки по плана за текущ контрол (включително 1 проверка на обект с издадено 

разрешително за емисии на парникови газове); 

 6 проверки по постъпили сигнали. 

Дадени са общо 3 предписания. 

Извършени са 47 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 – 29 доклада; 

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

 Изготвени са 7 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 септември 2020 г. и др.  

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 3 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 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 10 проверки на място, от които: 

 2 проверки на обекти с издадено разрешително по КПКЗ; 

 8 други проверки  (8 проверки на обекти финансирани от ПУДООС). 
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Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения.   

 

ВОДИ 

Извършени са общо 20 проверки на място, от които:   

 16 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; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 1 друга проверка  (1 участие в ДПК). 

Дадени са общо 7 предписания. 

Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 96 проверки, от които:  

 21 проверки по плана за текущ контрол; 

 3 проверки по постъпили сигнали; 

 62 проверки по разпореждане; 

 10 други проверки (9 по уведомления за съдействие от МП Варна и 1 по заявление за 

изменение и/или допълнение на разрешение за дейности с отпадъци). 

Дадени са общо 39 предписания. 

През отчетния период са изготвени: 

 3 решения за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 

 4 регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 5 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ 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; 

 35 утвърдени работни листи на 9 дружества; 

 4 анулирани работни листи на 1 дружество; 

 40 заверени отчетни книги на 32 дружества. 

Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 7 проверки, от които:  

 2 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по разпореждане; 

 4 други проверки (1 по разпореждане на областен управител, 1 по разпореждане на 

ОД Земеделие, 1 по разпореждане на прокуратура и 1 по разпореждане на ОД на 

МВР). 

Дадено е 1 предписание. 



 4 

Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 6 проверки, от които: 

 2 проверки на обекти, класифицирани с нисък рисков потенциал; 

 1 проверка по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 2 други проверки (2 по разпореждане на ОД на МВР). 

Дадени са общо 20 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“; 

 9 по опасни химични вещества 

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

източник. 

Дадени са общо 31 предписания. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ  

 

Защитени територии 

През месец октомври  2020 г. са извършени:  

 56 бр. планови проверки на защитените територии в териториалния обхват на 

РИОСВ-Варна. Съставени са 5 броя АУАН за паркирали автомобили на плажната 

ивица в местност „Болата“, в нарушение на режимите на Р „Калиакра“. 

 

    

Защитени зони: 

През м. октомври 2020 г. са извършени: 

 2 бр. планови проверки на ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“ по спазване на 

режими; 

 7 бр. извънредни проверки, както следва:  

- 3 бр. по издадени Заповеди за ПАМ във връзка с констатирани разоравания на тип 

природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“ съответно в границите 

на ЗЗ „Калиакра“, ЗЗ „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ „Крайморска Добруджа“; 

- 1 бр. във връзка с подадено уведомление за ИП за изграждане на фотоволтаични 

панели в землището на гр. Варна, община Варна. Установено е, че ИП не е 

реализирано; 

- 1 бр. във връзка със сигнал за незаконен риболов в ЗМ „Ятата“. При извършената 

проверка не е установено извършване на риболов в границите на защитената зона; 

- 1 бр. сигнал за установено разораване на тип природно местообитание 62С0* в 

нарушение на режимите на ЗЗ „Комплекс Калиакра“. При проверката са заснети 

координати по границата на разораната площ. Сигналът е основателен. 
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- 1 бр. във връзка със сигнал за разорано пасище в границите на ЗЗ „Суха река“. При 

извършената проверка са заснети координати по границата на разораната площ. 

Сигналът е основателен. 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

През месец октомври 2020 г. са извършени:  

 6 бр. планови проверки по ЗЛР, на общини и ловни стопанства в обл. Варна и обл. 

Добрич. Не са установени нарушения. 

 

 17 бр. извънредни проверки:  

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

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

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

- 1 бр. във връзка със заявление за изгубени регистрационни карти на два 

екземпляра от вида Сив папагал-Жако; 

- 1 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. 

- 3 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 частен дом в гр. Варна, местност „Сотира“ във връзка с писмо вх. № 26-

00-5918/А4/05.10.2020г. от Окръжна прокуратура-Варна, за извършване на 

проверка, с цел установяване на екземпляр от вида малък ястреб. В двора на 

частния имот не е установено отглеждането на екземпляр от гореописания вид.  

- 1 бр. на ВЕЛ "Крумово" в землищата на с. Крумово и с. Ботево, общ. Аксаково, 

обл. Варна, стопанисван от "ЕРП-Север" АД, във връзка с дадени два броя 

предписания. Дадените предписания са изпълнени. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Съставени и връчени- 6 брой АУАН: 

 

1. „Крисиван“ ООД, гр. Варна – по чл. 156, ал. 1от Закона за управление на отпадъците, 

във връзка с чл. 120 от същия закон, за неизпълнение на предписание, дадено в 

констативен протокол. Предписанието е дадено във връзка с установено съхраняване 

на излезли от употреба автомобилни гуми. 

2. „Таси“ ООД, гр. Долни Дъбник- по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за закона за защитените 

територии, за паркиране на лек автомобил, собственост на фирмата, върху плажната 

ивица в местност „Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително държавна 

собственост, находяща се в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. 

3. М. Костадинова- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, за 

извършване на търговска дейност-продажба на хранителни продукти от моторно 

превозно средство, разположено върху плажната ивица в местност „Болата“, част от 
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резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост, находяща се в землището 

на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. 

4. Я. Котова- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за закона за защитените територии, за 

паркиране на лек автомобил, върху плажната ивица в местност „Болата“, част от 

резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост, находяща се в землището 

на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. 

5. В. Митраков- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за закона за защитените територии, за 

паркиране на лек автомобил, върху плажната ивица в местност „Болата“, част от 

резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост, находяща се в землището 

на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. 

6. Ц. Костадинов- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за закона за защитените територии, за 

паркиране на ремарке за лек автомобил, върху плажната ивица в местност „Болата“, 

част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост, находяща се в 

землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 

1. НП № 0000003215-29/28.10.2020г. на Ц. Костадинов, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 

1, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за защитените територии, за паркиране на 

ремарке за лек автомобил, върху плажната ивица в местност „Болата“, част от 

резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост, находяща се в землището 

на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, е наложена глоба в размер на 100 лв. 

2. НП № 01333-28/23.10.2020г. на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, за 

нарушение на 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 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, 

е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 

3. НП № 0000002133-27/21.10.2020г. на С. Василев, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1, 

във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за защитените територии, за допускане по 

невнимание на пожар, чрез който са засегнати дървесни видове, сухи тревни 

съобщества и тръстикова растителност в източната част от регулацията на село 

Казашко, общ. Варна, по северния бряг на Варненско езеро, попадащ в ЗМ „Казашко“. 

В момента на извършена проверката на място не е констатиран действащ пожар, е 

наложена глоба в размер на 100 лв. 

4. НП № 0000002632-23/08.10.2020г. на „Бляк Си Рисайклинг“ ООД, 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 3 000 лв. 

 

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

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма 
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ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са 7 бр. извънредни проверки, от които: 

 5 бр. участие в ДПК; 

 1 бр. извънредна проверка във връзка с правното действие на решение по оценка 

на въздействието върху околната среда - Решение по ОВОС №21-10/2010 г. на 

МОСВ с възложител: „Логистичен център Варна“ЕАД; 

 1 бр. извънредна проверка на терен свързана с възложена прокурорска преписка 

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

процедура по доклад за екологична оценка на Подробен устройствен план- План 

за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 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, община 

Варна, област Варна, с възложител: “Медицински университет Варна „проф. д-р 

Параскев Стоянов“. 

- Изготвени са 12 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 

 

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: 

- 2 бр. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

ЗЗ; 

- Изготвени са 404 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 

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

“да не се извършва ОВОС”; 

- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да се извърши ОВОС”; 

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

не се извършва ЕО”; 
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- 3 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. 

 

Обществеността   
 

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

екологичната мрежа Натура 2000; 

- 8 бр. писма, във връзка с изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони 

от мрежата Натура 2000, определени за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна - BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“, BG0000106 

„Хърсовска река“, BG0000116 „Камчия“, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“, 

BG0000569 „Кардам“, BG0000570 „Изворово - Краище“, BG0000621 „Езеро Шабла-

Езерец“ и BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“. Писмата са изпратени до 

съответните общини в чиито териториален обхват попадат гореописаните защитени 

зони. Информацията за защитените зони е публикувана и на интернет страницата на 

РИОСВ-Варна. 

- Извършени са 7 бр. извънредни проверки (от които 5 бр. участие в ДПК, 1 бр. свързана с 

възложена прокурорска преписка №1570/2020 г. по описа на Специализирана 

прокуратура – София по текущата процедура по доклад за екологична оценка на 

Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 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, община Варна, област Варна, с 

възложител: “Медицински университет Варна „проф. д-р Параскев Стоянов“ и 1 бр. във 

връзка с правното действие на Решение по ОВОС №21-10/2010г. на МОСВ с възложител: 

„Логистичен център Варна“ЕАД); 

- Изготвени са 12 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

- Отговор на постъпил сигнал в МОСВ за изложнени в същия твърдения за незаконни и 

неправилни действия, както и бездействие и административен произвол от страна на 

служители на РИОСВ-Варна във връзка с текуща процедура на доклад за екологична 

оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Девня с 

приложения към него, възложител: Община Девня. 

- 1 брой становище по Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на ОУП на 

Община Генерал Тошево, с възложител: Община Генерал Тошево. 

- 1 брой становище за Шести доклад по контрол и наблюдение на прилагането на 

условията и мерките във фазите на проектиране и строителство при реализацията на 

инвестиционно предложение „Разширение на газопреносната инфраструктура на 

“Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-

сръбската граница“, етап: Линейна част. 

- 1 брой становище по Схема за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 
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програмата и Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка Програма 

„Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. 

- 1 брой становище във връзка с правното действие на решение по оценка на 

въздействието върху околната среда - Решение по ОВОС №21-10/2010 г. на МОСВ с 

възложител: „Логистичен център Варна“ЕАД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


