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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец септември 2022 год. 

 

 

През месец септември 2022 г. са извършени 245 проверки по компоненти и 

фактори на околната среда на 197 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 169 бр.;  

 Извънредни -  76 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 59 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.  

На основание чл. 58г от ЗАНН са съставени 2 броя споразумения, с които на 

нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 1 050 лева. 

  

Събраните суми през месец септември  2022 г. от РИОСВ-Варна по наложени  

санкции по чл. 69 от ЗООС са 10844,00  лв. 8675,20 лв. от тях /80%/ са за следните 

общини:     Добрич – 96,80 лв., Долни чифлик – 7934,40 лв., Каварна – 8,00 лв.,  Провадия 

– 224 лв., Тервел – 122,40 лв. и за община Шабла – 289,60 лв., които ще бъдат преведени 

през м. октомври. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност; 

 

1.   Превантивен контрол на: 

 Площадки за дейности с отпадъци, във връзка с издаване на разрешителен 

документ по ЗУО за дейността.  

  Обекти, по отношение предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях; 

 

 

2. Tекущ контрол на: 

 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 

 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за 

растителна защита; 

 Проверки по сигнали и жалби на граждани; 

 Сезонни проверки на билкозаготвителните пунктове; 

 Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда; 

 Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове; 

 Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни; 

 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 

нa бензиновите пари (УБП); 

 Обекти с инсталации/съоръжения, съдържащи озоноразрушаващи вещества; 
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 Обекти с инсталации/съоръжения, съдържащи флуорирани парникови газове; 

 Условията в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 

 Изпълнението изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО)           

№ 1907/2006, Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 648/2004 относно 

детергентите; 

 Обекти, съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 

изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С. 

 

3. Последващ контрол на: 

 Внос на флуорирани парникови газове; 

 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013; 

 Внос на химични вещества и смеси; 

 

През месец септември е извършен последващ контрол по изпълнение на дадените 

предписания при извършения текущ контрол по изпълнение на плана за контролна 

дейност, както и по постъпили жалби и сигнали. 

 Констатирано е, че всички дадени предписания през първия етап на проверките са 

изпълнени. 

 

 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец септември 2022 г. са извършени общо 21 проверки на място, от които:  

 13 проверки по плана за текущ контрол; 

 7 проверки по постъпили жалби и сигнали, от които 2 проверки са извършени по 

два или повече компонента и/или фактора на околната среда; 

 1 друга проверка по разпореждане на Районна прокуратура-Варна, извършена по 

два или повече компонента и/или фактора на околната среда. 

Дадени са общо 9 бр. предписания. 

 

Извършена е и 1 планова проверка по РЕПГ. 

 

 

Извършени са 27 проверки по документи на представени месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисиите на вредни вещества, от които: 

 СНИ – 16 месечни доклада за месец август 2022 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 – 11 доклада; 

 

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

 Изготвени са 9 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 август 2022 г. и др.  
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 

През месец септември 2022 г. са извършени 2 проверки на място, от които: 

 1 проверка по плана за текущ контрол (при извършената контролна проверка на 

място за контролни измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда, е 

установено, че инсталациите  не са в работен режим); 

   1 друга проверка за контролни измервания на нивата на шума, излъчван в 

околната среда, във връзка с осигурени условия за провеждане на измерването, съгласно 

изискванията на чл. 18, ал. 1 от Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 

източници на шум в околната среда. 

 

Представени са 13 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 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

(КПКЗ) 

Извършени са общо 7 проверки на място от които:  

 2  планови проверкa на място на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 

 2 планови проверкa по ЗОПОЕЩ; 

 3 други проверки – (2 бр. участия в ДПК, 1 проверка по ЕМАС); 

 Дадени са общо 2 предписания. 

 

Изготвени са: 

 1 становищe  по постъпили инвестиционни намерения. 

 3 становища  по процедура за изменение/ актуализиране  на КР. 

 

ВОДИ 

Извършени са общо 10 проверки на място, от които:   

 2 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; 

 7 проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 1 друга проверка;   

Дадени са общо 8 предписания. 

Изготвени са: 
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 2 становища  по постъпили инвестиционни намерения. 

 2 становища  по процедура за изменение/ актуализиране  на КР. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 37 проверки, от които:  

 13 по плана за текущ контрол; 

 1 планова по  EMAS; 

  6 проверки по постъпили сигнали, от които 1 проверка е извършена по два или 

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

   7 по разпореждане на прокуратура; 

  10 други (2 по анулиране на работни листи за класификация на отпадъците, 2 

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

дейности по третиране на отпадъци, 1 по Наредба за опаковките и отпадъци от 

опаковки, 1 по деловодна програма на РИОСВ-Варна, 1 по ДПК, 1 по документи, 2 

за изясняване на факти и обстоятелства). 

Дадени са общо 21 предписания. 

През отчетния период са изготвени и/или обработени: 

 2 решения за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 

 3 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 6 решения за изменение и допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране и събиране и транспортиране на отпадъци;  

 10 мотивирани становища за отстраняване на нередовности по постъпили 

документи за дейности по третиране на отпадъци.  

 13 искания за издаване на Удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

 5 искания за издаване на становище по компетентност до РЗИ за утвърждаване 

на работни листи за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01. 

 89 работни листи, от които: 

- 37 утвърдени работни листи на 26 дружества; 

- 43 върнати за корекция работни листи на 15 дружества; 

- 3 анулирани работни листи на 1 дружество; 

- 6 отхвърлени работни листи на 1 дружество. 

 17 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 5 проверки, от които:  

 2 проверки по плана за текущ контрол; 

 3 други проверки  (2 на складове за негодни пестициди; 1 комисия по чл. 17 от 

ЗОЗЗ – ОД Земеделие, гр. Варна) 
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 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

През месец септември 2022 г. са извършени общо 11 проверки, от които: 

 4 проверки по плана за текущ контрол 

   5 проверки по по постъпили сигнали, от които 1 проверка е извършена по два или 

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

 3 други проверки (участие в ДПК). 

Дадени са общо 6 предписания. 

 

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

 8 бр. становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 3 бр. становища по преразглеждане и актуализиране на комплексни 

разрешителни и по издаване на нови КР; 

 4 бр. становища по постъпили уведомления от Агенция „Митници“. 

 

СЕВЕЗО  

През отчетния период са извършени 2 броя планови проверки на обекти, 

класифицирани като обекти с „нисък рисков потенциал” и „висок рисков потенциал“, по 

смисъла на глава седма, раздел І от ЗООС. 

Дадени са общо 6 предписания. 

 

През отчетния период е извършена 1 планова 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 фактор „Опасни химични вещества“; 

 1 по фактор „Отпадъци“; 

 1 по фактор „Шум“. 

Дадени са общо 6 предписания. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 

Защитени територии 

През месец септември  2022 г. са извършени:  

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

  

Защитени зони: 

През м. септември 2022г. са извършени: 

 10 бр. планови проверки по режими, издадени заповеди за ПАМ и издадени 

решения по оценка за съвместимост на защитени зони за опазване на дивите птици 

„Калиакра“, „Ятата“, „Суха река“, „Провадийско-Роякско плато“ и „Камчийска 

планина“ и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна „Комплекс Калиакра“, „Крайморска Добруджа“, „Долината на река 

Батова“. При извършените проверки е установено нарушение на една от 

издадените Заповеди за ПАМ за имот в землището на с. Полковник Иваново, 

община Добричка. 

 6 бр. извънредни, както следва: 
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o 1 бр. в деловодната програма на РИОСВ-Варна, относно информация за 

наличие на забавени процедури за ИП за почистване на речните легла и 

осигуряване на проводимост, както и за ИП за ремонт и възстановяване на 

съоръжения за защита от вредното въздействие на водите - не са установени 

забавени процедури; 

o 2 бр. във връзка с покана за изясняване на обстоятелствата относно сигнал 

за увреждане и унищожаване на степни местообитания в ЗЗ „Комплекс 

Калиакра“, в землището на с. Топола, община Каварна, е направена 

проверка по документи и справка в деловодната програма на РИОСВ-Варна 

- съставен е един брой АУАН за не подадено уведомление за ИП; 

o 1 бр. във връзка с писмо на Окръжна прокуратура Добрич за предоставяне 

на информация за проведени процедури по реда на екологичното 

законодателство за изграждане на съоръжения за водовземане от чешма, 

която е пренасочена към съществуващата мрежа на ВиК в границите на ЗЗ 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха 

река“ – установено е, че няма проведени процедури за ИП; 

o 1 бр. в деловодната програма на РИОСВ-Варна, във връзка са писмо от МВР 

Варна, за предоставяне на информация за входирани сигнали за 

преминаване на автомобили през морски плаж „Кранево - 2“ в ЗЗ „Батова“ – 

установено е, че в РИОСВ-Варна, няма входирани сигнали; 

o 1 бр. във връзка с подадено уведомление за ИП в границите на ЗЗ „Плаж 

Шкорпиловци“ – в имота не са установени местообитания,  предмет на 

опазване в ЗЗ. 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец септември на 2022г. са извършени:  

 12 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР. 

- 3 бр. на вековни дървета по ЗБР; 

- 2 бр. на общините Бяла и Балчик по ЗБР, във връзка с издадени 

разрешителни за ползване на изключения от забраните въведени в ЗБР; 

- 5 бр. на билкозаготвителни пунктове в обл. Варна и обл. Добрич по ЗЛР. На 

билкозаготвителен пункт организиран от Филвена ЕООД, са дадени 3 бр. 

предписания; 

- 2 бр. на община Дългопол и ТП ДГС-Цонево по ЗЛР. Нарушения не са 

констатирани. 

 

 23 бр. извънредни проверки:  

- 17 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртви или бедстващи екземпляри 

от видове включени в Приложение 3 на ЗБР. При извършените проверки за 4 

от сигналите е установено, че са неоснователни;  
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- 1 бр. във връзка с настаняване за лечение на екземпляр от вида Морски орел в 

ОП „ЦЗПЖ-гр. Добрич“; 

- 1 бр. във връзка със сигнал за необезопасени клетки на животни в 

Зоологическа градина Горски Чифлик - Господинов ООД, с. Горица, общ. 

Бяла, обл. Варна. При проверката са дадени 2 бр. предписания.  

- 2 бр. по изпълнение на дадени предписания на Зоологическа градина Горски 

Чифлик - Господинов ООД и билкозаготвителен пункт на Филвена ЕООД. 

Дадените предписания са изпълнени. 

- 1бр. във връзка маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 

- 1 бр. във връзка с издадена от министъра на ОСВ, заповед за предоставяне на 

Природонаучен музей – Варна, препариран Сиамски крокодил, който е 

конфискуван от Агенция Митници. Извършено е маркиране на препарата; 

 

 

 

ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са общо 54 проверки, от които: 

 52 бр. планови проверки по документи (относно правно действие на Решения 

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС); 

 2 бр. извънредни проверки (относно правно действие на Решения по ОВОС); 

- 1 бр. участия в ДПК; 

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

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 4 броя АУАН: 

1. „Акватек Трежър“ ЕООД, гр. Варна – по чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС и чл. 128в от ЗБР, 

а именно: за неуведомяване на компетентния орган за инвестиционно предложение 

в поземлен имот, попадащ в границите на ЗЗ „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ 

„Калиакра“. 

2. И. Портних, гр. Варна – по чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от същия закон, а именно: не е 

предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за 

това места, вследствие на което са създадени незаконни сметища и не е 

организирал тяхното почистване. 

3. „Ниг - Ауто“ ЕООД, гр. Варна – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 17 от Наредбата за ИУМПС и чл. 35, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО, а именно: извършва дейности по разглобяване на ИУМПС, за която дейност 

не притежава разрешение издадено по реда на глава V, раздел 1 от ЗУО. 

4.  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич – по чл. 200, ал. 1, т. 2 от 

Закона за водите, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 11 от същия закон, а именно: за 

неизпълнение на условие в разрешително за ползване на воден обект за заустване 

на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БДЧР-Варна. 
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СПОРАЗУМЕНИЯ по чл. 58г от ЗАНН:  

 

1. Споразумение № 0000002093-58/С/12.09.2022г. с „Консорциум Хербал Ойл 

Калиакра“ ООД, за нарушение по чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от същия закон, а именно: за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци от преработката на етерично-маслени 

култури на открито в имот стопанисван от дружеството, е наложена имуществена 

санкция в размер на 980 лева. 

2. Споразумение № 0000003290-68/С/30.09.2022г. с „Акватек Трежър“ ЕООД, за 

нарушение по чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с 

чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС и чл. 128в от ЗБР, а именно: за 

неуведомяване на компетентния орган за инвестиционно предложение в поземлен 

имот, попадащ в границите на ЗЗ „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ „Калиакра“, е 

наложена имуществена санкция в размер на 70 лева. 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: няма 

 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: няма 

 

 

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

  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - НП № И-3-432-1В/20.09.2022 г. за 

налагане на текуща ежемесечна санкция за заустване на отпадъчни води от ПСОВ 

“Албена“ в Черно море, превишаващи нормите, регламентирани в Приложение № 

3 към чл. 11, ал. 3 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 

водни обекти (ДВ, бр. 67 от 2000 г. с изм. и доп.) по показатели общ азот, общ 

фосфор, неразтворени вещества, БПК5 и ХПК, в размер на 22 290 лв/мес. 

 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - НП № И-3-433-1В/27.09.2022 г. за 

налагане на еднократна санкция за заустване на отпадъчни води след ПСОВ 

„Шабла“, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показатели 

общ азот и общ фосфор, определени в Разрешително № 23240010/27.10.2017 г. за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти, в размер на 93 лв. 

 „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - НП № И-3-434-1В/27.09.2022 г. за 

налагане на текуща санкция за замърсяване на Сухо дере, вливащо се в Черно 

море с пречистени отпадъчни води от отпадъчни води след ПСОВ „Каварна“, 

превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показатели общ азот и 



 
9 

 

общ фосфор, определени в Разрешително № 23740002/25.07.2007 г. за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, в 

размер на 741 лв/мес. 

 „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД - НП № И-3-435-1В/30.09.2022 г. за 

налагане на еднократна санкция за замърсяване на Черно море с пречистени 

отпадъчни води от ПСОВ „Златни пясъци“, превишаващи индивидуалните 

емисионни ограничения по показател ПАВ, регламентирано в Разрешително № 

23340002/10.05.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води 

в повърхностни водни обекти, в размер на 180 лв. 

 

 

Околната среда 

Подготовка и подаване в ИСУН на проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на БФП № BG16M1OP002-3.022 „Подобряване на 

природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на 

земи“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

 
   

   

Бизнеса  

 

Постановени са: 

- 1 бр. решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху ЗЗ; 

- Изготвени са 354 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”; 

- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с 

характер “да се извърши ОВОС”; 

- 16 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с характер 

“да не се извършва ЕО”; 

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

необходимостта от извършване на ОВОС ( по искане на възложителя). 

 

Обществеността   

 

- 41 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 и др.;  

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