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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец февруари 2023 год. 

 

 

През месец февруари  2023 г. са извършени 124 проверки по компоненти и 

фактори на околната среда на 85 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 77 бр.;  

 Извънредни -  47 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 5 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 са издадени 2 броя наказателни постановления, с 

които на нарушителите са наложени две глоби в размер 4 000 лв. На основание чл. 

58г от ЗАНН е сключено 1 брой споразумение, с което на нарушителя е наложена 

имуществена санкция в размер на 700 лева. 

 

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

санкции по чл. 69 от ЗООС са 15199  лв. 12159,20 лв. /80%/ от тях ще бъдат преведени 

през м.март  на следните общини:     Добрич – 272 лв.,  Долни чифлик – 7934,40 лв.,  

Провадия – 2749,60 лв. и на  Шабла –  1203,20 лв.  

 

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.   

 

 

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.). 

 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; 

 Бензиностанции за състоянието на системите, съответстващи на етап II за улавяне 

нa бензиновите пари (УБП); 

 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; 
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3. Последващ контрол на: 

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

 Внос на химикали, в обхвата на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. 

 

 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

 

През месец февруари 2023 г. са извършени общо 11 проверки на място, от които:  

 5 проверки по плана за текущ контрол; 

 6 проверки по постъпили сигнали, от които 3 проверки са извършени по два или 

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

Няма дадени предписания. 

 

Извършени са 38 проверки по документи на представени месечни доклади от 

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

емисиите на вредни вещества и ПУР/СНЕ, 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 – 20 доклада. 

 ПУР/СНЕ – 3 бр.  

 

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 месеците ноември и декември 2022 г., януари 

2023 г. и др. 

 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 

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

шум. 

Представен е 1 доклад 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 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

(КПКЗ) 

 

Извършени са общо 5 проверки на място от които:  

 5други проверки (1 по сигнал и 4 участия в ДПК).  

1 бр. предписание. 

 

Изготвени са: 
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 4 становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 2 становища по процедури за издаване на нови КР. 

 

ВОДИ 

 

Извършени са общо 12 проверки на място, от които:   

 6 по плана за текущ контрол 

 6 проверки по постъпили сигнали; 

Няма дадени предписания. 

 

Изготвени са: 

 8 становища  по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 20 проверки, от които:  

 16 по плана за текущ контрол; 

 6 проверки по постъпили сигнали, от които една съвместна; 

  9 други (1 по заявление на разрешителен документ за дейности с отпадъци, 2 по 

анулиране на работни листи за класификация на отпадъците, 1 по уведомление от 

митница, 1 по разпореждане на МОСВ, 1 по разпореждане на ОД на МВР и 3 по 

административно-наказателни действия).  

 Съставени са 5 броя АУАН 

        Дадени са общо 2 предписания. 

 

През отчетния период са изготвени и/или обработени: 

 3 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; 

 2 решениe за прекратяване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци;  

 2 решениe за отказ за изменение и допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци;  

 1 решение за документ за извършване на  дейности с отпадъци; 

 1 мотивирано становище за отстраняване на нередовности по постъпили 

документи за дейности за извършване на  дейности с отпадъци; 

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

осигурителния процесуален кодекс. 

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

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

 135 работни листи, от които: 

- 98 утвърдени работни листи на 18 дружества; 
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- 10 върнати за корекция работни листи на 10 дружества; 

- 27 отхвърлени работни листи на 18 дружества. 

 15 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 3 проверки, от които:  

   1 проверка  по постъпил сигнал; 

 2 друга проверка - комисия по чл. 17 от ЗОЗЗ – ОД Земеделие; 

 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

През месец февруари 2023 г. не са извършвани проверки по фактор ОХВ и С. 

 

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

 6 бр. становища по постъпили инвестиционни намерени; 

 2 становища по процедури за издаване на нови КР. 

 

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. 

 

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

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

• 1по компонент „Атмосферен въздух“; 

• 1 по фактор „Отпадъци“. 

Дадено е 1 предписание. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 

Защитени територии 

През месец февруари  2023 г. са извършени:  

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

  

Защитени зони: 

През м. февруари 2023 г. няма извършвани проверки във връзка със защитените 

зони от екологичната мрежа Натура 2000.   

 Има съставен един брой АУАН за нарушение, извършено през 2022 г. 

 Издадена е Заповед за ПАМ за спиране на всички дейности свързани с обработка 

на земята, с изключение на паша, косене и дейности за възстановяване на приоритетен за 

опазване тип природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“, в територия 

попадаща в границите на поземлени имоти в землището на с. Българево, община Каварна, 

до възстановяване на приоритетен за опазване тип природно местообитание 62C0* 

„Понто-Сарматски степи“, в границите на територията определена с гореописаните 

координатни точки. 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец февруари на 2023г. са извършени:  



 
5 

 

 5 бр. планови проверки по ЗБР:  

- 3 бр. на пазари и магазини за цветя в гр. Варна и гр. Добрич. При 

извършените проверки не са установени нарушения. 

- 2 бр. на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич. При извършените проверки не 

са установени нарушения. 

 

 19 бр. извънредни проверки:  

- 4 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 сигналите са основателни; 

- 1 бр. на осем екземпляра от вида Носато мече и два екземпляра от вида Енот в 

ОП Зоопарк-СЦ, гр. Варна, във връзка с писмо на МОСВ за установяване на 

условията, в които се отглеждат инвазивните екземпляри. 

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

екземпляри от защитени видове в ОП Зоопарк-СЦ, гр. Варна; 

- 2 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗБР за предоставяне на 

два мъртви екземпляра от защитени видове на Природонаучен музей – Варна, 

за попълване на колекцията; 

- 1 бр. на гнездово местообитание на Бял щъркел върху стоманобетонен стълб 

в гр. Добрич, във връзка с дадени предписания с писмо на директора на 

РИОСВ. При извършената проверка е установено, че предписанията са 

изпълнени. 

- 1 бр. на екземпляр от вида Розово какаду в с. Езерово, общ. Белослав във 

връзка с установяване на вида на маркировка на птицата, относно извършване 

на регистрация по ЗБР; 

 

 

ОВОС и ЕО  

 

През месец февруари на 2023 г. са извършени: 

- 2 бр. извънредни проверки, във връзка с правно действие на Решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

- 4 бр. участия в ДПК;  

- Изготвени са 9 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени, връчени и заведени в регистрите на РИОСВ-Варна- 6 броя АУАН: 

1. „Екострой“ АД – 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 
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предаване на отпадъци. 

2. „Екофлуид“ 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. 

3. „Съншайн Холидейс“ ЕАД – 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 чрез 

НИСО на работни листи за класификация на всички генерирани от дейността 

отпадъци, включително от кухни и заведения за обществено хранене. 

4. „Долче Вита 2007“ АД – 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 чрез 

НИСО на работни листи за класификация на всички генерирани от дейността 

отпадъци, включително от кухни и заведения за обществено хранене. 

5. „Делта Палас Прим“ 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 чрез 

НИСО на работни листи за класификация на всички генерирани от дейността 

отпадъци, включително от кухни и заведения за обществено хранене. 

6. В. Стоянов – 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. 

 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ по чл. 58г от ЗАНН:  

1. Споразумение № 0000003495-90/С/01.02.2023 г. с „Олива“ АД, гр. Кнежа, за 

нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 124, ал.1 от 

същия закон, а именно за изхвърляне на отпадъчни води в канализационната 

система на гр. Добрич, като нарушава емисионните норми и изисквания, 

регламентирани в Приложение № 2 от към чл. 6 от Наредба № 7 за условията и 

реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи 

на населените места, е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева. 

 

 

 

 

 НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:  

1. НП № 0000003554-88/24.02.2023 г. на Б. Костов, с. Белоградец за нарушение 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 за извършване на дейности по събиране и 

съхраняване на отпадъци, за която дейност не притежава документ, издаден по 

реда на глава V, раздел I или II от ЗУО, е наложена глоба в размер на 2 000 

лева. 

2. НП № 0000003553-87/24.02.2023 г. на К. Костов, с. Белоградец, за нарушение 

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 за извършване на дейности по събиране и 
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съхраняване на отпадъци, за която дейност не притежава документ, издаден по 

реда на глава V, раздел I или II от ЗУО, е наложена глоба в размер на 2 000 

лева. 

 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА:  

 

Наложена преустановителна превантивна мярка със Заповед № 4/04.01.2023 г. на 

директора на РИОСВ-Варна, за спиране на всички дейности свързани с обработка на 

земята, с изключение на паша, косене и дейности за възстановяване на приоритетен за 

опазване тип природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“ в територия с 

координатни точки описани в ПАМ, до възстановяване на местообитанието. Заповедта е 

сведена до знанието на община Каварна, Иванова, Ямандиев, Янакиев, Кондов, 

Димитрова, Обретенов, Няголов, Сотиров. ПАМ е влязла в сила през месец февруари 2023 

г. 

 

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

 

 През отчетния период не са налагани имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от    

ЗООС. 

 

Околната среда  

Стартира работата във връзка с издадена от министъра на околната среда и водите 

Заповед за БФП за 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: 

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

върху ЗЗ; 

- Изготвени са 260 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  

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

характер “да не се извършва ОВОС”; 

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

“да не се извършва ЕО”. 

 

Обществеността   

 

- 23 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 9 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
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