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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец ноември 2021 год. 

 

 

През месец ноември 2021 г. са извършени 217 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 178 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 101 бр.;  

 Извънредни -  116 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 44 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 2 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени една имуществена санкция в размер на 3 000 лева и една глоба в 

размер 100 лв.     

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

от ЗЗОС са 17961,39 лв. През м. декември  предстои да бъдат преведени 80% от събраните 

суми /14369,11 лв./ на: община Варна – 124,80 лв., община Добрич – 447,20 лв.,  община 

Добричка – 5196 лв.,  община Долни чифлик – 5248,80 лв., община Каварна – 3210,71 лв. и на 

община Провадия – 141,60 лв.  

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

издадени комплексни разрешителни.  

Наложени са 2 текущи санкции на 2 дружества за констатирани наднормени 

замърсявания на компонентите на околната среда (води), в общ размер на 10 183 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 ноември 2021 г. са извършени общо 19 проверки на място, от които:  

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

разрешително за парникови газове); 

 9 проверки по постъпили сигнали; 

 3 други проверки (2 по постъпили уведомления за съдействие от МП Варна и 1 за 

предприемане на административно наказателни действия). 

Дадени са 2 предписания. 

Извършени са 39 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 май 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 – 23 доклада; 

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

 Изготвени са 17 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 2021 г. и др.  

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

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 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 43 проверки на място, от които: 

   2 планови проверки на обекти с издадено разрешително по КПКЗ;  

   2 планови проверки по ЗОПОЕЩ; 

   39 други проверки (37 участия в комисии на обект финансиран от ПУДООС и 2 

участия в ДПК). 

Дадени са 5 предписания. 

Изготвени са 7 становища по постъпило инвестиционни намерения. 

  

ВОДИ 

Извършени са общо 22 проверки на място, от които:   

 14 проверки по плана за текущ контрол и утвърдения от министъра на околната среда 

и водите график за контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 

повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 

отпадъчните води; 

 2 проверки за последващ контрол; 

 1 проверка по разпореждане; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 

 3 други проверки (2 участия в комисии на обект финансиран от ПУДООС и 1 за 

пломбиране/разпломбиране на съоръжение). 

Дадени са 3 предписания. 

Изготвени са 13 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Извършени са общо 25 проверки, от които:  

 17 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 

 6 други проверки (1 за анулиране на работни листи по ЗУО, 2 по постъпили заявления 

по ЗУО за дейности с отпадъци и 3 по постъпили уведомления за съдействие от МП Варна). 

Дадени са общо 14 предписания. 

През отчетния период са изготвени: 

 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

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

извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

 3 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 7 решения за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 1 решение за отказ от издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 21 утвърдени работни листи на 19 дружества; 

 7 анулирани работни листи на 1 дружество. 

Изготвени са 21 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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ПОЧВИ 

Извършени са общо 4 проверки, от които:  

 1 проверка по плана за текущ контрол; 

 3 други проверки (2 участия в комисия по промяна предназначението на земеделски 

земи и 1 участие в ДПК). 

Дадено е 1 предписание. 

 Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 11 проверки, от които:  

 1  проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 

 1  проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 

 6 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по разпореждане; 

 2 други проверки (2 за предприемане на административно наказателни действия). 

Дадени са 14 предписания. 

Изготвени са 19 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

През отчетния период е извършена 1 комплексна проверка по компоненти и фактори 

на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 1 по компонент „Атмосферен въздух“; 

 1 по компонент „Води“; 

 1 по управление на отпадъците. 

Дадени са общо 5 предписания. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ  

 

Защитени територии 

През месец ноември 2021 г. са извършени:  

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

 6 бр. извънредни проверки на защитени територии, както следва: 

- 3 бр. извънредни проверки на ЗМ „Блатно кокиче“, от които : 2 броя,  във 

връзка със спазване режимите на защитената територия. Нарушения не са 

констатирани; 1 брой,  във връзка с писмо за наличие на опасно дърво на 

територията на защитената местност. При извършена проверка на място от 

служител на РИОСВ-Варна, е констатирано опасно дърво от вида Бяла върба 

/Salix alba/, находящо се в поземлен имот с идентификатор 39459.507.51 по КККР 

на с. Кранево, общ. Балчик, попадащ в границите на защитената местност. 

Дървото е изсъхнало и същото е наклонено над пешеходна алея. С цел 

недопускане възникване на инциденти, на основание §7 от Преходните и 

Заключителни разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ, ДВ, бр. 

133/1998 г. с изм. и доп.), е съгласувано премахване на опасното дърво от вида 

Бяла върба /Salix alba/. 

- 2 бр. извънредни проверки на ПР „Балтата“, във връзка със спазване режимите 

на защитената територия. Нарушения не са констатирани. 
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- 1 бр. извънредна проверка на ЗМ „Ботаническа градина-Балчик“, във връзка с 

писмо за наличие на опасни дървета на територията на защитената местност. При 

извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, е констатирано, че 

клони на дървета засягат и нарушават покривната конструкция на обекти, които 

са обявени за културни паметници Предстои издаване на съгласувателен 

документ по реда на §7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ, ДВ, бр. 133/1998 г. с изм. и доп.) за премахване на 

опасните клони на дървета. 

 

 

Съставени 3 броя АУАН за нарушение режимите на Р „Калиакра“.  

 

Защитени зони: 

През м. ноември 2021г. са извършени: 

 2 бр. планови проверки по режими на защитена зона за опазване на дивите птици 

„Калиакра“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна „Комплекс Калиакра“. Не са установени нарушения.  

 1 бр. извънредна проверка, във връзка с писмо на БДЧР за извършване на съвместна 

проверка по сигнал на плаж „Хижа Черноморец - юг“ относно незаконни дейности от 

страна на концесионера по разкопаване на плажа и пясъчната растителност в ЗЗ за 

опазване на дивите птици „Галата“, незаконно включване към водоснабдителната 

каптажна тръба, изсичане на защитена гора, затруднен достъп до плажа и наличие на 

незаконно сметище, както и незаконно застрояване от друго лице на гората в близост 

до плажа. При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното 

законодателство. 

   

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец ноември на 2021г. са извършени:  

 7 бр. планови проверки: 

- 1 бр. по ЗБР на вековни дървета обявени за защитени; 

- 1 бр.  по ЗБР на „Природонаучен музей“, гр. Варна извършване на препараторска 

дейност. 

- 1 бр. по ЗБР на СИДП ДП ТП ДЛС Тервел, във връзка с издадени разрешителни за 

лов на дивеч; 

- 4 бр. по ЗЛР във връзка с издадени позволителни за лечебни растения; 

 

 24 бр. извънредни проверки:  

- 4 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртви и бедстващи екземпляри от 

видове включени в Приложение 3 на ЗБР – сигналите са основателни;  

- 1 бр. във връзка с писмо вх. № 44-00-9051/09.11.2021г. от ТД „Митница“ гр. Варна 

за задържани при митническа проверка два портфейла от естествена кожа. 

- 14 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2 от ЗБР; 

- 5 бр. във връзка маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 
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ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са 3 бр планови проверки (по документи) по изпълнение на условията, 

поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- Извършени са 12 бр. извънредни проверки, от които 4 бр. участие в ДПК, 6 бр. във 

връзка с правно действие на Решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС и 2 бр. по сигнал;  

- Изготвени са 10 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 4 броя АУАН: 

1. В. Йонкова, гр. София – по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а 

именно за паркиране на моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност 

„Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост. 

2. В. Василев, гр. София – по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а 

именно за паркиране на моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност 

„Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост. 

3.  „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София – по чл. 18, т. 4 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, във връзка с чл. 37, ал. 3 от същия закон, а именно: за 

неуведомяване на инспекцията за настъпила производствена авария, която може да 

доведе до увеличаване на емисиите или да предизвика влошаване качеството на 

атмосферния въздух. 

4. „Модул“ ЕООД, гр. Аксаково – по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, 

а именно за паркиране на моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност 

„Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 

1. НП № 01824-68/29.11.2021г. на Ц. Марков, за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона 

за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон, а именно: за 

търговия и предлагане за продажба на взети от природата два екземпляра сухоземни 

костенурки, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, е 

наложена глоба в размер на 100 лева. 

2. НП № 0000003286-84/29.11.2021г. на ЕТ „Геомат-Георги Данаилов“, за нарушение на 

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 ЗБР, а именно за разорана територия, попадаща в границите на 

ЗЗ BG 0002051 „Калиакра“ и ЗЗ BG 0000573 „Комплекс Калиакра“, определена с 

координатен регистър на разпространението на природно местообитение 62СО* 

„Понто-Сарматски степи“, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. 

 

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

1. „Водоснабдяване и канализация-Варна“, ПСОВ „Златни пясъци“ – НП № И-З-418-

1В/30.11.2021 г. за налагане на текуща санкция за превишаване на индивидуалните 

емисионни ограничения по показатели - неразтворени вещества, БПК5 и общ фосфор на 
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пречистените отпадъчни води, зауствани в Черно море, в размер на 10 164 лв. 

2. „Проучване и добив на нефт и газ“, Петролно находище „Тюленово“ – НП № И-З-417-

1В/29.11.2021 г. за налагане на текуща санкция за превишаване на индивидуалните 

емисионни ограничения по показател „неразтворени вещества“ на пречистените 

отпадъчни води в заустване № 4 и замърсяване на Черно море, в размер на 19 лв. 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – Няма: 

 

   

Бизнеса  
 

Постановени са: 

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

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

- Изготвени са 250 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  

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

“да не се извършва ОВОС”; 

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

се извършва ЕО”; 

- 3 бр. Решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Обществеността   
 

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

екологичната мрежа Натура 2000, вкл. във връзка с процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за закупуване на имоти, попадащи в защитени зони от 

мрежата Натура 2000, в които е установено наличието на природно местообитание 62C0* 

„Понто-Сарматски степи“;  

- Изготвени са 10 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

- 1бр. Изразено становище по Възражение срещу инвестиционно предложение (ИП) 

Изграждане на укрепително съоръжение и сграда със смесено предназначение в УПИ XXV-

170,542, кв. 6, по плана на ж.к. „Бриз-юг“, бул. „Васил Левски“, идентичен с ПИ 

10135.2563.1885, урбанизирана територия, с площ 2 220 кв. м, НТП „Незастроен имот за 

жилищни нужди“, район „Приморски“, гр. Варна за съдебно дело по обжалване на Решение 

№ ВА 103-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

- 1 брой дадени указания за провеждане на задължителна оценка на въздействие върху 

околната среда без да се извършва преценка на чл. 93, ал. 9, т. 1 от Закона за опазване на 

околната среда за ИП „Промяна в техническите параметри на 8 бр. ветрогенератори“, в 

поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 73095.23.61, 73095.23.62, 73095.27.53, 73095.27.57, 

73095.27.50, 73095.27.45, 73095.27.63 и 73095.27.64 – урбанизирани територии с НТП „За 

електроенергийно производство“, по КККР на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, 

възложител: „Вятърен Парк Добруджа 3“ ЕООД. 
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