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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец ноември 2020 год. 
 
 
През месец ноември 2020 г. са извършени 185 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 131 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 112 бр.;  
 Извънредни -  73 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда 

и специалните закони по екологичното законодателство от страна на служителите на РИОСВ-
Варна са съставени и връчени 7 броя акта за установяване на административни нарушения.  

Директора на РИОСВ е издал 1 брой наказателно постановление, с които на 
нарушителя е наложена глоба в размер на 50 лева, платена в нормативния срок. 

Директора на РИОСВ е постановил една мярка за прилагане на преустановителна 
ПАМ, съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. 
         Събраните суми през месец ноември от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от 
ЗЗОС са 7401,33 лв.  През м. декември предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми 
/5921,06 лв./ на: община Добрич – 96,80 лв., община Долни чифлик – 5106,66 лв., община 
Каварна – 12,00 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. 
 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
 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. 

 
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 
 
КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец ноември 2020 г. са извършени общо 26 проверки на място, от които:  
 15 проверки по плана за текущ контрол (включително 1 проверка на обект с издадено 

разрешително за емисии на парникови газове); 
 3 проверки по постъпили сигнали; 
 8 други проверки (6 проверки на обекти финансирани от ПУДООС и 2 участия в 

ДПК). 
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, 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 – 14 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Изготвени са 6 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 октомври 2020 г. и др.  
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
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Представени са 7 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 14 проверки на място, от които: 
 3 проверки на обекти с издадено разрешително по КПКЗ; 
 11 други проверки  (10 проверки на обекти финансирани от ПУДООС и 1 участие в 

ДПК). 
Извършена е 1 планова проверка на обект по ЗОПОЕЩ. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения.   

 
ВОДИ 

Извършени са общо 19 проверки на място, от които:   
 17 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 по постъпил сигнал; 
 1 друга проверка  (1 за пломбиране на съоръжение). 
Дадени са общо 6 предписания. 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                            
Извършени са общо 24 проверки, от които:  
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 проверка по разпореждане; 
 14 други проверки (12 по уведомления за съдействие от МП Варна и 2 по заявления за 

изменение и/или допълнение на разрешение за дейности с отпадъци). 
Дадени са общо 5 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 регистрационен документ 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 за прекратяване действието на разрешение за дейности по третиране на 

отпадъци; 
 1 решение за отказ за изменение и допълнение на регистрационен документ за 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ за извършване на регистрация за събиране и транспортиране на 

отпадъци  
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 34 утвърдени работни листи на 3 дружества; 
 25 заверени отчетни книги на 19 дружества; 
 1 становище за извършване на основно охарактеризиране. 
Изготвени са 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 6 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 2 други проверки (1 участие в ДПК и 1 по разпореждане на ОД Земеделие). 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 8 проверки, от които: 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 
Дадени са общо 8 предписания. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
През отчетния период са извършени 4 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  
 4 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 4 по компонент „Води“; 
 4 по фактор „Отпадъци“; 
 4 по опасни химични вещества. 
Дадени са общо 25 предписания. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец ноември 2020 г. са извършени:  
 44 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 2 бр. извънредни проверки, от които: 

- 1 бр. на ЗМ „Лонгоза“, във връзка с постъпил сигнал по „Зелен телефон“ на 
РИОСВ-Варна, за сеч на дървета, в района на устието на река „Камчия“. При 
извършена съвместна проверка на място с представители на БДЧР, не са 
констатирани отсечени дървета в района на устието на река „Камчия“ и 
нарушения на режимите на защитената територия.  

- 1 бр. на ЗМ „Голямо и малко було“, във връзка с постъпил сигнал по „Зелен 
телефон“ на РИОСВ-Варна, за строителство в границите на защитената 
местност. При извършена проверка на място не е констатирано извършване на 
строителни дейности в границите на защитената територия. 
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  Съставени са 4 бр. АУАН по Закона за защитените територии, за нарушение на 
режимите на Р „Калиакра“ и ЗМ „Шабленско езеро“.   

 
Защитени зони: 

През м. ноември 2020 г. са извършени: 
 2 бр. планови проверки на ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“ по спазване на 

режими; 
 2 бр. извънредни проверки, както следва: 

- 1 бр. във връзка с постъпил сигнал от предходния месец за разорано пасище в ЗЗ 
BG0000107 „Суха река“ е извършена проверка в деловодната система на РИОСВ-
Варна, при което е установено че не е проведена процедура по реда на ЗООС 
и/или ЗБР; В резултат на проверката е издаден 1 бр. Заповед за ПАМ; 

- 1 бр. във връзка с получено прокурорско постановление, относно реализирането 
на терен на преместваеми обекти попадащи в обхвата на ЗЗ BG0002060 „Галата“ и 
ЗЗ BG0000103 „Галата“. 
 

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

 7 бр. планови проверки, от които:  
- 3 бр. по ЗЛР, на община Белослав, склад за билки и билкова аптека в обл. Варна. 

Не са установени нарушения. 
- 1 бр. 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. 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. 

- 1 бр. по ЗБР на Природонаучен музей – гр. Варна. Не са установени нарушения. 
- 1 бр.  по ЗБР на общинско мероприятие "Конни състезания", гр. Белослав. Във 

връзка с усложнената епидемиологична обстановка общинското мероприятие не е 
проведено. 

 
 18 бр. извънредни проверки:  

- 1 бр. на УБГ-Варна и ПИ 10135.2565.101 по КККР на гр. Варна, във връзка с 
препратено от МОСВ, разпореждане на Върховна административна прокуратура 
по образувана преписка № 672/2020г. При проверката е отказан достъп до имот № 
10135.2565.101 по КККР на гр. Варна, поради което не може да се прецени 
наличие на защитени растителни видове в имота. 

- 2 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 
- 2 бр. по сигнали за намерени бедстващи екземпляри, от видове включени в 

Приложение 3 на ЗБР.  Сигналите са основателни. Един от бедстващите 
екземпляри е мъртъв и е предоставен на Природонаучен музей-Варна за 
попълване на колекцията. 

- 1 бр.  на ОП "Зоопарк-СЦ" – Варна, във връзка с настаняване на бедстващ 
екземпляр. 
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- 1 бр. във връзка с дадено предписание за лечение и отглеждане на един екземпляр 
от вида игуана в ОП "Зоопарк-СЦ" – Варна. Предписанието е изпълнено, 
екземплярът е настанен в ОП "Зоопарк-СЦ" – Варна. 

- 6 бр. във връзка с разпореждане по ЗБР за предоставяне на 6 екземпляра от 
защитени видове за попълване на колекцията на ОП „Зоопарк-СЦ“ - Варна. 

- 5 бр. във връзка с разпореждане по ЗБР за предоставяне на 5 екземпляр от защитен 
вид за попълване на колекцията на ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 
           Съставени и връчени- 7 броя АУАН: 
 

1. „Тривива“ ООД, гр. Добрич – по чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, 
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от същия закон, за нерегламентирано изгаряне на 
отпадъци от преработката на етерични култури на открито в имот собственост на 
дружеството. 

2. „Дим 2018 БГ“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната 
среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, за неизпълнение на предписание, 
дадено в индивидуален административен акт, а именно: дружеството в качеството си 
на вносител не е представило в срок документи в изпълнение на изискванията на 
REACH, касаещи осъществен внос на въглени за наргилета през 2019г. в общо 
количество от 10,134т. 

3. С. Конов- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, за паркиране на 
моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност „Болата“, част от 
резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост, находяща се в землището 
на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. 

4. Д. Богданов- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за закона за защитените територии, за 
паркиране на моторно превозно средство, 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. „Елдоминвест“ ООД, гр. Варна- по чл. 14, параграф 1 от Регламент /ЕС/ 517/2014, във 
връзка с чл. 34и, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за извършен 
внос от Р. Китай на 126 бр. термопомпи за бойлери, заредени с флуорсъдържащи 
парникови газове в количество над разрешеното за 2019г. квота от Европейската 
Комисия, което води до нарушение на гореописания Регламент. 

6. Д. Лесев- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за закона за защитените територии, за 
паркиране на моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност „Болата“, 
част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост, находяща се в 
землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич. 

7. Д. Стоянов- по 3.1.1 Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“, 
за извършване на спортен риболов на забранено място и в забранен период, касаещо 
описаното нарушение. 
 

 
          НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ- един брой: 
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НП № 0000003216-32/13.11.2020г. на Я. Котова за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1 от 
Закона за закона за защитените територии, във връзка с чл. 81, ал. 3 от същия закон, 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, е наложена глоба в размер на 50 лв. 

 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – една мярка: 
 
С. Василев - наложена ПАМ със Заповед № 237/09.11.2020г. на директора на РИОСВ-

Варна, за спиране на всички дейности, свързани с промяна в начина на ползване на поземлен 
имот с идентификатор 21470.45.1- земеделска територия с НТП „Пасище“ по КККР на с. 
Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, държавен поземлен фонд, отдаден под наем до 
провеждането на изискуемите процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР 
и влизане в сила на краен административен акт за съгласуване/одобряване дейностите по 
промяна в начина на ползване на имота. 
 
Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: Няма. 
 
 
ОВОС и ЕО  
 

- Извършени са 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- Извършени са 3 бр. планови проверки по документи, по изпълнение на условията, 

поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
- Изготвени са 8 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; 

- 1 бр. Решение за прекратяване на стартирали процедури по ОС; 

- Изготвени са 192 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 16 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 
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- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 
“да се извърши ОВОС”; 

- 2 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да 
не се извършва ЕО”; 

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

 
Обществеността   
 

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

- Изготвени са 8 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- Извършени са 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- 1 брой становище по постъпило в МОСВ Разпореждане на Върховна административна 

прокуратура, отдел „Надзор за законност“ касаещо медийни публикации от електронни 
издания  - bntnews.bg, 21.10.2020 г. и dnevnik.bg 21.10.2020 г., озаглавени, съответно 
„Държавата дава милиони в полза на частен порт, вместо да се развива пристанище 
Варна“ и „Силно токсична тиня се депонира в зона от „Натура 2000 край Варна“; 

- 1 брой становище по сигнал от г-н Христо Иванов с искане за прилагане на чл. 122, ал. 1, 
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ за спиране на реализацията на 
„Удълбочаване на Канал №1 и Канал №2, Пристанище Варна“ и за „Възобновяване на 
подводно депо „Налбанка“. 

- 1 брой становище съгласно изискванията на чл. 19а, т. 3 от  Наредбата за условията и 
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, по задание за обхват и 
съдържание на доклад за екологична оценка на Програма „Транспортна 
свързаност“ 2021 – 2027 г. 

- 3 бр. публикувани прессъобщения на интернет страницата на РИОСВ-Варна. 
- 1 бр. организиран конкурс за коледна картичка „Коледа и природата“. 

 
 
 
 


