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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец март и април 2020 год. 

 

 

През месеците март и април 2020 г. са извършени 208 проверки по компоненти и 

фактори на околната среда на 130 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 137 бр.;  

 Извънредни -  71 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 34 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 7 броя акта.  

Директорът на РИОСВ е постановил 3 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени  три имуществени санкции в общ размер на 16 000 лв.  
Събраните суми през месец март и април от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 

69 от ЗЗОС 80203 лв.  През м. април бяха преведени 80% от събраните суми през м. март 

/16981,16 лв./ на: община Варна – 319,20 лв., община Девня – 2353,18 лв., община Добрич – 

96,80 лв., община Добрич-селска – 548 лв.,  община Долни чифлик – 4706,40 лв. и на община 

Провадия – 8957,58 лв. През м.май предстои плащане на 80 % от събраните суми през м.април 

/38353,60 лв./ на следните: община Варна – 319,20 лв., община Девня – 28207,20 лв., община 

Добрич – 96,80 лв., община Добрич-селска – 548 лв.,  община Долни чифлик – 4706,40 лв. и на 

община Провадия – 4476,00 лв.  

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

издадени комплексни разрешителни.  

Наложени са 4 бр. санкции за констатирани наднормени замърсявания на      

компонентите на околната среда (води и въздух) в общ размер от 80 653 лв., от които 

еднократни – 36 214 лв и текуща – 44 439 лв. Най- голямата по размер санкция е наложена на 

„Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, КПС „Аспарухово“ (44 439 лв). 

 

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; 



 2 

 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“.  

 

 

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 месеците март и април 2020 г. са извършени общо 21 проверки на място, от които:  

 14 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка за последващ контрол; 

 6 проверки по постъпили сигнали; 

Дадени са 4 предписания. 

Извършени са 123 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 – приети са 18 годишни доклада за 2019 г. и 36 месечни доклада за февруари и 

март 2020 г. Извършена е оценка на резултатите от месечните и годишни доклади. 

Съставени са 36 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.) и са 

представени на дружествата за подписване от тяхна страна. Съставени са 18 

протокола за оценка на годишните резултатите от СНИ; 

 СПИ – 53 доклада; 

 ПУР/СНЕ – 16 бр. 

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

 15 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 месеците февруари и март 2020 г. и 

др.  
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 9 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 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 4 проверки на място, от които: 

 1 проверка на обект с издадено разрешително по КПКЗ; 

 1 проверка по разпореждане на обект с издадено разрешително по КПКЗ; 

 2 други проверки (1 по разпореждане на кмета на община Варна и 1 участие в ДПК). 

Дадени са 3 предписания. 

Извършена е 1 проверка по плана за текущ контрол на обекти в обхвата на ЗОПОЕЩ. 

Дадено е 1 предписание. 

Извършва се оценка на информацията в представените годишни доклади на обектите с 

издадени разрешителни по КПКЗ и обектите в обхвата на Регламинт 166. 

Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения.   

 

ВОДИ 

Извършени са общо 9 проверки на място, от които:   

 4 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; 

 3 проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 2 други проверки (2 участия в ДПК). 

Изготвени са 15 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 21 проверки, от които:  

 2 проверки по плана за текущ контрол; 

 9 проверки по разпореждане; 

 10 други проверки (2 по заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци, 

2 по заявления за изменение и/или допълнение на разрешения за дейности с отпадъци 

и 6 за анулиране на работни листи). 

Дадени са 5 предписания. 

През отчетния период са изготвени: 

 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 

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

по третиране на отпадъци; 

 1 решение за отмяна на разрешение за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци; 

 1 решение за отказ от издаване на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 

 1 решение за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

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

дейности по третиране на отпадъци; 

 17 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 14 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 1 решение за прекратяване на регистрационен документ за извършване на дейности 

по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 4 решения за отказ от издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 96 утвърдени работни листи на 28 дружества; 

 40 анулирани работни листи на 6 дружества; 

 44 заверени отчетни книги на 39 дружества. 

Изготвени са 30 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През месеците март и април 2020 г. са предприети административнонаказателни 

действия по отношение на: 

1. „Конкорд 2“ ЕООД. Административнонаказателните действия са във връзка с 

разпореждане на ОД на МВР-Добрич за проверка на „Конкорд 2“ ЕООД в с. Плачидол, общ. 

Добричка, при която е констатирано наличие на МПС, отпадъци от МПС, автомобилни гуми с 

джанти и без джанти, автомобилни джанти, както и генериране на отпадъци, за които не е 

извършена класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. По време 

на проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода на установените 

МПС, отпадъци от МПС, автомобилни гуми с джанти и без джанти, автомобилни джанти. 

Дадени са три предписания с определен срок за изпълнението, които не са изпълнени. 

Изпратена е повторна покана за съставяне на акт за установяване на административно 

нарушение, за нарушение разпоредбата на чл. 156 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. 

Към настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя.  

2. „Еко Скрап Варна“ ЕООД. Административно наказателните действия са във връзка с 

неизпълнение на дадени предписания за представяне на отчетни книги по отпадъци, 

документи удостоверяващи произхода на отпадъците и договори за тяхното предаване. 

Изпратена е покана за съставяне на АУАН. С писмо изх. № 26-00-3652/А1/20.09.2019г. за 

нарушение на разпоредбите на чл. 156, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. Към 

настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя. Изпратена е повторна покана за 

съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Към настоящия момент 

поканата не е връчена на нарушителя. 

3.  „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.  

4.  Веселин Петров и Петър Панайотов, с. Кичево. Административно наказателните 

действия са във връзка с неизпълнение на принудителна административна мярка. Изпратена е 

покана за съставяне на АУАН. С писма изх. №№ 94-00-/1778/27.02.2020г. и  94-00-

/1779/27.02.2020г. за нарушение на разпоредбите на чл. 150, ал. 6 от ЗУО, във връзка с чл. 128, 

т. 2 от същия закон. Към настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя.  

5. „ЕкоСейф“ ООД, гр. София. Административно наказателните действия са във връзка с 

извършена проверка на 09.03.2020г. на „ЕкоСейф“ ООД в гр. Девня, общ. Девня, при която е 

констатирано неизпълнение на условия в издаденото разрешение за дейности с отпадъци. 

Изпратена е покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, за 
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нарушение разпоредбата на чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 71, ал. 3, т. 13 от същия 

закон. Поканата е връчена на нарушителя. 

6. „Димонико“ ЕООД, гр. София. Административно наказателните действия са във 

връзка с подадено уведомление на МП „ГКПП – Кардам“ за трансграничен превоз на 

отпадъци. Извършена е проверка, при която е констатирано, че „Димонико“ ЕООД не 

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“. Съгласно указанията на същия е съставен АУАН, за 

нарушаване разпоредбата на чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО. Поради не явяване на нарушителя 

АУАН е изпратен за връчване. 

7. „Таита“ АД, гр. Шумен. 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 

транспортирането на отпадъци се осъществява с транспортно средство, което не фигурира в 

издадения документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. 

Изпратена е покана за съставяне на АУАН, за нарушение на разпоредбите на чл. 136, ал. 2,  т. 

3 от ЗУО. Към настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя. 

8. „Прима 91“ ЕООД, с. Ветрино, обл. 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 

транспортирането на отпадъци се осъществява без наличие на издаден документ за дейности 

по събиране и транспортиране на отпадъци. Изпратена е покана за съставяне на АУАН, за 

нарушение на разпоредбите на чл. 136, ал. 2,  т. 3 от ЗУО. Поканата е връчена на нарушителя. 

9. „Ти Ен Ес“ ЕООД, гр. Панагюрище. 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 не притежава документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с 

код 20 01 10. Изпратена е покана за съставяне на АУАН, за нарушение на разпоредбите на чл. 

136, ал. 2,  т. 3 от ЗУО. Поканата е връчена на нарушителя. 

10. ЕТ „Иван Иванов“, гр. Мартен. 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 

транспортирането на отпадъци се осъществява без наличие на издаден документ за дейности 

по събиране и транспортиране на отпадъци. Изпратена е покана за съставяне на АУАН, за 

нарушение на разпоредбите на чл. 136, ал. 2,  т. 3 от ЗУО. Поканата е връчена на нарушителя. 

11. „КС Логистикс“ АД, гр.София. Административно наказателните действия са във 

връзка с постъпила информация от „Оперативен център за контрол на трансграничен превоз 

на отпадъци“. Извършена е физическа проверка и проверка по документи на „Евротекс“ ООД 

на извършен от КС Логистикс“ АД превоз на отпадъци и е установено, че транспортирането 

на отпадъците се осъществява с транспортни средства, които не фигурират в притежавания от 

дружеството документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. 

 

 

ПОЧВИ 

Извършени са 2 други проверки (2 участия в комисии по разпореждане на ОД 

Земеделие). 

Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
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Извършени са общо 8 проверки, от които:  

 6 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 други проверки (2 участия в ДПК). 

Дадени са 9 предписания. 

Изготвени са 31 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“; 

Дадени са общо 12 предписания. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ  

 

Защитени територии 

През месеците март и април  2020 г. са извършени:  

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

 2 бр. извънредни проверки, от които: 

- 1 бр. на ПР „Балтата“, във връзка със спазване режимите на защитената 

територия. Нарушения не са констатирани; 

- 1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка със спазване режимите на защитената 

територия. Нарушения не са констатирани. 

   

Защитени зони: 

През м. март и м. април 2020 г. са извършени  

 5 бр. планови проверки на защитени зони за опазване на дивите птици 

„Калиакра“ и „Белите скали“ и защитени зони заопазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“ и „Крайморска 

Добруджа“; 

 5 бр. извънредни проверки, от които: 

- 2 бр. по сигнал за разораване на природно местообитание *62C0 „Понто-

Сарматски степи“ в землището на с. Видно, община Каварна, в границите на 

ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

„Крайморска Добруджа“. Сигналите са основателни. При първата проверка 

по сигнал е установено разораване, а при втората проверка по сигнал е 

установено валиране на същата територия, заета от местообитанието. За 

случая е уведомена Районна прокуратура – Каварна. 

- 1 бр. извънредна проверка във връзка с последващ контрол на разораното 

природно местообитание *62C0 „Понто-Сарматски степи“ в землището на с. 

Видно, община Каварна, в границите на ЗЗ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“.  

- 1 бр. извънредна проверка на защитена зони за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“ във връзка 

със спазване режимите на защитената зона. Не са установени нарушения. 

- 1 бр. във връзка с получено писмо от кмета на район „Аспарухово“, община 

Варна, относно насипани земни маси. Установено е нерегламентирано 

замърсяване със строителни отпадъци – изкопани земни маси /почва и 
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камъни/, както и старо замърсяване със смесени отпадъци, в границите на ЗЗ 

„Варненско-Белославско езеро“. Не са установени нарушения на режимите 

на ЗЗ. Предприети са действия по Закона за управление на отпадъците. 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

През месеците март и април 2020 г. са извършени:  

 10 планови проверки, от които:  

- 5 бр. по ЗБР, на пазари за цветя в гр. Варна и гр. Добрич. Нарушения не са 

констатирани. 

- 5 бр. по ЗБР, на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич. Нарушения не са 

констатирани. 

 

 19 бр. извънредни проверки:  

- 11 бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри от видове 

включени в Приложение 3 на ЗБР. Два от сигналите са неоснователни;  

- 2 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР, с екземпляри включени в 

Приложение 3 на ЗБР; 

- 1 бр. във връзка със сигнал за изсъхнало вековно дърво. При извършената 

проверка на място е установено, че вековно дърво от вида Бяла топола е 

изсъхнало на 100%. Започната е процедура по заличаване на вековната 

топола от Държавния регистър; 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са 7 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  

- Изготвени са 15 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

- Извършени са 9 бр. планови проверки ( 1 бр. по документи относно наблюдение и 

контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО/Решения за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО; 8 бр. по документи по изпълнение на 

условията, поставени по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от 

извършване на  ОВОС). 

- Изготвена част ОВОС и ЕО от Регионален доклад за състоянието на околната среда за 

2019 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени - 7 броя АУАН: 

1. „Жидо транс 2015“ ЕООД, с. Червенци, общ. Вълчи дол – чл. 156, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон, за неизпълнение на 

дадено предписание в констативен протокол, а именно: не са представени в 

определения срок за проверка, отчетна книга за отпадъци и договори за 

приемане/предаване на отпадъци. 

2. „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, гр. Варна - по чл. 200, ал. 1, т. 6 от 

Закона за водите, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба № 2 в сила от 21.06.2011г. за 

издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
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определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване, за нарушение в емисионните норми, изразяващо се неспазване на 

определените в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води, издадено от БДЧР-Варна. 

3. „Бренд свят 2017“ ЕООД, гр. Варна – чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на 

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

предписание в констативен протокол, а именно: не е представена в определения срок 

за проверка, отчетна книга за отпадъци. 

4. „Садко - БМВ“ ЕООД, с. Дъбравино - по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от същия закон, за извършване на дейности 

по третиране-разглобяване на цели автомобили с цел полечаване на части с 

последващото им съхранение и/или продажба, без дружеството да притежава, 

необходимото за това разрешение по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО. 

5. „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, гр. Варна - по чл. 200, ал. 1, т. 6 от 

Закона за водите, във връзка с чл. 120, ал. 1 от същия закон, за изхвърляне във 

Варненско езеро на непречистени отпадъчни води, превишаващи нормите по Наредба 

№ 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни вещества в отпадъчните 

води, от канализационната система на гр. Варна. 

6. „Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна – по чл. 162,ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда, във връзка с чл. 23, ал. 1 от същия закон, за неуведомяване на 

РИОСВ-Варна за авария на дюкер, представляващ гравитационно работещ канал за 

битово-фекални отпадъчни води. 

7. А. Колев, гр. Варна - по чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във 

връзка с чл. 78, ал. 1 от същия закон за нерегламентирано събиране и транспортиране 

с товарен автомобил „мерцедес спринтер“ на отпадъци от отработени двигателни 

масла, оловни акумулаторни батирии и отпадъци от черни метали, на територията на 

РУ-Албена, общ. Балчик, обл. Добрич. 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

 

1. НП № 0000002626-2/23.03.2020г. на „Бренд Свят 2017“ ЕООД, гр. Варна, за 

нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с 

чл. 35, ал. 1, т. 1 от същия закон за извършване на дейности по третиране-съхраняване 

на опасни отпадъци без дружеството да притежава, необходимото за това разрешение 

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. 

2. НП № 0000002629-9/02.04.2020г. на „Жидо Транс 2015“ ЕООД, с. Червенци, общ. 

Вълчи дол, за нарушение на чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във 

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

констативен протокол, а именно: не са представени в определения срок за провер-ка, 

отчетна книга за отпадъци и договори за приемане/предаване на отпадъци, е наложена 

имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 

3. НП № 01330-10/10.04.2020г. на „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, гр. 

Варна, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 38, ал. 

3 от Наредба № 2 в сила от 21.06.2011г. за издаване на разрешителни за зауст-ване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване, за нарушение в емисионните 

норми, изразяващо се неспазване на определените в разрешителното за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БДЧР-

Варна, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
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Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:  

1. „Солвей соди“ АД - Заповед № И-З-399-1Вх/02.04.2020 г. за налагане на еднократна 

санкция в  размер на 29 824 лв. общо, от които за: прах - 15 078 лв. и за серен диоксид 

- 14 746  лв., за неспазване нормите за допустими емисии на прах и серен диоксид при 

експлоатацията на Парогенератор на циркулиращ кипящ слой № 7 по представените 

доклади от собствени непрекъснати измервания за 2019 г. 

2. „Солвей соди“ АД - Заповед № И-З-398-1Вх/02.04.2020 г. за налагане на еднократна 

санкция в размер на 22 лв за неспазване нормите за допустими емисии на въглероден 

оксид при експлоатацията на Парогенертор на циркулиращ кипящ слой № 8, по 

представените доклади от собствени непрекъснати измервания за 2019 г. 

3. „Солвей соди“ АД - Заповед № И-З-397-1Вх/02.04.2020 г. за налагане на еднократна 

санкция в размер на 2 639 лв., от които 2 067 лв. за азотни оксиди и 572 лв. за въглероден 

оксид, за нeспазване нормите за допустими емисии на азотни оксиди и въглероден оксид на 

общ комин № 1 по представените доклади от собствени непрекъснати измервания за 2019 г. 
4. „ТЕЦ Варна“ ЕАД - Заповед № И-З-400-1Вх/07.04.2020 г. за налагане на еднократна 

санкция в размер на 3 297 лв. общо, от които за азотни оксиди - 3 279 лв. и за 

въглероден оксид - 18 лв., за неспазване нормите за допустими емисии на азотни 

оксиди и въглероден оксид при експлоатацията на Котел № 5 на “ТЕЦ Варна” ЕАД по 

представените доклади от собствени непрекъснати измервания за 2019 г. 

5. „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, КПС „Аспарухово“ - НП № И-З-396-

1В/06.03.2020 г. за налагане на текуща санкция  за заустване на отпадъчни води във 

Варненско езеро, превишаващи нормите по показатели: БПК5, ХПК, неразтворени 

вещества и общ азот, в размер на 44 439 лв/мес. 

Спазена е процедурата по налагане на административнонаказателните преписки. 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – Няма. 

 

 

Околната среда  
   

Подготовка на договори и друга документация във връзка с възлагане и изпълнение 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: 

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

ЗЗ; 

- 1 бр. Решения за прекратяване на процедури по разглеждане на документация по оценка 

за съвместимост; 
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- Изготвени са 402 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 20 бр. Решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер “да не се извършва 

ОВОС”; 

- 3 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер “да 

се извърши ОВОС”; 

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

не се извършва ЕО”; 

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

необходимостта от извършване на ОВОС; 

- 1 бр. Решениe за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО; 

- 1 бр. Решениe за прекратяване на започнала процедура по ЕО; 

- 1 бр. Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 

 

Обществеността   
 

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

екологичната мрежа Натура 2000; 

- Изготвени са 15 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

- Извършени са 7 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 

- Отговор на 8 жалби в т.ч. отговори до Върховна административна прокуратура; 

- 1 бр. експертно становище за Административен съд Варна по обжалвано Решение за 

ОВОС; 

- 1 бр. Становище по Схема за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ПУП-

ПРЗ и Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на ПУП-ПРЗ на м. „Малка 

чайка“, град Варна, с възложител: “Медицински университет Варна „проф. д-р Параскев 

Стоянов“; 

- 1 бр. Становище за съгласуване на мерките на ПУП-ПРЗ на депо за фосфогипс в гр. 

Девня, общ. Девня на основание чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми; 

- 1 бр. Становище за Консултации по изготвена екологична част към Предварителен 

проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белослав, с възложител: Община 

Белослав; 

- 1 бр. Становище по Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на плана, 

включително на мерките за предотвратяване, намаляване и/или отстраняване на 

екологичните щети в резултат на прилагането на Общ устройствен план (ОУП) на 

Община Ветрино, с възложител Община Ветрино; 

- 1 бр. Становище за Схема за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 

Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Генерал Тошево и 

Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на ОУП на Община Генерал 

Тошево, с възложител: Община Генерал Тошево; 

- 1 бр. обжалвано Решение № ВА-25/ПР/2020 г. за „Промяна в техническите 

характеристики на един ветрогенератор“ в ПИ с идентификатор №35064.22.46 по КККР 

на град Каварна, община Каварна, обл. Добрич; 

- 1 бр. Становище по Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на плана, 

включително на мерките за предотвратяване, намаляване и/или отстраняване на 
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екологичните щети в резултат на прилагането на Общ устройствен план (ОУП) на 

Община Добричка, с възложител Община Добричка; 

- 1 бр. Становище по Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на плана, 

включително на мерките за предотвратяване, намаляване и/или отстраняване на 

екологичните щети в резултат на прилагането на Подробни устройствени планове - 

Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична електрическа 

централа в ПИ 20482.194.2, 20482.34.5, 20482.33.46 и 20482.27.63 по Кадастралната карта 

и кадастралните регистри (КККР) на гр. Девня, община Девня, област Варна, 

възложител: “4Б Солар” ЕАД, гр. Варна; 

- 1 бр. Становище по Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на плана, 

включително на мерките за предотвратяване, намаляване и/или отстраняване на 

екологичните щети в резултат на прилагането на Общ устройствен план (ОУП) на 

Община Суворово, с възложител Община Суворово; 

- 1 бр. Становище по Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на плана, 

включително на мерките за предотвратяване, намаляване и/или отстраняване на 

екологичните щети в резултат на прилагането на Общ устройствен план (ОУП) на 

Община град Добрич, с възложител Община град Добрич. 

- 15 бр. отговори на журналистически запитвания по въпроси относно състоянието на 

въздуха в гр. Варна; сигнали за неприятна миризма в кв. „Аспарухово“, гр. Варна; авария 

по канализационен колектор на ул. „Георги Пиячевич“, гр. Варна; извършване на 

строителни дейности по брега на Варненско езеро; инсталация за термична обработка на 

отпадъци в земл. на гр. Девня; прекъснат транспортиращ тръбопровод свързващ КПС 

„Аспарухово“ и КПС „Запад“; изсъхнало вековно дърво от вида Бяла топола в местност 

„Аязмото“, гр. Варна и как да реагират гражданите ако намерят ранени или премръзнали 

щъркели. 

- 3 бр. излъчени интервюта с експерти от РИОСВ-Варна по следните теми- прекъснат 

транспортиращ тръбопровод свързващ КПС „Аспарухово“ и КПС „Запад“ и извършена 

проверка по сигнали за мътрви делфини на плаж „Кабакум“ и к.к. „Златни пясъци“. 

- 13 бр. публикувани прессъобщения на официалната интернет страница на РИОСВ-

Варна. 

 

 

 

 

 


