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1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 
КОНТРОЛ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец октомври 2012 г. са извършени общо 9 проверки на място, от които:  
 1 комплексна (екипна) проверка;  
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух с амоняк в кв. 

„Повеляново“, гр.Девня, във връзка с възникнала аварийна ситуация. Аварията е 
отстранена своевременно; 

 1 проверка по уведомление на Митнически пункт „Пристанище Варна” за внос на 
флуорирани парникови газове;  

 1 участие в държавна приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на корпус 
екстракция, валци и преси и котелно в гр.Балчик.  
Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от “Декафос” АД, гр. Девня и “Хидрострой” АД, гр.   
Варна. 

Извършени са 44 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 23 доклада. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Информация до Община Варна с данни от пунктовете за контрол на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) за септември 2012 г.; 
 Представяне в МОСВ и ИАОС информация с анализ на данните от АИС на “ТЕЦ 

Варна” за месец септември 2012 г.; 
ВОДИ 

През месец октомври 2012 г. са извършени общо 41 проверки, от които:  
 2 комплексни (екипни) проверки;  
 32 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 по изпълнение на дадени предписания; 
 1 проверка на “Солвей соди” АД, Девня, Шламоотвал “Падина” – есенен преглед за 

състоянието на съоръжението; 
 2 проверки за  пломбиране на аварийни саваци на Пречиствателни станции за 

отпадъчни води. 
Дадени са общо 11 предписания. 
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ПОЧВИ 
Извършени са общо 4 проверки, от които: 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал за запалено стърнище в землището на гр. Провадия; 
 1 проверка по препратена от МРРБ сигнал за ползване на пясък от плажната ивица в 

района на КК „ Слънчев ден”, КК „Св. св. Константин и Елена”. 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 От служители на РИОСВ – Варна, са извършени 7 извънредни проверки и проверки 
по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете розов пеликан, таралеж, както и 
екземпляри от разред Китоподобни. Четири от постъпилите сигнали са неоснователни. 
Един от сигналите е за намерен мъртъв делфин от вида морска свиня. Два от сигналите са 
съответно за намерени един екземпляр от вида розов пеликан и два екземпляра от вида 
таралеж в безпомощно състояние, които са пуснати на свобода в подходящи за видовете 
райони.  

Извършена е една проверка във връзка с подадено заявление  за регистрация на 2 
приплода от вида сив папагал (жако). 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 75 планови проверки. Не са установени нарушения. 

През същия период са извършени седем извънредни проверки: 
 две проверки във връзка с извършване на лов в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ 

„Шабленско езеро“ – не са установени нарушения; 
 една проверка във връзка с ревизия на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ – не са 

установени нарушения; 
 една проверка във връзка със съгласуване на дейности по премахване на 

растителност от Големия остров, попадащ в границите на ЗМ „Дуранкулашко 
езеро“; 

 една във връзка със сигнал за нарушение на режима на ЗМ „Ятата“ – установено е 
наличие на две поставяеми бараки, за които няма съгласуване с РИОСВ - Варна, 
както и утъпкване на растителност; 

 една проверка във връзка със сеч в границите на Р „Камчия“ – установена е сеч на 
дървета на площ около 5 дка, уведомена е районната прокуратура; дадено е едно 
предписание за съхранение на отсечените дървета в ГСУ „Горска барака“ до 
изясняване на обстоятелствата; 

 една проверка във връзка с постъпило в РИОСВ – Варна, план-извлечение за 
промяна вида и нитензивността на сечта в гори, стопанисвани от ДГС „Генерал 
Тошево“, попадащи в границите на ЗМ „Росица“, ЗМ „Лозница“, ЗМ „Бежаново“, 
ЗЗ „Крайморска Добруджа“ и ЗЗ „Росица - Лозница“. Установено е, че в част от 
горската територия се наблюдава съхнене на насажденията, което налага 
провеждане на предвидение сечи. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                        

През месец октомври 2012 г. са извършени общо 152 проверки, от които:  
 4 комплексни (екипни) проверки; 
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 58 проверки по плана за текущ контрол; 
 17 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 1 проверка по сигнал срещу дейността на пункт за вторични суровини в гр. Варна; 
 69 проверки по разпореждане на МОСВ на площадки за хартия, картон, стъкло и 

пластмаси и на лица, които пускат на пазара електрическо и електронно 
оборудване; 

 2 проверки по заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци; 

 1 проверка по уведомление на Митнически пункт „Пристанище Варна” за 
незаконен внос на отпадъци.   

Дадени са общо 132 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 фирма е със заличени документи за 3 площадки; 
 10 разрешителни за извършване на дейности по събиране и транспортиране на 

отпадъци; 
 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ; 
 105 заверени отчетни книги на 77 дружества; 
 133 утвърдени работни листи на 76 дружества; 
 10 анулирани работни листи на 2 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През месец октомври 2012 г. са извършени общо 16 проверки на място, от които:  
 5 комплексни (екипни) проверки;  
 9 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка с контролни измервания за нивата на шум, излъчван в околната среда от 

промишлен източник; 
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания. 
Дадени са общо 5 предписания. 

През отчетния период са представени 4 доклада от СПИ на “Кирилови” ООД, с. 
Крапец, “Хидрострой”  АД, гр. Варна, “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София – район Вълчи 
дол и “Аргус - 94” ЕООД, гр. Балчик. Не са констатирани наднормени нива на шума, 
излъчван в околната среда. 

 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 9 проверки, от които: 
 1 проверка по плана за текущ контрол на обекти с нисък рисков потенциал; 
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане на областния управител. 

 Дадени са общо 18 предписания. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
През месец октомври 2012 г. са извършени общо 5 проверки, от които:  
 3 проверки по изпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка във връзка с установяване на капацитета на инсталацията; 
 1 проверка за допълване на собствената оценка във връзка с отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети;   
Дадени са общо 18 предписания. 

 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ОЦЕНКА ЗА 
СЪВМЕСТИМОСТ (ОВОС/ОС) 

За периода от 01.10.2012 г. до 31.10.2012 г. са извършени: четири 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), съгласно план 2012 г. и превантивен контрол 
на основание чл. 152 от ЗООС – становища по дневен ред за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ 
и/или участия. 

Експерти от дирекция „Превантивна дейност“ са участвали в 4 държавни приемателни 
комисии, като са излезли с предложение за въвежданена строежа в експлоатация на: 

 Укрепване на свлачище спирка „Писател“, Път Iv-90023 Златни Пясъци – Варна; 
 Производствено-складова база за хранителни продукти в с. Слънчево, общ. 

Аксаково, обл. Варна; 
 Рехабилитация на път II-27 “I-2 – /o.п. Шумен – Девня/ – Нови пазар – 

Владимирово – о.п. Добрич – Балчик – пристанище Балчик“ от км 25+000 до км 
32+700 /начало на участъка при км 25+000 /границата между ОПУ-Варна и ОПУ-
Шумен/ през с. Изворник до км 32+700 в регулацията на с. Стефан Караджа/ 
община Вълчи дол, област Варна; 

 Амфитеатър за 2000 места, спортна площадка, миниголф игрище, 5 площадки за 
лагерни огньове, 2 изгледни площадки в курорта Камчия, община Аврен, област 
Варна.  

  Извършени са 4 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 три извънредни (т. 5, 6 и 7) на решения с възложители, както следва: 

 “Блексийрама” АД, гр. София – предписанията са изпълнени в срок; 
 “Вертикал – Петков и С-ие” СД, гр. Плевен - предписанията са изпълнени в срок; 
 “Агрополихим” АД, гр. Девня; 
 “Електрауиндс Шабла Саут” АД, гр. София и “Електрауиндс Шабла” АД, гр. София 

- предписанията са изпълнени в срок; 
 “Ка Енерги” ООД, гр. Варна - част от условието по точка 10 е изпълнено за 

представените ПУП-ПЗ; 
 “Хранинвест” ЕООД, с. Кичево, общ. Аксаково - условието е изпълнено; 
 „Уинд енерджи парк - Ветрино“ ООД, гр. Варна - част от условието по точка 11 е 

изпълнено за представения ПУП-ПЗ. 
  Изготвени са 14 становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ.  
 Едно участие на областен ЕСУТ Варна. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
През отчетния период са съставени 4 акта за установяване на административни 

нарушения на: 
 “Петрол” АД, гр. София, бензиностанция – за превишаване граничните нива на 

шума, излъчван в околната среда за вечер и нощ от експлоатацията на 
компресора на газстанцията към бензинастанция, гр. Варна; 

 “В и К - Варна” ООД, гр. Варна, ПСОВ “Камчия”, КК “Камчия” – за 
превишаване индивидуалните емисионни ограничения; 

 “Авеста - 92” ООД, гр. Варна, ПСОВ на почивна база, с. Шкорпиловци – за 
превишаване индивидуалните емисионни ограничения по показатели БПК5, 
ХПК, азот амониев, анионактивни детергенти и неразтворени вещества; 

 Христо Тодоров Дерменджиев, гр. Варна, в нарушение на режима на ЗМ 
„Лонгоза“. 

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност  
Чрез осъществяваната дейност от експертите по компонент атмосферен въздух се 

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. 

В резултат на извършените проверки се контролират производителите, вносителите и 
потребителите на химични вещества и смеси. Следи се регистрацията и нотификацията в 
Европейската агенция по химикали (ECHA) на вносителите и производителите на 
веществата в самостоятелен вид или съдържащи се в смесите. Следи се и за спазването на 
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси за 
дружествата, произвеждащи детергенти – за спазването на Регламент 648/2004 г. 

По отношение на опазването на защитените видове, при извършване на контролната 
дейност не са установени нарушения.  

Не са установени нарушения при извършените планови проверки на защитените 
територии. След подадени сигнали са установени нарушения на режимите на две защитени 
територии, предстои изясняване на обстоятелствата, при които са извършени, и 
установяване на нарушителите. 
 
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 
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.  

Постигнатите резултати по компонент води  водят до ограничаване или преустановяване 
на замърсяванията на повърхностните водни обекти. 

Контролът по ОХВ бе насочен основно към наличие на: регистрация на веществата; 
нотификация на химичните вещества от вносители и производители; актуални 
информационни листове за безопасност на български език; инвентаризационни списъци на 
химичните вещества, наличие на актуализирани Таблица 1 и Таблица 2 от Приложение № 
1 от Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент (ЕО) 
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1907/2006 (REACH), утвърдени със Заповед № РД – 250/08.04.2009 г. на министъра на 
околната среда и водите и др.   

В резултат на извършените проверки три екземпляра от защитени видове животни 
са освободени в подходяща за видовете среда. Извършена е регистрация на приплоди от 
застрашен вид. 

В резултат на извършените проверки са създадени условия за опазване на 
биологичното разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на 
инспекцията.  
 
4. Кратко обобщение по отношение ефекта спрямо околната среда, бизнеса и 
обществото 

Създадени са предпоставки за опазване на защитени видове животни и регулиране 
на търговията с екземпляри от застрашени видове. 

В резултат от действията на експертите по защитени територии и охраната от 
РИОСВ - Варна, са ограничени нарушенията в северните защитени територии.  
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