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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 ноември 2012 г. са извършени общо 22 проверки на място, от които:  
 1 комплексна (екипна) проверка;  
 10 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки по разпореждане на МОСВ; 
 4 проверки по постъпили уведомления; 
 1 проверка за съставяне акт за установяване на административно нарушение; 
 2 участия в държавна приемателна комисия на нови обекти.  
Дадени са общо 4 предписания. 
Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух на “Далкия Варна” ЕАД, Варна и “Пластхим Т” АД, гр. 
Тервел. 

Извършени са 47 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 26 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” ЕАД, с. Езерово за месец ноември 2012 г. 
ВОДИ 

През месец ноември 2012 г. са извършени общо 41 проверки, от които:  
 26 проверки по 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;  

 4 проверки за последващ контрол; 
 4 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 7 проверки с пломбиране на дренажни кранове и/или аварийни саваци на ПСОВ. 
Дадени са общо 10 предписания. 
Във връзка с възложена ни проверка от Окръжна прокуратура Варна на Шокъров 

канал, Варна и включващите се внего три дерета за установяване има ли изтичане на 
фекални води в крайбрежните морски води, взети ли са проби, какви са техните резултати, 
причините за това и наложени ли са санкции се сформира комисия с участието на 
представители и на Басейнова дирекция за Черноморски регион с център Варна (БДЧР - 
Варна), Община Варна, Район “Приморски” Варна и “В и К - Варна” ООД, гр. Варна. 

Извърши се обход по трасето на Шокъров канал и трите дерета за констатиране на 
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заустванията в него. Проведоха са две работни срещи на комисията, като резултатите от 
обследването и представените документи се обобщиха в доклад. В него са предложени 
краткосрочни и дългосрочни мерки за ограничаване и/или преустановяване на 
замърсяването на Шокъров канал и трите дерета, а оттам и на крайбрежните морски води. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 29 проверки, от които: 
 15 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка по жалба на гражданин; 
 12 проверки на складове и Б-Б кубове с негодни за употреба препарати за 

растителна защита. 
Дадени са общо 14 предписания.  
По разпореждане на областните управители на област Варна и Добрич експерт на 

РИОСВ – Варна, взе участие в сформираните комисии за проверка на състоянието на 
складовете за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита и Б-Б 
кубове, находящи се на територията на двете области. Не са констатирани нарушения по 
отношение опазване на околната среда. 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ  
 Експерти на РИОСВ -  Варна, са извършили 5 извънредни проверки и проверки по 
сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете щъркел, голям ястреб, розов 
пеликан, мишелов, както и екземпляри от разред Китоподобни. Два от постъпилите 
сигнала са неоснователни. Два от сигналите са за намерени общо четири мъртви делфина. 
Една от проверките е за настанени бедстващи екземпляри в ОП “Зоопарк – спасителен 
център”, гр. Варна.  
 Една проверка е извършена във връзка с покана за изясняване на обстоятелствата за 
намерени мъртви екземпляри от видовете бял щъркел и черношипа ветрушка на 
територията на ветроенергиен парк в община Суворово.  
 Извършена е проверка по сигнал за организиран незаконен птичи пазар в гр. Варна, 
не са установени защитени видове птици.  
 Една проверка е извършена във връзка с постъпил сигнал по Зелен телефон за лов 
на животни в местност “Дюните”, землището на с. Дуранкулак, община Шабла.  

Извършени са три проверки във връзка с подадени заявления  за регистрация на 7 
приплода от вида сив папагал (жако), 2 приплода от вида какаду алба и два приплода от 
вида кралско жако. 

Три планови и две извънредни проверки са извършени в границите на защитени 
зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Извънредните проверки са свързани с 
изясняване местоположението на отсечени дървета в границите на ЗЗ “Дуранкулашко 
езеро” и с писмо на Европейската комисия за унищожаване на местообитания, предмет на  
опазване в ЗЗ “Комплекс Калиакра” и ЗЗ “Калиакра”. Установено е, че по-голяма част от 
земеделските територии, предмет на проверката в двете защитени зони, се обработват. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 58 планови проверки.  
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През същия период са извършени три извънредни проверки: 
 една във връзка с поставени условия в писмо за съгласуване на дейности в ЗМ 

“Дуранкулашко езеро”; 
 една проверка във връзка със сигнал за нарушение на режимите на ЗМ “Ятата”; 
 една проверка във връзка с писмо на областния управител на област с 

административен център Варна за неправомерно поставени кейове на река Камчия в 
участъка, попадащ в ЗМ “Лонгоза”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                        

Извършени са общо 184 проверки, от които:  
 2 комплексни (екипни) проверки; 
 128 проверки по плана за текущ контрол; 
 20 проверки за последващ контрол; 
 3 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 24 проверки по разпореждане на МОСВ; 
 7 проверки по заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци.   
Дадени са общо 87 предписания. 

      През отчетния период са издадени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 4 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 13 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци; 
 3 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ; 
 138 заверени отчетни книги на 90 дружества; 
 150 утвърдени работни листи на 61 дружества; 
 3 анулирани работни листи на 2 дружества. 
По постъпило уведомление от Митнически пункт “Пристанище Варна – запад” и 

извършена проверка на място е констатиран внос от “В и Т Трейд” ЕООД, гр. София на 
шредирани полимерни изрезки от употребявани пластмаси без предварителна писмена 
нотификация, придружаващ сертификат за качество и без обозначителни знаци за вида и 
съдържанието в опаковката. На дружеството е съставен акт за установяване на 
административно нарушение и е издадена заповед за прилагане на принудителна 
административна мярка за екологосъобразно третиране на отпадъка. 
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През месец октомври 2012 г. са извършени общо 10 проверки на място, от които:  
 7 комплексни (екипни) проверки;  
 2 проверки с контролни измервания за нивата на шум, излъчван в околната среда от 

промишлен източник; 
 1 проверка по постъпила жалба от граждани. 
Дадени са общо 5 предписания.  



4/6 

През отчетния период са представени 11 доклада от СПИ. Не са констатирани 
наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 

Във връзка с жалба от жителите на с.Езерово на 07.11.2012 г. са извършени контролни 
измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда от дейността на «МТГ 
Делфин» АД. Резултатите от изпитването на вечерните еквивалентни нива на шума в 
мястото на въздействието показват, че граничните стойности са спазени. 

През отчетния период «Петрол» АД извърши обезшумяване на компресора за метан на 
бензиностанция 2106 в гр.Варна. Предприетите действия са във връзка с измерени нива на 
шума над граничните стойности в жилищната зона. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 11 проверки, от които: 
 2 комплексни (екипна) проверки;  
 1 проверка по плана за текущ контрол на обект с висок рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол на обекти с нисък рисков потенциал; 
 4 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по разпореждане на областна дирекция на МВР – Варна. 
Дадени са общо 12 предписания.  

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

През месец ноември 2012 г. са извършени общо 5 проверки по изпълнение на условия в 
издадени комплексни разрешителни на Община Аксаково – Регионално депо за неопасни 
отпадъци, с. Въглен, Община Добричка – Депо за неопасни отпадъци, Добрич, “Солвей 
соди” АД, Девня, “Солвей соди” АД, Девня – Сгурошламоотвал “Падина” и 
“Агрополихим” АД, гр. Девня – Депо за фосфогипс. Дадени са общо 15 предписания. 
 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА/ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОВОС/ЕО/ОС) 

За периода от 01.11.2012 г. до 30.11.2012 г. са извършени: осем извънредни 
проверки на място във връзка с държавна приемателна комисия (ДПК); контрол по 
документи и/или на място за изпълнение на условията, поставени в решения по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС),екологична оценка(ЕО) съгласно план 2012 г. 
 Експерти от дирекция „Превантивна дейност“ са участвали в 8 държавни 
приемателни комисии, като са излезли с предложение за въвежданена строежа в 
експлоатация на: 

 Проект България – Транзитни пътища V Лот 21; 
 Водопроводно отклонение от главен водопровод на ВиК Варна на Летище Варна, на 

територията на общините Варна и Аксаково; 
 „Главен канализационен колектор за битово-фекални води, с. Кипра – извън 

регулация“, „Улична битово-фекална канализация на с. Кипра“ и Доизграждане на 
„Улична БФК I етап“; 

 Подстанция Добруджа 400/220/110 кV I етап; 
 Въздушен електропровод 220 кV, с. Щипско, общ. Вълчи дол, с. Неофит Рилски, 

общ. Ветрино; 



5/6 

 Реконструкция на ВЛ 110 кV Раковски в землищата на гр. Каварна и с. Х. Димитър, 
общ. Каварна; 

 Сграда за обществено обслужване ПИ 10135.2558.149, гр. Варна; 
 Жилищна сграда, амбулатории за медицинска помощ, подземни паркоместа в УПИ 

VII-1540, кв. 10 по плана на 23 м.р., гр. Варна. 
 Извършени са 2 проверки по документи и на място за изпълнение на условията, поставени 
в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно план за 2012 
г. и 2 извънредни (т. 3 и 4) на решения с възложители, както следва: 

1. Решение № ВА 10/2011 г. по ОВОС на Директора на РИОСВ, възложител 
“Недялков Проджект мениджмънт” ООД, гр. Варна. Съствен е констативен протокол. Не 
са дадени предписания на възложителя. 

2. Решение по ОВОС № ВА 9/2011 г. на Директора на РИОСВ. Изпълнени са 
предписанията.  

3. Решение № ВА 13/2012 г. по ОВОС на РИОСВ, възложител “Пне Винд Парк 
Добруджа” ООД:  

 Част от условието по точка 4 не е изпълнено за представения ПП - ел. трасе 
20(35) кV; 

4. Решение по ОВОС № 3-2(101)/2005 г. на директора на РИОСВ: 
 Част от условието по точка 32 е изпълнено. 

 Изготвени са 13 становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ.  
 Едно участие на областен ЕСУТ Варна. 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

През отчетния период са съставени 2 акта за установяване на административно 
нарушение на: 

 “В и Т Трейд” ЕООД, гр. София за внос на шредирани полимерни изрезки от 
употребявани пластмаси без предварителна писмена нотификация, придружаващ 
сертификат за качество и без обозначителни знаци за вида и съдържанието в 
опаковката;  

 „Дивес Агро” ЕООД, гр. Варна, за неспазване изискванията за провеждане 
процедура по ОВОС в най-ранен етап от инвестиционното предложение. 

Издадени са 2 наказателни постановления на: 
 “Авеста - 92” ООД, гр. Варна, ПСОВ на почивна база, с. Шкорпиловци – за 

налагане на еднократна имуществена санкция за превишаване на индивидуалните 
емисионни ограничения в разрешителното, в размер на 2000 лв.; 

 “Петрол” АД, гр. София, бензиностанция Варна – за наднормен шум за вечер и 
нощ, излъчван в околната среда, в размер на 500 лв. 

Издадена е 1 заповед за прилагане на принудителна административна мярка на “В и Т 
Трейд” ЕООД, гр. София  за екологосъобразно третиране на отпадък. 
 

 
 

 
2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност  

Чрез осъществяваната дейност от експертите по компонент атмосферен въздух се 
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намалява имисионното натоварване на приземния въздушен слой на атмосферата в 
резултат на промишлените дейности. 

В резултат от провеждания контрол по компонент води се намалява и прекратява 
замърсяването на водите пряко свързано с интегрираното им управление в интерес на 
обществото и опазване здравето на населението. 

Във връзка с установени нарушения при извършените извънредни проверки, предстои 
изясняване на обстоятелствата и изпращане на покани за АУАН във връзка с нарушения на 
режимите на ЗЗ “Дуранкулашко езеро” и разпоредбите на Закона за биологичното 
разнообразие.  

Не са установени нарушения при извършените планови проверки на защитените 
територии. При една от проведените извънредни проверки и при проверката по сигнал са 
установени нарушения на режимите на ЗМ “Ятата” и ЗМ “Лонгоза”. Предстои изясняване 
на обстоятелствата, при които са извършени нарушенията и установяване на нарушителите 
в ЗМ “Ятата”. За установените неправомерно поставени кейове в ЗМ “Лонгоза” не са 
установени нарушителите, уведомен е Областния управител на област с административен 
център Варна.  

В резултат на извършено разпореждане, четири екземпляра от защитени видове 
животни са настанени за лечение и отговорно пазене в ОП “Зоопарк – спасителен център”, 
гр. Варна. Извършена е регистрация на приплоди от застрашени видове от дивата фауна. 
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