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1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 
КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ККАВ) 

През месец декември 2012 г. са извършени общо 3 проверки на място, от които:  
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на мерките за привеждане на котлоагрегат 

№ 4 в съответствие с нормативната уредба по опазване на околната среда;  
 2 извънредни проверки, във връзка със спиране/възобновяване действието на наложена 

текуща санкция. 
Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от “Пластхим - Т” АД, гр. Тервел, СД “Варс, Мастъкова, Корулиев и сие”, гр. 
Провадия. 

Извършени са 36 проверки по документи на представени за утвърждаване доклади от собствени 
непрекъснати измервания (СНИ) и собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от които: 

 СНИ – утвърдени 21 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от месечните 
доклади, съставени са 21 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.) и са 
представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – утвърдени 15 доклада. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Информация до Община Варна с данни от пунктовете за КАВ за ноември 2012 г.; 
 Представяне в МОСВ и ИАОС информация с анализ на данните от АИС на “ТЕЦ Варна” за 

месец ноември 2012 г. 
Извършена е контролна проверка на блок № 4 от инсталациите на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово, във връзка с Договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз и 
договорените преходни периоди за постигане на изискванията на Директива 2001/80/ЕС, 
респективно спазване изискванията на Наредба № 10 за норми за допустими емисии 
(концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в 
атмосферния въздух от големи горивни инсталации и Условие 9. Емисии в атмосферния въздух в 
Комплексно разрешително (КР) № 51/2005 г. Постигането на нормите за допустими емисии за 
серен диоксид и общ прах следваше да се извърши, съответно чрез изграждане на сероочистваща 
инсталация и монтиране на допълнително поле на електрофилтъра на блок № 4, в срок 31.12.2012 
г. Установено, че на блок № 4 няма изградена сероочистваща инсталация и монтирано 
допълнително поле на електрофилтъра. Със Заповед № 315/28.12.2012 г. на РИОСВ – Варна е 
наложена преустановителна принудителна административна мярка – спиране от експлоатация на 
блок № 4 (котел № 4, тип ТПЕ 212) от горивната инсталация за производство на електроенергия на 
“TEЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, считано от 01.01.2013 г. 

Със Заповед № И-3-218-8Вх/11.12.2012 г. на РИОСВ – Варна е възобновена текуща ежемесечна 
санкция на “Булярд Корабостроителна индустрия” ЕАД, гр.Варна за наднормено замърсяване на 
атмосферния въздух с органичен въглерод в размер на 253 лв./мес., считано от 11.12.2012 г. и 
спряна със Заповед № И-3-218-9Вх/11.12.2012 г., считано от 12.12.2012 г.  
ВОДИ 

През месец декември 2012 г. са извършени общо 2 проверки, от които:  
 1 проверка по сигнал на гражданин; 
 1 проверка, във връзка с констатирани концентрации на замърсители в отпадъчните води, 

превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в комплексно разрешително. 
Дадено е 1 предписание. 
Със Заповед № И-3-261-2В/12.12.2012 г. на РИОСВ – Варна, е отменена текуща ежемесечна 

санкция на “Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - 
Варна” ЕООД, гр. Варна за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в 
разрешителното, в размер на 142,22 лв./мес., считано от 15.11.2012 г. 
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ПОЧВИ 

Извършени са общо 8 проверки, от които: 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 4 проверки по жалби и сигнали на гражданин; 
Дадени са общо 6 предписания.  

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ  
 Извършени са две планови проверки – на ОП „Зоопарк – спасителен център“, гр. Варна, и на 
Природонаучен музей – гр. Варна. 
 През периода са извършени 6 извънредни проверки и проверки по сигнали за бедстващи и 
мъртви екземпляри от видовете щъркел, червеногуша гъска, розов пеликан, северен мишелов. 
Четири от постъпилите сигнали са неоснователни. Един от сигналите е за мъртъв екземпляр от 
вида червеногуша гъска.  
 Извършена е една извънредна проверка във връзка с намерен екземпляр от вида северен 
мишелов с фрактура на лявото крило. 

Една проверка е направена във връзка с подадено заявление за регистрация на 3 приплода 
от вида сив папагал – жако, предстои маркиране на екземплярите. 

Извършена е една извънредна проверка на защитена зона за опазване на дивите птици 
„Батова“ съвместно с представители на БДЗП във връзка с проект по Life+ за опазване на 
популацията на червеногушата гъска. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ – 
Варна, са извършили общо 56 планови проверки.  

През същия период e извършена една извънредна проверка във връзка със сигнал за 
нарушение на режима на ЗМ “Дуранкулашко езеро”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                        

Извършени са общо 205 проверки, от които:  
 1 комплексна (екипна) проверка; 
 162 проверки по плана за текущ контрол; 
 23 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 14 проверки по разпореждане на МОСВ; 
 2 проверки по заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране 

на отпадъци; 
 2 проверки за състояние на прилежащите територии по протежение на пътната мрежа в 

региона.   
Дадени са общо 83 предписания. 

      През отчетния период са издадени: 
 6 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 6 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 10 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и транспортиране на 

отпадъци; 
 3 решения за отказ за издаване на регистрационен документ; 
 9 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ; 
 152 заверени отчетни книги на 96 дружества; 
 219 утвърдени работни листи на 100 дружества; 
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 34 анулирани работни листи на 4 дружества. 
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През отчетния период са представени 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 от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 3 проверки, от които: 
 1 проверка по плана за текущ контрол на обект с висок рисков потенциал; 
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 проверки по разпореждане на областна дирекция на МВР – Варна. 

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

 Със Заповед № 313/17.12.2012 г. на РИОСВ – Варна е отменена наложена принудителна 
административна мярка за отглеждане до 40 000 птици в инсталация за интензивно отглеждане на 
птици на производствената площадка на “АГРИ.СС” ЕООД, гр.Ген.Тошево. 
 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА/ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОВОС/ЕО/ОС) 

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са извършени: пет извънредни проверки на 
място във връзка с държавна приемателна комисия (ДПК) и превантивен контрол на основание чл. 
152 от ЗООС – становища по дневен ред за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия. 
I. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 
строежите в експлоатация:  
 Реконструкция на ПС-Лопушна и тласкател от ПС-Лопушна до водоем с. Медовец, общ. 

Дългопол; 
 Корекция на дере и охранителен канал за защита от наводнения в урбанизираната територия 

на с. Сливенци, общ. Добричка, обл. Добрич; 
 Малка фотоволтаична електрическа централа с мощност 60 кWp и кабелна линия НН до ТП 

„Пастир-2“ в гр. Генерал Тошево; 
 Нов корпус за две детски групи, физкултурен салон и басейн към ЦДГ 21 „Калина Малина“, 

гр. Варна; 
 Покрити авто и жп площадки 6 и 7 за товаро-разтоварна дейност на цех за склад и опаковка – 

Агрополихим АД, Девня, общ. Девня; 
II. Становища по дневeн ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия: 

 Становища по дневен ред за провеждане на общински или районни ЕСУТ/ЕСИИ - 11 бр. 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение на 
„Лидл България” ЕООД енд КО” КД, гр. София, за неизпълнение на 2 предписания: за 
неизвършена класификация на образуваните опадъци и необозначаване на площадки за съхранение 
на отпадъците, и за неводене на отчетност на част от отпадъците, за които е извършена 
класификация. 

През отчетния период са издадени 2 наказателни постановления на: 
 “Водоснабдяване и канализация Варна” ООД, гр. Варна, ПСОВ Ветрино – за налагане на 

текуща санкция за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в 
разрешителното, в размер на 29,56 лв./мес.; 

 “Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - 
Варна” ЕООД, гр. Варна – за налагане на текуща санкция за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното, в размер на 327,25 лв./мес. 
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