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1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и 
административно наказателна дейност 
 

КАВ и КПКЗ 
През месец януари 2012 г. са извършени общо 5 бр. проверки на място, от които:  
 2 проверки текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 1 проверка по постъпила жалба на граждани за замърсяване на атмосферния 

въздух срещу “Дева 57” ООД, гр. Варна – не е констатирано замърсяване; 
 1 проверка по писмо от ИАОС относно процедура по отмяна на РЕПГ на 

“Полимери” АД, гр.Девня. 
Извършени са 38 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 чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – утвърдени 17 доклада.  
Представен и  утвърдени са 2 протокола за пробовземни точки на дружества. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Отчет до МОСВ за осъществения контрол по Наредба № 16/1999 г. през 

четвърто тримесечие на 2011 г.; 
 Становище до ИАОС за КР на “Агри СС” ЕООД, гр. Ген. Тошево;  
 Информация до МОСВ по Наредба 10 за ГГИ; 
 ИАОС – относно разрешително за ПГ на Полимери АД  
 Информация до МОСВ с оценка на данните от пункт за КАВ на “ТЕЦ Варна” 

ЕАД, с. Езерово за месец декември 2011 г.; 
 Емисионен отчет до ИАОС за 2011 г. 
 2 заповеди за прилагане на превантивни принудителни административни мерки 

да не се произвеждат дървени въглища по открит способ от “Шери – Ю” ЕООД 
и “Тео Над” ЕООД, гр.Долни чифлик. 

 
ВОДИ 

През месец януари 2012 г. са извършени общо 9 бр. проверки, от които:  
  1 бр. проверка по плана на РИОСВ – Варна; 
  1 бр. извънредна проверка във връзка с дадени предписания; 
  1 бр. извънредна проверка във връзка със съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение; 
  2 бр. извънредни проверки във връзка с пломбиране на съоръжения за аварийни 

изпускания; 
  4 бр. извънредни проверки по жалби и сигнали на граждани за замърсяване с 

отпадъчни води. 
 



 2

При извършените проверки са дадени 3 бр. предписания: 
Извършена е контролна проверка на “Терем КРЗ - Флотски арсенал Варна” ЕООД, гр. 

Варна, във връзка с подаден сигнал за замърсяване на Белославско езеро с прахови 
частици от бластиране. Дадено е 1 бр. предписание: – 1) “Да се отстранят допуснатите 
замърсявания с прахови частици в акваторията в непосредствена близост (от 2 страни) в 
източната част на плаващия док 1, за което в еднодневен срок писмено да се уведоми 
РИОСВ - Варна.” Срок: 12.01.2012 г. Предписанието е изпълнено. 

Извършена е контролна проверка на ЕТ “Авджи Сава - Константин Константинов”, гр. 
Белослав във връзка с подаден сигнал за замърсяване на Белославско езеро. Дадени са 2 бр. 
предписания: – 1) “Да се предприемат незабавни действия по издаване на необходимите 
разрешителни по Закона за водите и писмено да се уведоми РИОСВ - Варна за 
предприетите действия.” Срок: 29.02.2012 г. и 2) “Да се извърши класификация на 
генерирания отпадък по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 
44/2004 г.)” Срок: 13.02.2012 г. 

Съставен е Акт № 01818/20.01.2012 г. на “Насто пет” ЕООД, с. Бранище, общ. 
Добричка, за нерегламентирано ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, 
установено с констативен протокол 000667/15.11.2011 г. 
 
ПОЧВИ 
    През изтеклия период са извършени общо 2 проверки, от които:  

 1 бр. на имот № 10135.5217.16, местност “Малка Чайка”, кв. „Аспарухово”, общ. 
Варна, във връзка с писмо от МОСВ за установяване на моментното състояние на имота. 
Констатирано е насипване на изкопани земни маси на терена. Не се извършват 
рекултивационни работи. Не са давани предписания. 

 1 бр. на терен за рекултивация с № 035003, с. Тополи, общ. Варна, във връзка с 
изпълнение на предписания. Предписанията са изпълнени. Дадени са 3 предписания във 
връзка с качественото изпълнение на проекта.  
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                      

През месец януари 2012 г. са извършени общо 21 бр. проверки, от които: 3 бр. по 
жалби и сигнали на граждани; 3 бр. по подадени заявления за издаване на удостоверение 
по чл. 54, ал. 5, т. 3  от ЗУО; 2 бр. по подадени заявления за издаване на разрешение за 
дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО; 3 бр. по подадено заявление за 
изменение/допълнение на разрешение по чл. 45 от ЗУО; 3 бр. във връзка с писмо на МОСВ 
с изх. № 05-08-6720/24.10.2011г.; 3 бр. във връзка с писмо на МОСВ с вх. № 04-00-
541/27.01.2012; 1 планова проверка по определяне размера на продуктова такса за 
продукти след употребата, на които се образуват МРО; 1 извънредна проверка във връзка 
с писмо с изх. № 26-00-5903(1)29.12.11; 1 извънредна проверка във връзка с писмо с изх. 
№ И-1142/17.11.11;  1 проверка във връзка с връчване на АУАН № 000002883/28.04.2011. 

Дадени са 6 бр. предписания, както следва: 
 І. „Селена 10” ЕООД - във връзка с писмо с изх. № 26-00-5903(1)29.12.11 г.  
Дадени са 3 предписания: Да се представят в РИОСВ – Варна, следните документи:  
 1. Копие на непредставените фактури за закупени опаковки за 2009 г.;   
 2. Копие на фактури за закупени опаковки за 2010 г., на които не са уточнени 
количествата опаковки в опис на фактурите изискани в приложение 7; Срок: 25.01.2012 г. 
– изпълнено. 
      3. Да се представят копия от фактури за заплатено лицензионно възнаграждение на 
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„Екоресурс България” АД, за периода 01.10.201-31.10.2011г. Срок: 15.02.2012 г. 
 ІІ. „Гардения прима” ООД- подадено заявление за изм. и/или доп. на разрешение по чл. 
45 от ЗУО. Дадено е 1 предписание: Да се обозначат съответните места за временно 
съхраняване на отпадъците с табели с код и наименования, , съгласно изискванията на 
ПМС 53/99г. Срок: 10.02.2012 г. 
 ІІІ. Курорт Златни пясъци, м-ст Аладжа манастир, землище кв. „Виница”, стопанисван 
от ДГС – Варна. Дадени са 2 предписания: 

1. Да се почисти допуснатото замърсяване със строителни отпадъци до северния вход 
на изкуствените подземни галерии, за което писмено да се уведоми РИОСВ – 
Варна. Срок: 20.02.2012 г. 

2. Да се представи информация в РИОСВ – Варна, за извършителя на нарушението.  
Срок: пет дни от установяването му 

През отчетния период са : 
- издадено 1 удостоверения по чл. 54, ал. 5, т. 3  от ЗУО; 
- издадени са 2 регистрационни документи по чл. 12, ал. 4 от ЗУО; 
- издадено 1 разрешение по чл. 45 от ЗУО; 
- издадено 1 разрешение по чл. 37 от ЗУО. 

 
ОВОС/ОС 

За периода от 01.01.2012 г. до 31.01.2012 г. са извършени: една извънредна 
проверка на място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК); две участия в 
Общински експертени съвети по устройство на територията и две участия в Областни 
експертни съвети по устройство на територията.   

I.  Резултат от извънредната проверка - ДПК за строеж: „Вятърна електроцентрала 
„Шабла-север” – 3 броя ветрогенератори, локални РУ Ср.Н и вътрешни кабелни линии. 
Присъединяване на вятърна централа „Шабла-север” към ел. мрежа Ср.Н, ВЕЛ 20 kV 
“Градини” – кабелна линия и ГРУ, землище гр. Шабла, област Добрич. 

II. Участия в общински експертни съвети по устройство на територията (ОЕСУТ) на 
община Каварна и община Аврен. 

III. Участия в областни експертни съвети по устройство на територията (ОЕСУТ) на 
област Варна и област Добрич. 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 В РИОСВ-Варна, е постъпил сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида голяма 
дропла. Сигнала е основателен, мъртвата птица е предадена за изследване и установяване 
на причината за смърта и на “Обединена ветеринарна клиника”, гр. Варна. Издаден е 
смъртен акт, с причини за смърта: в следствие на огнестрелни рани. В екоинспекцията е 
постъпил и сигнал за бедстваща чапла в района на Варненско-Белославско езеро, след 
извършена проверка е установено, че ситналът е неоснователен. 

Във връзка с подадено заявление за регистрация на 3 бр. приплоди от вида сив 
папагал /жако/ е извършена 1 бр. извънредна проверка. 

Във връзка с разпореждане на Районна прокуратура – Варна е извършена проверка 
на бутик “Лефтерова”, гр. Варна, с цел установяване наличие на екземпляри от вида мини 
мармозетка на територията на бутика. Извършен е оглед от вън, без да е осигурен достъп 
до обекта, при който са забелязани два екземпляра от гореописания вид. 
 По постъпил сигнал за увреждане на местообитания в ЗЗ “Калиакра”, чрез 
извършване на строителни дейности е извършена проверка на ВЕП Каварна. Установено е 
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извършване на изкупни работи по кабелен канал. Дадено е 1 бр. предписание: Да се 
предоставят в РИОСВ-Варна, документи относно извършваната дейност. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 
РИОСВ - Варна са извършили общо 60 бр. планови проверки.  

В РИОСВ – Варна, са постъпили 5 бр. сигнали за лов в ЗМ “Дуранкулашко езеро”, 
ЗМ “Шабленско езеро” и местност “Шабленска тузба”, гр. Шабла. Не са констатирани 
нарушения. 

В екоинспекцията е постъпил сигнал за извършване на несъгласувана резидба на 
дървета и храсти на територията на ЗМ “Ботаническа градина - Балчик”. Сигналът е 
неоснователен. Установено е прочистване на защитената територия от инвазивния вид див 
орех - за дейноста е издадено съгласувателно писмо от директора на РИОСВ-Варна. 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 1. НП № 01308-37/05.01.2012 г. на Галин Иванов Георгиев, гр. Варна, нарушил 
разпоредбите на 3.1.1. Режими, т.12 от План за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро”. 
Глоба в размер на 500 лв.; 

2. НП № 01311-71/10.01.2012 г. на Илия Георгиев Илиев, гр. Генерал Тошево, 
нарушил разпоредбите на 3.1.1. Режими, т.12 от План за управление на ЗМ „Дуранкулашко 
езеро”. Глоба в размер на 500 лв.; 

3. НП № 01309-52/10.01.2012г. на Цветан Христов Торбов, гр. Добрич, нарушил 
разпоредбите на 3.1.1. Режими, т.6 от Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро”. 
Глоба в размер на 500 лв. 

 
АУАН 

1. "Насто пет” ЕООД, гр. Добрич, в нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗВ. 
 

 
2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност 

 
Чрез осъществяваната дейност от експертите в отдел “КАВ и КПКЗ" се намаляват и 

ограничават организираните и неорганизираните емисии на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от производствените дейности на контролираната територия, 
съсредоточени в райони класифицирани като "горещи точки" и пряко свързани с 
подобряване качеството на атмосферния въздух. 

По отношение на опазването на защитените видове включени в приложение 3 на 
ЗБР се изпълнява законовото изискване да се уведомява екоинспекцията при намерени 
мъртви или в безпомощно състояние екземпляри. 

 В резултат от действията на експертите по защитени територии и охраната 
от РИОСВ - Варна, са създадени предпоставки за опазването на биологичното 
разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на инспекцията.  

 
3. Кратък анализ на постигнатите положителни резултати в областта на опазване на 
околната среда, в резултат от осъществената контролна дейност 

Постигнатите положителни резултати от осъществяваната дейност по компонент 
“Атмосферен въздух" води до намаляване на емисионното натоварване в приземния 
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въздушен слой, контролът на който се извършва чрез постоянните пунктове за контрол на 
качеството на атмосферния въздух, разположени в градовете Варна, Добрич, Девня и с. 
Езерово.  

В по-голямата си част операторите на инсталации спазват екологичните норми и 
изисквания, редовно и в срок представят доклади, свързани с емисионния контрол на 
обектите (СПИ и СНИ), водят се досиета за хладилни, климатични и стационарни 
пожарогасителни инсталации съдържащи ФПГ.  

В резултат от извършената контролна дейност е преустановено замърсяване на 
Белославското езеро – “Терем КРЗ - Флотски арсенал Варна” ЕООД писмено е уведомило 
РИОСВ – Варна, за извършеното почистване на района, замърсен с прахови частици. 

Вследствие на извършените проверки е преустановено замърсяването на почвите 
около имотите, предвидени за рекултивация.  

 
4. Кратко обобщение по отношение на ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността 
            

С осъществяването на ефективна контролна дейност по компонент “Атмосферен 
въздух” се постига подобряване качеството на атмосферния въздух в областите Варна и 
Добрич, изразяващо се в ограничаване и предотвратяване на емисиите на вредни вещества 
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.  
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