
 
1 

 

 
ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 
за месец април 2022 год. 

 
През месец април 2022 г. са извършени 169 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 123 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 101 бр.;  

 Извънредни -  68 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на 

околната среда и специалните закони по екологичното законодателство от РИОСВ 
са съставени и връчени 6 броя акта.  

От директора на РИОСВ е издадено 1 брой наказателно постановление, с 
което на нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. 

   
           Събраните суми през месец април  2022 г. от РИОСВ-Варна по наложени  санкции 
по чл. 69 от ЗООС са 180162,60  лв. 144130,08 лв. от тях /80%/ са за следните общини: 
Варна – 135601,28 лв.,  Девня – 273,60 лв., Добрич – 96,80 лв., Долни чифлик – 7934,40 лв. 
и за община Провадия – 224 лв., които ще бъдат преведени през м. май. 
 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 
дейност; 
 
Tекущ контрол  

 Проверки по сигнали и жалби на граждани; 
 Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  
 Контрол на обекти, по отношение предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях; 
 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.); 

 Условията в издаден разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 
воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 

 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. 

 
Засилен последващ контрол  
 През месец април 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. 
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 Констатирано е, че всички дадени 56 предписания през първия етап на проверките 
са изпълнени. 
 
КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месеците април 2022 г. са извършени общо 7 проверки на място, от които:  

 1 проверка по плана за текущ контрол; 

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

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

 1 проверка по разпореждане на МОСВ; 

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

 
Извършени са 28 проверки по документи на представени годишни и месечни 

доклади от собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания 
(СПИ) на емисиите на вредни вещества, от които: 

 СНИ – 12 месечни доклада за месец март 2022 г. Извършена е оценка на 

резултатите от месечните доклади. Съставени са 12 протокола (образец В по чл. 

42 от Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от 

тяхна страна.  

 СПИ – 16 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения и 2 становища 

по заявление за КР; 
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 
През месец април 2022 г. е извършена 1 проверка на място по постъпил сигнал. 
Представени са 8 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 2 становища по постъпили инвестиционни намерения и 1 становище 

по заявления за КР. 
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 
(КПКЗ) 

През месеците април 2022 г. са извършени общо 5 проверки на място, от които: 
 1 планови проверки на място на обекти с издадени разрешителни по 

КПКЗ; 
 1 планови проверки по ЗОПОЕЩ. 
 2 извънредни проверки на място на обекти с издадено разрешително по 

КПКЗ, във връзка с постъпили сигнали; 
 1 друга проверка -  участие в ДПК. 

Дадени са общо 7 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 

   1бр. доклад за настъпила аварийна ситуация до министъра на ОСВ, относно 

възникнал пожар, обхванал част от Клетка № 1 на „Регионално депо за неопасни 
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отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, 

Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик“, с. Стожер, община Добричка, област 

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

   4 бр. становища по преразглеждане и актуализиране на комплексни 
разрешителни и по издаване на ново; 

   1 бр. по образувано производство; 

   1 бр. изготвена информация по резултати от извършена проверка; 

   1 бр. изготвена информация по ЗДОИ 
  

ВОДИ 
Извършени са общо 12 проверки на място, от които:   

 9 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 по постъпили сигнали; 

 1 друга проверка. 
Дадени са общо 12 предписания. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                      

Извършени са общо 47 проверки, от които:  

 19 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 

 4 броя малки комплексни проверки-участие; 

 22 други проверки (5 по разпореждане на МОСВ, 5 по разпореждане ОД на МВР, 1 

за издаване на разрешения за дейности по третиране на отпадъци, 2 по писмо на 

областен управител, 1 по писмо на НАП, 8 по анулиране на работни листи за 

класификация на отпадъците). 
 

         Дадени са общо 28 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 

 2 решения, относно разходване на натрупаните средства по чл. 60 и чл. 64 от 

ЗУО; 

 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 

 1 регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
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 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци; 

 10 решения за изменение и допълнение на  регистрационен документ за 

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

 1 решение за отказ от извършване на регистрация за дейности по третиране на 

отпадъци;  

 134 обработени работни листи, от които: 

- 49 утвърдени работни листи на 38 дружества; 

- 21 върнати за корекция работни листи на 14 дружества; 

- 17 анулирани работни листи на 7 дружества; 

- 47 отхвърлени работни листи на 23 дружества. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 6 проверки, от които:  

 3 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 други проверки (участие в комисия по промяна предназначението на земеделски 

земи ); 

 1 по разпореждане на ОД на МВР. 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения и 1 становеще по 

Регламен 166/2006 (ЕРИПЗ). 
 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

През месец април 2022 г. са извършени 3 проверки на място и по документи по 
заповед на кмета на община Варна. 

В изпълнение на инструкцията за взаимодействие в сътрудничество с Агенция 
„Митници“ в РИОСВ-Варна, са постъпили 4 бр. уведомление за внос на химични 
вещества и смеси по изготвени рискови профили за вещества/фирми, във връзка с което 
са изготвени 4 броя становища. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 5 бр. становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 4 бр. становища по преразглеждане и актуализиране на комплексни 
разрешителни и по издаване на ново; 

  1 бр. изготвена информация по ЗДОИ. 

 
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. 

 
 
Биологично разнообразие и НЕМ 
 



 
5 

 

Защитени територии 
През месец април  2022 г. са извършени:  

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

 5 бр. извънредна проверка, както следва: 

-   1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка със сигнал за наличие на опасно 

дърво. При извършена проверка на защитената местност, в участъка в 

дясно на главен път „КК „“Албена“ – с. Кранево“, не са установени опасни 

дървета и паднали клони върху главният път. 

-   1 бр. на ЗМ „Лиман“, във връзка със сигнал за извършване на строителни 

дейности в района на местност „Паша дере“, землище с. Близнаци, община 

Аврен При извършена проверка е констатирано, временно монтиране на 

декори от дървени модулни конструкции, в ПИ 04426.501.9 /отдел 337, 

подотдел „5“ по Горскостопански план от 2017 г. на ТП ДГС-Варна/ по 

КККР на с. Близнаци, общ. Аврен. Модулната конструкция имитира сграда 

и същата не е трайно свързана със земната повърхност. Монтира се в 

незалесена площ. Не е констатирано премахване на дървесна и храстова 

растителност в района, както и замърсяване със строителни и битови 

отпадъци. На плажната ивица и в границите на защитена местност 

„Лиман“, не е установено извършване на дейности, включително и 

паркирани моторни превозни средства.  

-  3 бр. на територията на Р „Калиакра“, във връзка със сигнал, относно  

статута, собствеността, правно основание за ползване, стопанисване и 

изграждане на ресторант, находящ се на нос Калиакра, община Каварна. 

При извършена проверка, е установено, че обекта не функционира. 
  

Защитени зони: 
През м. април 2022 г. са извършени: 

 3 бр. планови проверки по режими и във връзка с условия, поставени в решение 

по преценяване на необходимостта от ОВОС на защитени зони за опазване на 

дивите птици „Ятата“ и „Варненско-Белославско езеро“; 

 1 бр. извънредна проверка по документи в деловодната програма на РИОСВ-

Варна, във връзка с жалба за насипване на земни маси през размножителния 

период на птиците, в имоти в землището на с. Кичево, община Аксаково, 

попадащи в границите на защитена зона за опазване на дивите птици „Батова“. За 

имотите няма издадени крайни административни актове за ИП/ППП. С 

дейностите, описани в жалбата не се нарушени режимите на защитената зона. 
 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 
 През месец април на 2022 г. са извършени:  

 9 бр. планови проверки по ЗБР. 

- 3 бр. на вековни дървета в обл. Варна и обл. Добрич 
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- 2 бр. на пазари за цветя в гр. Варна и гр. Добрич; 

- 1 бр. за продажба на охлюви на пазар в гр. Добрич; 

- 3 бр. на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич; 

 18 бр. извънредни проверки:  

- 11 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртъви или бедстващи 

екземпляри от видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 1 от сигналите е 

неоснователен;  

- 1 бр. на ОП „Зоопарк-СЦ - гр. Варна“, във връзка с разпореждане по чл. 39, 

ал. 2 от ЗБР, за екземпляр от защитен вид;  

- 1 бр. във връзка с постъпило предложение за обявяване на дърво от вида 

Летен дъб за защитено в с. Балканци, общ. Генерал Тошево; 

- 1 бр. във връзка с постъпил сигнал за паднало вековно дърво в кк Слънчев 

ден, общ. Варна. Сигналът е основателен; 

- 1 бр. във връзка с публикувана обява в интернет сайт, за продажба на 

препариран екземпляр от вида Червеногуша гъска. Сигналът е основателен. 

Уведомена е Районна прокуратура - Варна; 

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

- 1 бр. на гнездово местообитание на Бял щъркел. Гнездото е обезопасено, чрез 

поставяне на платформа. 
 

 
ОВОС и ЕО  
 

- Извършени са общо 15 проверки, от които: 

 11 бр. планови проверки (10 бр. по документи и 1 бр. на място, относно 

изпълнение на условията, поставени в Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС); 

 4 бр. извънредни проверки (1 бр. на място по сигнал и 3 бр. по документи); 

- Дадени са общо 6 предписания. 

- Извършени са 4 бр. други проверки (участие в ДПК);  

- Изготвени са 16 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 6 броя АУАН: 

1. „Звега“ ЕООД, гр. Варна – по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС, а именно: за неизпълнение на 
условие постановено в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
издадено от директора на РИОСВ-Варна. 

2. „Тузари 82“ ООД, гр. Варна - 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, а именно: за извършване 
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на дейност по третиране /съхраняване/ на отпадъци (ОЧЦМ и ИУМПС), за която 
дружеството не притежава необходимия документ издаден по реда на глава V, 
раздел I от ЗУО. 

3. „ДТХ“ ООД, гр. 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. 

4. „Агропласмент-92-В“ АД, гр. Варна - по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл. 35, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

5. „Триада“ ООД, гр. Тервел - по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл. 35 и чл. 36 от 
Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. 
на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното 
оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

6. „Комис“ ЕООД, гр. Добрич - по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл. 35 и чл. 36 от 
Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. 
на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното 
оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 
 
 

СПОРАЗУМЕНИЯ по чл. 58г от ЗАНН: няма 
 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 0000003120-8/12.04.2022г. на „Агрос-98“ ООД, за нарушение на чл. 166, т. 3 
от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, а 
именно: за неизпълнение на предписание дадено в индивидуален административен 
акт за представяне в РИОСВ-Варна на документално потвърждение за извършена 
регистрация на калиев хумат в ЕСНА и документални потвърждения за извършени 
нотификации на ЕСНА, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. 

 
 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: 2 броя: 
1. „Тузари 82“ ЕООД – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 

80/18.04.2022 г. на РИОСВ-Варна, за спиране на всички дейности по третиране на 
отпадъци /съхраняване- код  R13/. 

2. „Алфа 1 Секюрити“ ЕАД - наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 
85/27.04.2022 г. на РИОСВ-Варна, за спиране на всички дейности свързани с 
разчистване на земята, извършване на други мероприятия и строителство в 
поземлен имот /ПИ/ с идентификатор №10135.2054.51, идентичен с УПИ LX-20, кв. 
207, с площ 4 158 кв. м, местност „Коджа тепе“, район „Приморски“,  гр. Варна, и 
преминаване на тежка строителна техника и други съоръжения по имот 
№10135.2054.50, вид територия Горска, до провеждане на изискуемите процедури 
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по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за бологичното 
разнообразие с постановяване на краен административен акт свързан с 
екологичното законодателство. 

 
 
Околната среда  
 
Бизнеса  

 

Постановени са: 

- 3 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху ЗЗ; 

- Изготвени са 257 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 17 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с 

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

“да не се извършва ЕО”; 
- 2 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 
 
Обществеността  
 

- 58 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 16 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- 1 бр. становище по сигнал свързан с нарушения на екологичното законодателство и 

липсата на процедура по екологична оценка за Частично изменение на Териториален 
устройствен план (ЧИТУП) в обхват поземлен имот с идентификатор №35064.118.42, 
вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 3001 кв. м, стар номер 118035, 
землище на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. 

- 1 бр. указания за задължителна оценка на въздействието върху околната среда за 
ИП “Изграждане на завод, за производство на горещо валцувани плоски продукти“ в 
поземлен имот №20482.505.677, площ 1 018 522 кв. м, трайно предназначение на 
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, 
складов обект, стар номер 534, парцел I, в землището на град Девня, община Девня, 
област Варна, с възложител: „Хъс Стийл“ ЕАД, гр. Пловдив, съгласно договор за наем с 
„Хъс“ ООД, като за целите на ИП ще бъде ползвана площ от 970 321,44 кв. м. 

- 1 бр. становище по сигнал на сдружение „Дишай, Девня“ с писмо на кмета на 
община Девня. 

- 1 бр. становище по Жалби №1380 и 2200/2022 до омбудсманa на Република България 
за “Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно 
здравеопазване” в поземлен имот с идентификатор № 72709.502.67.5 по КККР на с. 
Тополи, м-ст. “Клисе баир”, община Варна, област Варна, с възложител „Екосейф“ ООД. 

- Заповед № 85/27.04.2022 г. за прилагане на принудителна административна мярка за 
спиране на всички дейности свързани с разчистване на земята, извършване на други 
мероприятия и строителство попадащи изцяло в границите на поземлен имот /ПИ/ с 
идентификатор №10135.2054.51, идентичен с УПИ LX-20, кв. 207, с площ 4 158 кв. м, 
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вид територия – урбанизирана, НТП „ниско застрояване“, местност „Коджа тепе“, район 
„Приморски“, гр. Варна, с възложител „Алфа 1 Секюрити“ ЕАД. 

- 1 бр. становище по Получен сигнал от Председателя на Комисията по земеделието, 
храните и горите към Народното събрание на Република България за изсичане на гори със 
защитни функции в свлачищна зона в района на град Варна, издадено разрешение за 
строеж за подпорна стена и незаконен път за достъп до поземлен имот /ПИ/ с 
идентификатор №10135.2054.51, землище на гр. Варна, община Варна, с възложител 
„Алфа 1 Секюрити“ ЕАД. 
 
 
 
Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД: Й. Пеева.......................................................... дата ......................... 2022 г.     

Началник отдел АВ, В и КПКЗ: С. Пенкова ................................................ дата ......................... 2022 г. 

Началник отдел УО и ОП: Юл. Златева........................................................ дата ......................... 2022 г. 

Директор дирекция ПД инж. Хр. Генова....................................................... дата ......................... 2022 г. 

Гл. Юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................................... дата ......................... 2022 г.  

Обобщил:  
мл. експерт в отдел АФПД: Е. Войчева........................................................ дата .......................... 2022 г.     
 

 


