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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец декември 2020 год. 
 

 
През месец декември 2020 г. са извършени 156 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 105 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 74 бр.;  
 Извънредни -  82 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 11 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 3 броя акта за установяване на административни нарушения.  

Директора на РИОСВ е постановил 12 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени четири имуществени санкции в общ размер на 20 100 лева и осем 
глоби в общ размер на 1 950 лева. 

Събраните суми  от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от ЗЗОС през месец 
декември са 18635 лв., от които за общини – 14908 лв.  През м. декември са преведени 7345,20 
лв. на: община Добрич  10 лв., на община Добричка 2078,40 лв., на община Долни чифлик 
5248,80 лв., на община Каварна 4 лв. и на община Тервел 4 лв. През м.януари 2021 г. предстои 
да бъдат преведени останалите 7562,80 лв. на: община Девня – 6657,60 лв., община Добрич – 
203,60 лв. и   община Провадия – 701,60 лв.  

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

Директора на РИОСВ е постановил заповед за прилагане на преустановителна 
административна мярка (ПАМ), съгласно Закона за опазване 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; 
 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
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 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. 
 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 декември 2020 г. са извършени общо 13 проверки на място, от които:  
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 3 проверки по постъпили сигнали; 
 9 други проверки (5 проверки по постъпили уведомление за съдействие от МП Варна, 

2 проверки на обекти финансирани от ПУДООС и 2 участия в ДПК). 
Дадени са 4 предписания. 
Извършени са 35 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 – 17 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Изготвени са 5 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 ноември 2020 г. и др.  
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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 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 11 проверки на място, от които: 
 2 проверки по разпореждане; 
 9 други проверки (7 проверки на обекти финансирани от ПУДООС и 2 по 

разпореждане на ОД на МВР). 
Извършена е 1 планова проверка на обект по Програма за отстраняване на минали 
екологични щети. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения.   

 
ВОДИ 

Извършени са общо 9 проверки на място, от които:   
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 7 други проверки  (1 проверка на обект финансиран от ПУДООС, 2 за пломбиране на 

съоръжение, 1 за спиране действието на наложена текуща санкция и 3 участия в 
ДПК). 

Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                
Извършени са общо 43 проверки, от които:  
 18 проверки по плана за текущ контрол; 
 5 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 проверки по разпореждане; 
 17 други проверки (4 по разпореждане на ОД на МВР, 12 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 5 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 решение за отказ от издаване на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ от издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 
 3 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 2 решения за отказ за извършване на регистрация за събиране и транспортиране на 

отпадъци;  
 15 утвърдени работни листи на 15 дружества; 
 13 заверени отчетни книги на 12 дружества; 
Изготвени са 10 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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ПОЧВИ 

Извършени са общо 5 проверки, от които:  
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по сигнали; 
 1 друга проверка (1 по разпореждане на кмет на община). 

 Дадени са общо 2 предписания. 
Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 5 проверки, от които: 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 
Изготвени са 10 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месеците декември  2020 г. са извършени:  
 44 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 6 бр. извънредни проверки, от които: 

- 2 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, във връзка спазване режимите на защитната 
територия. Нарушения не са констатирани. 

- 1 бр. на ЗМ „Лонгоза“, във връзка спазване режимите на защитната територия. 
Нарушения не са констатирани. 

- 1 бр. на Р „Камчия“, във връзка спазване режимите на защитната територия. 
Нарушения не са констатирани. 

- 1 бр. на Р „Калиакра“, във връзка връчване на АУАН за нарушение режимите на 
защитената територия. 

- 1 бр. на ПР „Балтата“, във връзка приемане изпълнението на дейност от Плана за 
дейности в защитени територии на РИОСВ-Варна, през 2020 г. 

 
  Съставени са 2 бр. АУАН по Закона за защитените територии, за нарушение на 
режимите на Р „Калиакра“.   

 
Защитени зони: 

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

на режими; 
- 1 бр. извънредна проверка, във връзка с изпратена покана за изясняване на 

обстоятелствата за извършена сеитба/засаждане в ПИ 35746.23.175, с. Камен бряг, 
в границите на природно местообитание 62С0 "Понто-Сарматски степи". 
Проверката е извършена по документи и при явяването си, лицето предостави 
извадка от дневник за растителна защита, от който е видно, че на 24.10.2019 г. в 
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масив/поле 23, в землището на с. Камен бряг, е извършена сеитба/засаждане на 
култура „пшеница“. Съставен е АУАН за нарушение на режимите на ЗЗ 
„Комплекс Калиакра“. 
 

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

 
 4 бр. извънредни проверки:  

- 2 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 
- 2 бр. по сигнал за намерен бедстващ екземпляр, от вид включен в Приложение 3 

на ЗБР.  Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен за лечение в ОП 
"Зоопарк-СЦ" – гр. Варна. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ОВОС и ЕО  
 

- Извършени са 9 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- Извършени са 3 бр. планови проверки по документи, по изпълнение на условията, 

поставени в Решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/EO. 

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

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

Съставени и връчени- 3 броя АУАН: 

 
1. Т. Митев- по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, за извършване на 

търговска дейност – продажба на сладолед от моторно превозно средство, 
разположено върху плажната ивица в местност „Болата“, част от резерват „Калиакра“– 
изключително държавна собственост, находяща се в землището на с. Българево, общ. 
Каварна, обл. Добрич. 

2. Р. Иванова- 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. 

3. „Янк - 100“ ЕООД, гр. Варна- по т.5.8 от Заповед № РД-815/12.12.2017г. на министъра 
на околната среда и водите, във връзка с чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие, за разорана и засята със зърнени култури площ, попадаща в границите 
на ЗЗ BG 000000573 „Комплекс Калиакра“. 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ- 12 броя: 

 
1. НП № 0000003218-37/02.12.2020г. на С. Конов, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за защитените територии, за паркиране на моторно 
превозно средство, върху плажната ивица в местност „Болата“, част от резерват 
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„Калиакра“– изключително държавна собственост, находяща се в землището на с. 
Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, е наложена глоба в размер на 50 лв. 

2. НП № 0000003277-34/04.12.2020г. на „Таси“ ООД, за нарушение на чл. 83, ал. 1, т. 1, 
във връзка с чл. 81, ал. 3 от 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, е наложена имуществена 
санкция в размер на 100 лв. 

3. НП № 0000003275-33/04.12.2020г. на М. Костадинова, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 
1, във връзка с чл. 81, ал. 3 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 резерват „Калиакра“– 
изключително държавна собственост, находяща се в землището на с. Българево, общ. 
Каварна, обл. Добрич, е наложена глоба в размер на 100 лв. 

4. НП № 0000003117-36/08.12.2020г. на „Дим 2018 БГ“ ЕООД, за нарушение на 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., е наложена имуществена санкция 
в размер на 3 000 лв. 

5. НП № 01959-31/10.12.2020г. на В. Митраков, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1, във 
връзка с чл. 81, ал. 3 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, е наложена глоба в размер на 50 лв. 

6. НП № 0000003217-39/11.12.2020г. на Д. Богданов, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1, 
във връзка с чл. 81, ал. 3 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, е наложена глоба в размер на 50 лв. 

7. НП № 0000003578-44/11.12.2020г. на Р. Иванова, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1, във 
връзка с чл. 81, ал. 3 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, е наложена глоба в размер на 100 лв. 

8. НП № 0000003576-40/16.12.2020г. на Д. Лесев, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1, във 
връзка с чл. 81, ал. 3 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, е наложена глоба в размер на 50 лв. 

9. НП № 0000002631-30/16.12.2020г. на „Крисиван“ ООД, за нарушение на  чл. 156, ал. 1 
от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон, за 
неизпълнение на предписание, дадено в констативен протокол, във връзка с 
установено съхраняване на излезли от употреба автомобилни гуми, е наложена 
имуществена санкция в размер на 7 000 лв. 
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10. НП № 01961-43/16.12.2020г. на Т. Митев, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона 
за защитените територии, за извършване на търговска дейност – продажба на сладолед 
от моторно превозно средство, разположено 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 1 500 лв. 

11. НП № 0000003579-41/16.12.2020г. на Д. Стоянов, за нарушение на 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, е наложена глоба в размер на 50 лв. 

12. НП № 01886-38/29.12.2020г. на „Елдоминвест“ ООД, за нарушение на 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 2019 
г. квота от Европейската Комисия, което води до нарушение на гореописания 
Регламент, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. 

 
Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: Няма. 
 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: 
 

 „Тедива“ ООД - наложена ПАМ със Заповед № 255/04.12.2020г. на директора на 
РИОСВ-Варна, за спиране експлоатацията на 2 бр. резервоари за съхранение на 2,4-
/2,6-толуен диизоцианат с обем до 30 m3 всеки, разположени на територията на 
Участък за производство на полиуретанова пяна в „Тедива“ ООД, гр. Добрич, чрез 
пломбирането им, във връзка с представено уведомление за прекратяване 
производството на полиуретанова пяна, в т.ч. преустановяване съхранението и 
употребата на 2,4-/2,6-толуен диизоцианат /опасно вещество/. 

 
Околната среда  
   

Подготовка на документация във връзка с приемане изпълнението на дейности и 
обявяване на обществена поръчка 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: 

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

- 2 бр. Решение за прекратяване на стартирали процедури по ОС; 
- Изготвени са 231 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 
- 11 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”; 

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

- 3 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. 
 
Обществеността   
 

- 33 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 
екологичната мрежа Натура 2000; 
- Извършени са 9 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- Изготвени са 9 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
- 1 брой становище по разпореждане на Върховна административна прокуратура, отдел 
„Надзор за законност“, касаещо медийни публикации от електронни издания свързани с 
ИП „Възобновяване на използването на подводно депо „Налбанка“; 
- 1 брой становище по консултации съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО по 
изготвен Доклад за екологична оценка на Проект на Областен план за развитие на 
горските територии на област Добрич, с възложител Регионална дирекция на горите – 
Варна; 
- 1 брой становище съгласно изискванията на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО по 
задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Национален план за 
управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г. 

 
 
 
 
Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД: Й. Пеева.......................................................... дата ......................... 2021 г.     

               

Директор дирекция КОС: инж. Валери Станев............................................ дата ......................... 2021 г. 

 

Началник отдел АВ, В и КПКЗ: С. Пенкова ................................................ дата ......................... 2021 г. 

 

Началник отдел УО и ОП: Юл. Златева........................................................ дата ......................... 2021 г. 

 

Директор дирекция ПД ……………….......................................................... дата ......................... 2021 г. 

                   

Гл. Юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................................... дата ......................... 2021 г.                   
 
Обобщил:         
Мл. експерт в отдел АФПД: Е. Войчева....................................................... дата ...........................2021 г.     
 

 


