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

През месец април 2013 г. са извършени общо 38 проверки на място, от които:  
 1 комплексни (екипни) проверки; 
 28 проверки по плана за текущ контрол;  
 6 по жалби и сигнали на граждани; 
 4 други проверки (2 по постъпили уведомления  за спиране/възобновяване на 

текуща ежемесечна санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС, 1 по уведомление от 
Митнически пункт – Варна и 1 по представен План за управление на 
разтворителите). 

Дадени са общо 3 предписания. 
Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух на “Феникс Ауто” ООД, гр.Варна и “Ауто Финес” ЕООД, 
гр. Варна. 

Извършени са 43 проверки по документи на представени доклади от собствени 
непрекъснати измервания (СНИ), собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите 
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, Планове за управление на 
разтворителите (ПУР), Схеми за намаляване на емисиите (СНЕ), от които: 

 СНИ – утвърдени 2 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите, 
съставени са 4 протокола (образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.) и са 
представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СНИ – утвърдени 20 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 40 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 12 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 9 броя. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Годишен отчет за 2012 г. до ИАОС по Наредбата за ограничаване емисиите на 

летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в 
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти; 

 Представена в МОСВ е информация за регистрираните концентрации на ФПЧ10 и 
ФПЧ2,5 за зимния период; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 
Езерово и “Девен” АД, гр. Девня за месеците март 2013 г. 
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ВОДИ 
Извършени са общо 25 проверки на място, от които:   
 6 комплексна (екипна) проверка; 
 14 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 проверка по сигнал на гражданин; 
 1 друга проверка на ПСОВ Балчик – молба за отмяна на текуща ежемесечна 

санкция.  
Дадени са общо 5 предписания. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 10 проверки, от които: 
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 2 проверки по жалба и сигнали на гражданин за замърсяване на земеделси земи със 

строителни и битови отпадъци; 
 1 друга след определяне границите на терен за рекултивация.  
Дадени са общо 4 предписания.  

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 През отчетния период са извършени: 

 5 извънредни проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете: 
1 бр. голям ястреб – екземплярът е без видими фрактури. Същият е настанен в ОП 
“Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене; 1 бр. 
сокол -сигналът е неоснователен; 1 бр. делфин – мъртвият екземпляр е без видими 
следи от наранявания и в начален стадий на разлагане; 1 бр. бухал – екземплярът е 
без видими следи от наранявания и в добър жизнен статус, пуснат е в подходяща 
среда; 3 бр. мъртви щъркели – екземплярите са в напреднал стадий на разлагане. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, екземплярите са оставени на мястото, където са 
открити.  

 2 бр. извънредни проверки във връзка със заявления за регистрация на екземпляри 
от видове по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ бр.77/2002 г). 

 1 бр. извънредна проверка за наличие на пясъчни дюни в местност Фичоза, град 
Варна – не е установено наличието на пясъчни дюни. 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ 
– Варна, са извършили общо 27 планови проверки.  
 През същия период са извършени:  

 1 проверка по сигнал за пожар в местност “Развъдниците” в близост до ЗМ 
„Шабленско езеро” – по време на проверката пожарът е изгаснал, не е констатиран 
нарушител; 

 1 проверка по сигнал за вземане на пясък от плажната ивица до последната сграда 
на къмпинг “Космос” – село Дуранкулак – констатирано е вземане на около 2 куб. м 
пясък и следи от верижна машина, не е констатиран нарушител; 

 1 проверка по сигнал за пожар на около 1 км от заведение “Златна рибка” в близост 
до ЗМ „Шабленско езеро” – по време на проверката има пет локални огнища на 
пожара, няма изгоряла тръстика на територията на ЗМ „Шабленско езеро”, не е 
констатиран нарушител. 

За установените нарушения са предприети конкретни действия за констатиране на 
нарушителите в защитените територии.  

В резултат на извършените проверки са създадени условия за опазване на 
биологичното разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на 
инспекцията.  

В резултат от действията на експертите и специалистите по защитени територии от 
РИОСВ - Варна, са ограничени нарушенията в северните защитени територии, с което се 
спомага за изпълнение на целите, за които са обявени защитените територии.  
 Проведена е Комисия за предложение за обявяване на нови малки защитени територии 
по смисъла на глава трета от Закон за защитените територии: 

 ЗМ “Ароматна матиола”, землище на град Балчик , община Балчик; 
 ЗМ “Пробития камък – Цар борисов лопен”, землище на село Равна община 

Провадия; 
 ЗМ “Трижилкова метлична”, землище на село Невша, община Ветрино. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Извършени са общо 84 проверки, от които:  
 6 комплексни (екипни) проверки; 
 28 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 12 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 7 проверки по разпореждане на МОСВ; 
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 27 други проверки, от които 1 по уведомление за съдействие от Митнически пункт 
Пристанище Варна за внос на отпадъци, 8 по подадено заявление за анулиране на 
работни листи и 18 по подадени заявления за издаване на разрешително за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци.   

Дадени са общо 16 предписания. 
      През отчетния период са издадени: 

 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 12 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 3 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности 

по третиране на отпадъци; 
 2 решения за отказ за издаване на решения за извършване на дейности по третиране 

на отпадъци; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 3 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ; 
 218 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 91 дружества; 
 329 заверени отчетни книги на 161 дружества; 
 36 анулирани работни листи на 7 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършени са 2 проверки с контролни измервания на нивата на шума, излъчван в 
околната среда от Бензиностанция 2106, гр. Варна на “Петрол” АД, гр. София. Отчетените 
стойности са над граничните норми. Предстоят административни действия по Закона за 
защита от шума в околната среда. 

През отчетния период е представен доклад от собствени периодични измервания на 
нивата на шума, излъчван в околната среда от Девня цимент АД, гр. Девня. Не са 
констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 19 проверки, от които: 
 3 комплексни (екипни) проверки; 
 2 проверки на дружества с издадени разрешителни за нисък рисков потенциал; 
 12 проверки по плана за текущ контрол; 
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 1 проверка за последващ контрол; 
 3 други проверки, от които 2 по писмо на ОД на МВР Варна и 1 комплексна 

проверка за оценка степента на риска, назначена със заповед на кмета на община 
Варна. 

Дадени са общо 23 предписания.  
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    

Извършени са общо 3 проверки, от които: 
 2 проверки на място по изпълнение на условия в издадени комплексни 

разрешителни на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, гр. София и „Сънфлауърс голд” 
ООД, гр. Девня 

 1 проверка по ЗОПОЕЩ на „Булгартрансгаз” ЕАД, КС Кардам. Дадено е 1 
предписание 

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

За периода от 01.04.2013 г. до 30.04.2013 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 дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ 
и/или участия. 
I. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 
строежите в експлоатация:  

 „Пътна връзка“ за поземлени имоти (ПИ) 052041 и 052042 по КВС на землището на 
с. Изворско, община Аксаково, област Варна; 

 „Ремонт на преливника и изпускателя на язовир „Ботево“ – Община Аксаково“; 
 „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)“ в УПИ XV-572, кв. 3 и трасе на кабел през 

терени публична общинска собственост по плана на с. Пряспа, община Балчик, 
област Добрич; 

 „Ветроенергийна централа от 2 броя ветрогенератора, 2 броя БКТП, кабелни линии  
от съществуваща ГРУ до новите БКТП и кабелни линии HH до ветрогенераторите”, 
в ПИ 48828.13.127 и ПИ 48828.13.128 в землището на с. Могилище, община 
Каварна, област Добрич; 

 „Фотоволтаична система с мощност 72.60 kWp”, в УПИ VІІІ-189, кв. 53 и трасе на 
кабел през терен публична общинска собственост (от 100-99-105-104-103), с. 
Славейково, община Провадия, област Варна; 

II. Становища по дневeн ред за провеждане на общински или районни ЕСУТ/ЕСИИ и/или 
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участия: 
 Становища по дневен ред за провеждане на общински или районни ЕСУТ/ЕСИИ – 

10 бр.; 
 Участия в заседания на Общински ЕСУТ/ЕСИИ – 10; 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период са съставени са 2 акта за установяване на административни 
нарушения на: 

 “Метарекс Инвест” ЕООД, гр. Варна – по ЗООС за неизпълнение на дадено 
предписание за явяване на управителя на дружеството в РИОСВ; 

 “Аталекс” ООД, гр. Пловдив – по ЗУО за извършване на дейности с отпадъци без 
разрешение. 

Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: 
 “Еврохолц” ООД, гр. Ген.Тошево – за изпускане в атмосферния въздух на емисии с 

наднормени концентрации на прах и въглероден оксид, в размер на 12 лв/мес; 
 “Евроманган” АД, с. Църква – за превишаване индивидуалните емисионни 

ограничения по показатели неразтворени вещества и манган, в размер на 192,50 
лв/мес; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


