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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец март 2021 год. 
 
През месец март 2021 г. са извършени 215 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 161 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 119 бр.;  
 Извънредни -  96 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на специалните закони по екологичното 

законодателство от РИОСВ са съставени и връчени 4 броя акта.  
От директорът на РИОСВ са издадени 3 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени две имуществени санкции в общ размер на 8 000 лева и една глоба 
в размер на 2 000 лева. 

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

от ЗЗОС са 37865 лв. През м. април  предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми 
/30292 лв./ на: община Белослав – 17692,80 лв., община Варна – 31,20 лв., община Девня – 
4438,40 лв.,  община Добрич – 96,80 лв., община Добрич-селска – 2078,40 лв.,  община Долни 
чифлик – 5248,80 лв.,община Провадия – 701,60 и на община Тервел - 4 лв. Няма наложени 
санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в издадени комплексни 
разрешителни.  

Наложени са 5 еднократни санкции за констатирани наднормени замърсявания на 
компонентите на околната среда (атмосферен въздух) в общ размер от 44 295 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; 
 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по третиране ИУЕЕО; 
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 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 
защита; 

 Изпълнението изискванията на Закона за защина от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО) № 
1907/2006, Регламент (ЕО) № 1272/2008, Регламент (ЕО) № 648/2004 и др.; 

 Обекти съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С; 

 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове. 
 
3. Последващ контрол на: 
 Водни обекти (дерета) за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и изпълнение на 

дадени предписания, съгласно указания на министъра на околната среда и водите. 
 Внос на флуорирани парникови газове; 
 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013; 
 Обекти с опасни химични вещества и смеси. 

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

През месец март 2021 г. са извършени общо 13 проверки на място, от които:  
 8 проверка по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 3 други проверки (3 проверки за предприемане на административно наказателни 

действия). 
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 и ПУР/СНЕ, от които: 

 СНИ – 16 месечни доклада за месец февруари 2021 г. Извършена е оценка на 
резултатите от месечните доклади. Съставени са 16 протокола (образец В по чл. 42 от 
Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна.  

 СПИ – 14 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 5 бр. 

 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Изготвени са 3 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 2021 г. и др.  
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 2 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. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършена е  1 проверка на място на обект с издадено разрешително по КПКЗ; 
Дадено е 1 предписание. 
Извършена е  1 проверка по ЗОПОЕЩ. 
Изготвени са 2 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; 

 1 проверка за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 2 други проверки  (1 за предприемане на административно наказателни действия и 1 

за пломбиране на съоръжение). 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                            
Извършени са общо 78 проверки, от които:  
 23 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 46 проверки по разпореждане; 
 7 други проверки (6 за анулиране на работни листи по ЗУО и 1 по постъпило 

заявление за изменение и допълнение на разрешение за дейности по третиране на 
отпадъци). 

Дадени са общо 4 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение 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 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 16 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 20  решения за изменение и 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; 
 1 решение за отказ от издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
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 130 утвърдени работни листи на 13 дружества; 
 26 анулирани работни листи на 8 дружества; 
 7 заверени отчетни книги на 6 дружества. 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са 3 други проверки (2 участия в комисия по приемане на техническа 
рекултивация на общинско депо и 1 участие в комисия по промяна предназначението на 
земеделски земи ). 
  
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършена е 1 проверка по постъпил сигнал. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
През отчетния период са извършени 5 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  
 5 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 5 по компонент „Води“; 
 2 по фактор „Отпадъци“; 
 5 по опасни химични вещества; 
 5 по фактор „Шум“. 
Дадени са общо 19 предписания. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месеците март  2021 г. са извършени:  
 50 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 1 бр. извънредна проверка, на ЗМ „Пробития камък-Цар Борисов лопен“, във 

връзка със спазване режимите на защитената територия. Нарушения не са 
констатирани. 

   
Защитени зони: 

През м. март 2021г. извършвани 10 бр. планови проверки и 1 бр. извънредна проверка 
във връзка с опазване на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, както 
следва: 

- 10 бр. планови проверки на ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ„Камчийска планина“ по режими 
на защитени зони за опазване на дивите птици и ЗЗ „Комплекс Калиакра“  по 
режими за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, във 
връзка с поставени условия/мерки в решения по ОС, Решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. В ЗЗ, предмет на плановите проверки, 
не са установени нарушения на режимите на ЗЗ; 

- 1 бр. извънредна проверка, във връзка с постъпил сигнал с вх. № С-
86/26.02.2021г. за укрепване на брега в местност „Шергуна“. Извършена е 
проверка на терен и по документи, за което е съставен е КП № 013246/2021г. 
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Сигналът е препратен до РДНСК и Министерство на туризма за предприемане на 
действия по компетентност. 

 
 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 
 През месец март на 2021г. са извършени:  

 4 бр. планови проверки по ЗБР: 
- 2 бр. на пазари за цветя в гр. Варна и гр. Добрич; 
- 2 бр. на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич. 

 
 22 бр. извънредни проверки:  

- 6 бр. по сигнали за намерени мъртви екземпляри и гнездово местообитание, на 
видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 3 бр. от сигналите са неоснователни;  

- 5 бр. във връзка със застрашени гнездови местообитания на бял щъркел.  
- 7 бр. във връзка с последващ контрол по дадени предписания с писма на 

директора на РИОСВ-Варна, за обезопасяване на гнездови местообитания на бял 
щъркел. Дадените предписания са изпратени;  

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

ОВОС и ЕО  
 

- Извършени са 13 бр планови проверки по изпълнение на условията, поставени в 
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и Решения по 
ОВОС, от които 8 бр. по документи и 5 бр на място; 

- Извършени са 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- Изготвени са 14 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени - 4 броя АУАН: 

1. Б. Митева, с. Добротич – по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения, във 
връзка с чл. 74 от същия закон, за това, че няма входирана в РИОСВ-Варна, 
информация за изкупени, обработени и реализирани през 2020 година билки и техния 
произход, съгласно позволително. 

2. „Текс Тийм“ ЕАД, град Варна– по чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение трето от Закона за 
управление на отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 от същия закон и чл. 22, ал. 4 от 
Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, за неуведомяване в 
нормативно определените срокове РИОСВ-Варна, за извършен превоз на отпадъци. 

3. „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД, град Варна– по чл. 135, ал. 1, т. 1, 
предложение трето от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 от 
същия закон и чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
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регистри, за неуведомяване в нормативно определените срокове РИОСВ-Варна, за 
извършен превоз на отпадъци. 

4. Е. Емин, в качеството му на собственик на ДЗЗД „Ерол 99“, град Варна – по чл. 200, ал. 
1, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от същия закон, за 
ползване на воден обект – дере за заустване на отпадъчни води, формиращи се от 
измиване на бетоновоз без необходимото за това разрешително. 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 01427-6/30.03.2021г. на Е. Емин, в качеството му на собственик на ДЗЗД „Ерол 
99“, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 
3, буква „б“ от същия закон, за ползване на воден обект – дере за заустване на 
отпадъчни води, формиращи се от измиване на бетоновоз без необходимото за това 
разрешително, е наложена глоба в размер на 2 000 лв. 

2. НП № 01335-5/30.03.2021г. на „Кул“ ООД, за нарушение на по чл. 200, ал. 1, т. 2 от 
Закона за водите, във връзка с  чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от същия закон, за ползване 
на воден обект- дере, за заустване на отпадъчни води, без необходимото за това 
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. 

3. НП № 01334-4/30.03.2021г. на „Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД, гр. Варна, 
чл. 162, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 23, ал. 1 от същия 
закон, за неуведомяване на компетентния орган за аварийно замърсяване, вследствие на 
която е допуснато заустване на непречистени отпадъчни води, превишаващи нормите, 
регламентирани в Приложение 3 към чл. 11, ал. 3 от Наредба № 6 за емисионните 
норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 

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

1. „Солвей соди“ АД - Заповед № И-З-408-1Вх/16.03.2021 г. за налагане на еднократна 
санкция в  размер на 16 137 лв. общо, от които за: прах - 6 577 лв., азотни оксиди - 1 085 
и за серен диоксид - 8 475 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 2020 г. 

2. „Солвей соди“ АД - Заповед № И-З-409-1Вх/16.03.2021 г. за налагане на еднократна 
санкция в размер на 1 510 лв. общо, от които за: азотни оксиди - 1 423 лв. и за 
въглероден оксид - 87 лв. за неспазване нормите за допустими емисии на азотни оксиди  
и въглероден оксид при експлоатацията на Парогенертор на циркулиращ кипящ слой № 
8, по представените доклади от собствени непрекъснати измервания за 2020 г. 

3. „Солвей соди“ АД - Заповед № И-З-410-1Вх/16.03.2021 г. за налагане на еднократна 
санкция в размер на 4 532 лв., от които 3 296 лв. за азотни оксиди и 1 236 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 2020 г. 

4. „ТЕЦ Варна“ ЕАД - Заповед № И-З-407-1Вх/02.03.2021 г. за налагане на еднократна 
санкция в размер на 19 589 лв. за неспазване нормите за допустими емисии на азотни 
оксиди при експлоатацията на Котел № 4 на “ТЕЦ Варна” ЕАД по представените 
доклади от собствени непрекъснати измервания за 2020 г. 
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5. „ТЕЦ Варна“ ЕАД - Заповед № И-З-406-1Вх/02.03.2021 г. за налагане на еднократна 
санкция в размер на 2 527 лв. за неспазване нормите за допустими емисии на азотни 
оксиди при експлоатацията на Котел № 5 на “ТЕЦ Варна” ЕАД по представените 
доклади от собствени непрекъснати измервания за 2020 г. 

 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: Няма. 
 
Бизнеса  

 

Постановени са: 

- 6 бр. Решение за извършване на оценка степента на въздействие върху ЗЗ; 

- 5 бр. Решения за прекратяване на стартирали процедури по ОС; 

- 1 бр. Решение по оценка за съвместимостта. 

- Изготвени са 211 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 13 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

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

се извършва ЕО”; 
- 6 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 
- 1 бр. Становище по доклад за екологична оценка на „Интегрирана териториална 

стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода  2021-2027 
г.“ с приложенията към него и съобразно моите компетенции по реда на чл. 20, ал. 1 и 2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

- 1 бр.  Становище доклад за екологична оценка на Програма „Транспортна свързаност“ 
2021 – 2027 г. с приложенията към него и съобразно моите компетенции по реда на чл. 20, ал. 
1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми. 
 
Обществеността   
 

- 18бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 
екологичната мрежа Натура 2000; 
- Изготвени са 14 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- Извършени са 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 
- 1 бр. – Жалба от „ЛОНГ ЕМ” ООД против част от условията в Решение № ВА- 
31/ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 
„да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда“. 
- 1 бр. Становище по задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС и полученото 
служебно становище от ИАОС за  инвестиционно предложение "Разширение и 
модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ 
Езерово" в ПИ с идентификатор № 27125.503.27, 27125.504.11, 27125.504.150,  
27125.504.153, 27125.503.28 /собственост на ДППИ/,  обща площ 181 653 кв. м, 
землище на с. Езерово, общ. Белослав. 
- 1 бр. прессъобщение публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Варна. 
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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.     
 
 

 


