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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец януари 2023 год. 

 

 

През месец януари 2023 г. са извършени 80 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 46 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 33 бр.;  

 Извънредни -  47 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 4 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 4 броя акта.  

От директора на РИОСВ са издадени 2 броя наказателни постановления, с 

които на нарушителите са наложени две глоби в размер 600 лв. На основание чл. 58г 

от ЗАНН са сключени 5 броя споразумения, с които на нарушителите са наложени 

три имуществени санкции в размер на 2 240 лева и две глоби в размер на 140 лева. 

 

 Събраните суми през месец януари   2023 г. от РИОСВ-Варна по наложени  

санкции по чл. 69 от ЗООС са 17832,51  лв. 14266,01 лв. /80%/ от тях ще бъдат преведени 

през м.февруари  на следните общини:     Добрич – 96,80 лв., Добрич-селска – 4563,20 лв., 

Долни чифлик – 7934,40 лв.,  Провадия – 468,41 лв. и на  Шабла –  1203,20 лв.  

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност; 

 

1.   Превантивен контрол на: 

 През отчетния период не са извършвани проверки по превантивен контрол. 

 

 

2. Tекущ контрол на: 

 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 

 Проверки по сигнали и жалби на граждани; 

 Сезонни проверки на билкозаготвителните пунктове; 

 Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове; 

 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.). 

 

3.Последващ контрол на: 

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

 

През месец януари 2023 г. е извършен последващ контрол по изпълнение на 

дадените предписания при извършения текущ контрол по изпълнение на плана за 

контролна дейност за 2022 г., както и по постъпили жалби и сигнали. 

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

изпълнени. 
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КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

 

През месец януари 2023 г. са извършени общо 4 проверки на място и по документи 

по постъпили жалби и сигнали, от които 2 проверки са извършени по два или повече 

компонента и/или фактора на околната среда. 

Дадени са общо 1 бр. предписания. 

 

Извършени са 43 проверки по документи на представени месечни доклади от 

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

емисиите на вредни вещества, от които: 

 СНИ – 15 месечни доклада за месец януари 2023 г. Извършена е оценка на 

резултатите от месечните доклади. Съставени са 15 протокола (образец В по чл. 42 от 

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

 СПИ – 28 доклада. 

 

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

 Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 

През месец януари 2023 г. не са извършвани индивидуални проверки по фактор шум. 

Представени са 3 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. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

(КПКЗ) 

 

Извършени са общо 2 проверки на място от които:  

 2 други проверки (1 проверка на обект, финансиран от ПУДООС и 1 участие в 

ДПК).  

Няма дадени предписания. 

 

Изготвени са: 

 3 становища  по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ВОДИ 

 

Извършени са общо 2 проверки на място, от които:   

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 1 друга проверка, по изпълнение на дадено предписание (последващ контрол). 

Няма дадени предписания. 
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Изготвени са: 

 4 становища  по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 17 проверки, от които:  

 5 проверки по постъпили сигнали, от които 2 проверки са извършени по два или 

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

  12 други (1 по изменение на разрешителен документ за дейности с отпадъци, 2 във 

връзка с отказ за издаване на регистрационен документ за дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци 1 по изпълнение на предписания, 1 по разпореждане 

на ОД на МВР, 7 по уведомление от митница).  

        Дадени са общо 3 предписания. 

 

През отчетния период са изготвени и/или обработени: 

 2 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 4 регистрационни документа за изменение и допълнение на регистрационен 

документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 3 решения за изменение и допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци;  

 1 решениe за прекратяване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци;  

 6 мотивирани становища за отстраняване на нередовности по постъпили 

документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. 

 3 мотивирани становища за отстраняване на нередовности по постъпили 

документи за дейности по  третиране на отпадъци. 

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

осигурителния процесуален кодекс. 

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

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

 80 работни листи, от които: 

- 33 утвърдени работни листи на 20 дружества; 

- 33 върнати за корекция работни листи на 17 дружества; 

- 14 отхвърлени работни листи на 8 дружества. 

 15 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 2 проверки, от които:  

 2 други проверки - комисия по чл. 17 от ЗОЗЗ – ОД Земеделие. 

Изготвени са: 

 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

През месец януари 2023 г. са извършени общо 2 проверки, от които: 

   1 проверка по постъпил сигнал; 

 1 друга проверка (участие в ДПК). 

Няма дадени предписания. 

 

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

 5 бр. становища по постъпили инвестиционни намерени. 

 

СЕВЕЗО  

През отчетния период не са извършвани 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  

 

Защитени територии 

През месец януари  2023 г. са извършени:  

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

 3 бр. извънредни проверки, на ЗМ „Шабленско езеро“, във връзка с 

възникнали пожари на територията на защитената местност. От пожарите са 

засегнати сухи тревни съобщества и тръстикова растителност, на обща площ 

около 48 дка. На територията на трите пожара не са установени засегнати и 

бедстващи животински видове. За случаите е уведомена Районната прокуратура. 

  

Защитени зони: 

През м. януари 2023 г. са извършени:   

 6 бр. извънредни проверки по режими на защитена зона за опазване на дивите 

птици „Дуранкулашко езеро“, във връзка с писмо с изх. № 48-00-1159/22.12.2022г. 

на МОСВ за организиране и провеждане на съвместни контролни проверки за 

прилагане на природозащитното законодателство, превенция на бракониерството и 

оптимизиране на взаимодействието между заинтересованите институции и 

организации. Нарушения не са констатирани. 

 6 бр. извънредни проверки по режими на защитена зона за опазване на дивите 

птици „Шабленски езерен комплекс“, във връзка с писмо с изх. № 48-00-

1159/22.12.2022г. на МОСВ за организиране и провеждане на съвместни 

контролни проверки за прилагане на природозащитното законодателство, 

превенция на бракониерството и оптимизиране на взаимодействието между 

заинтересованите институции и организации. Нарушения не са констатирани. 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец януари на 2023г. са извършени:  

 10 бр. извънредни проверки:  
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- 7 бр. във връзка със сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри 

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

установено, че 2 бр. от сигналите са неоснователни; 

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

- 1 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР за лечение на 

екземпляр от защитен вид в ОП Зоопарк-СЦ, гр. Варна; 

- 1 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР за екземпляр от 

вида Обикновен мишелов. Птицата е умряла при транспортиране към 

спасителен център.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ОВОС и ЕО  

 

През месец януари на 2023 г. не са извършвани проверки. 

- 2 бр. участия в ДПК;  

- Изготвени са 13 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински 

ЕСУТ. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 4 броя АУАН: 

1. „Транс-Кат“ ЕООД – по 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 

справка за приети и предадени количества отпадъци и договори за приемане и 

предаване на отпадъци. 

2. В. Донев – по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС, във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 3 

от Закона за управление на отпадъците, а именно за съхраняване на 3 бр. ИУМПС, 

които не са предадени на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за 

разкомплектуване. 

3. Л. Мехмедова – по чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във 

връзка с чл. 67, ал. 4 от същия закон, а именно извършва дейности с ОЧЦМ, 

ИУЕЕО, НУБА и/или ИУМПС без регистрация по Търговския закон и документ, 

издаден по реда на глава V, раздел I от ЗУО. 

4. И. Райков – по чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във 

връзка с чл. 78, ал. 1 от същия закон, а именно извършва дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци без регистрация по Търговския закон и документ, 

издаден по реда на глава V, раздел II от ЗУО. 

 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ по чл. 58г от ЗАНН:  

1. Споразумение № 0000003592-79/С/19.01.2023 г. с „Мертур“ АД, гр. Варна, за 

нарушение по т. 14 от част 3.1.1. Режими от Плана за управление на ЗМ 
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„Дуранкулашко езеро“, във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените 

територии, а именно за отрязани дървета и натрупани клони в нарушение на 

забраната за събиране и унищожаване на естествена растителност, е наложена 

имуществена санкция в размер на 700 лева. 

2. Споразумение № 0000003299-85/С/19.01.2023 г. с община Добричка, гр. Добрич, за 

нарушение по чл. 124, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с 

наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 237/13.12.2021 г. на РИОСВ-

Варна, а именно за неизпълнение на наложена преустановителна ПАМ, е наложена 

имуществена санкция в размер на 140 лева. 

3. Споразумение № 01347-89/С/20.01.2023 г. с „Сердика Добрич“ АД, гр. Добрич, за 

нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 46, ал.1, т. 3, 

б.“б“ от същия закон, а именно за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води, без необходимото за това Разрешително за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер 

на 1 400 лева. 

4. Споразумение № 0000003300-82/С/20.01.2023 г. с Р. Градинаров, гр. Варна, за 

нарушение по т.5.8. от Заповед №РД-815/12.12.2017 г. на министъра на околната 

среда и водите, във връзка с чл. 124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, 

а именно за извършено засяване със зърнени култури – едногодишна фуражна 

култура /ечемик/, е наложена глоба в размер на 70 лева. 

5. Споразумение № 0000003291-75/С/31.01.2023 г. с Г. Георгиев, с. Цонево, за 

нарушение по т.8.5. от Заповед №РД-354/31.03.2021 Г. на министъра на околната 

среда и водите, във връзка с чл. 124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, 

а именно за увреждане на естествена растителност в крайбрежната плажна ивица и 

дюни, е наложена глоба в размер на 70 лева. 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:  

1. НП № 0000003297-84/19.01.2023 г. на Г. Йонков, с. Пчелник за нарушение по 

т.8.5. от Заповед №РД-354/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и 

водите, във връзка с чл. 124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, а 

именно за увреждане на естествена растителност в крайбрежната плажна ивица 

и дюни, е наложена глоба в размер на 300 лева. 

2. НП № 0000003293-83/19.01.2023 г. на П. Петров, с. Върбяне, за нарушение по 

т.8.5. от Заповед №РД-354/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и 

водите, във връзка с чл. 124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, а 

именно за увреждане на естествена растителност в крайбрежната плажна ивица 

и дюни, е наложена глоба в размер на 300 лева. 

 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: няма 

 

 

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

 

  „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, гр. София – НП № И-3-440-1Вх./19.01.2023 г. за 

налагане на текуща ежемесечна санкция за изпускане в атмосферния въздух на 
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емисии с наднормени концентрации на въглероден оксид и прах при 

експлоатацията на Котел КПТ-13 № 1, в размер на 1110 лв. 

 „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, гр. София - НП № И-3-439-1Вх./19.01.2023 г. за 

налагане на текуща ежемесечна санкция за изпускане в атмосферния въздух на 

емисии с наднормени концентрации на въглероден оксид и прах при 

експлоатацията на Котел КПТ-13 № 2, в размер на 2327 лв. 

 

 

Бизнеса  

 

Постановени са: 

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

върху ЗЗ; 

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

- Изготвени са 170 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  

- 9 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с 

характер “да не се извършва ОВОС”; 

- 15 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 по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО; 

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

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Обществеността   

 

- 35 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 13 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 
 
 
 
 
 
 


