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

През месец август 2013 г. са извършени общо 31 проверки на място, от които:  
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 19 проверки по плана за текущ контрол;  
 4 по жалби и сигнали на граждани; 
 5 други проверки (1 проверка - във връзка с възникнал пожар при пълнене на газ 

пропан – бутан от жп цистерна в автоцистерна на площадката на “Газтрейд” АД, 
находяща се в района на с. Езерово. Незабавно е сформира екип от експерти на 
РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория – Варна за извършване проверка на 
място. След оценка на реалната обстановка, мобилната автоматична станция (МАС) 
е позиционирана в североизточния край и на границата на с. Езерово за оценка на 
КАВ и здравния риск за населението при неблагоприятна промяна на 
метеопараметрите. Данните от МАС до овладяване на ситуацията показваха 
повишени концентрации на основните показатели спрямо фоновите нива за района, 
но под пределно допустимите концентрации на контролираните замърсители, 4 
участия в ДПК на нововъвеждани в експлоатация строежи). 

Дадени са общо 2 предписания. 
Извършени са 38 проверки по документи на представени доклади от собствени 

непрекъснати измервания (СНИ) и собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите 
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от които: 

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

 СПИ – 18 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово и “Девен” АД, гр. Девня за месец юли 2013 г. 
 Информация до Община Добрич за източници на емисии в атмосферния въздух.  

 
ВОДИ 

Извършени са общо 20 проверки на място, от които: 
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 7 проверки по утвърдения от министъра на околната среда и водите график за 

контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни 
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вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в повърхностни водни 
обекти и включени в Контролно-информационната система за отпадъчните води; 

 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 5 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 3 други проверки (3 участия в ДПК на нововъвеждани в експлоатация строежи). 

Дадени са общо 7 предписания. 
 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 10 проверки, от които: 
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 други проверки (2 проверки по разпореждане на областния управител на област с 

административен център Варна за състоянието на складове за съхранение на 
негодни за употреба препарати за растителна защита и 1 проверка за палене на 
стърнища в рeгиона) 

Дадени са 3 предписания.  
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 
1. 27 извънредни проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете:  
 1 бр. сигнал за опасност от запалване на гнездо на щъркели, намиращо се на стълб по 

електроразпределителната мрежа на ниско средно напрежение в село Генерал 
Киселово, община Вълчи дол; 

 1 бр. сигнал за розовобузи костенурки в заведение в  к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”; 

 16 бр. за мъртви делфини, от които 11 бр. ботилконоси и 5 бр. обикновен делфин; 
 1 бр. за бедстващ бухал в с. Звездица; 
 7 бр. за бедстващи птици от вида Бял щъркел. 
 1 бр. сигнал за унищожаване на местообитание на Понто-сърматски степи в 

землището на село Св. Никола, общ. Каварна;  
 1 бр. сигнал за гнездо на прилепи на частен дом в Гръцката махала в град Варна, 

община Варна;  
2. Растителни видове и местообитания: 
 1 бр. сигнал за унищожаване на местообитание на Понто-сърматски степи в 

землището на село Св. Никола, общ. Каварна;  
3. 12 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.). 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ 
– Варна, са извършили общо 38 планови проверки в т. ч.: 

 3 проверки в Р “Калиакра”; 
 2 проверки в ПР “Балтата”; 
 15 проверки в ЗМ “Шабленско езеро”; 
 17 проверки в ЗМ “Дуранкулашко езеро”; 
 1 проверка в ЗМ “Казашко” 
През същия период е извършена 1 проверка по сигнал за изземване на пясък в ЗМ 
“Дуранкулашко езеро”. 
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 и спазване режимите 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. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Извършени са общо 78 проверки, от които: 
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 63 проверки по плана за текущ контрол; 
 5 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 1 проверка по жалби и сигнали на граждани; 
 6 други проверки, по подадени заявления за анулиране на работни листи и по 

подадени заявления за издаване на разрешително за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци. 

Дадени са общо 29 предписания. 
      През отчетния период са издадени: 

 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 4 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; 
 1 решение за прекратяване на разрешение за извършване на  дейности по третиране 

на отпадъци; 
 1 отказ за издаване на разрешение за извършване на  дейности по третиране на 
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отпадъци; 
 7 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ; 
 65 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 41 дружества; 
 481 заверени отчетни книги на 133 дружества; 
 23 анулирани работни листи на 8 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През август 2013 г. са извършени общо 2 проверки по плана за текущ контрол.  
Представени са 9 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от ЕТ “Недко Митев Недков” Добрич – зърнобаза, “Агросилоз” 
ЕООД, гр. Каварна – 2 зърнобази, “БГ Агро търговска компания” ЕООД, гр. Варна – 
зърнобаза,  “Булярд Корабостроителна индустрия” ЕАД, гр. Варна, “Агросилоз” ЕООД, гр. 
Каварна – зърнобаза, “АСМ” ЕООД, гр. Монтана – зърнобаза, гр. Провадия, “Старт” АД, 
гр. Добрич, “Доминион грейн България” АДС, гр. Варна – зърнобаза, гр. Каварна.  
Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 13 проверки, от които: 
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 6 проверки по разпореждане от МОСВ; 
 2 други проверки по заповед на ОУ на Варна; 
Дадени са общо 24 предписания. 

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни на 
“Свинекомплекс Брестак” АД, с. Брестак и “Агри СС” ЕООД, гр. Генерал Тошево - 
птицеферма. 

Дадени са общо 14 предписания. 
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ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 

ОЦЕНКА/ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОВОС/ЕО/ОС) 

За периода от 01.08.2013 г. до 31.08.2013 г. са извършени: 5 извънредни проверки на 
място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК), контрол по документи/на място 
за изпълнение на условията/мерките в решения по ОВОС/решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС/Становища по ЕО, и превантивен контрол на 
основание чл. 152 от ЗООС – становища по дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ 
и/или участия и др. 
I. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 
строежите в експлоатация:  

 „Реконструкция на съществуваща сграда (нова монтажна) в завод за акумулатори на 
„Старт“ АД – Добрич“ в УПИ XLV-9, кв. 256 по плана на ПЗ „Запад“, гр. Добрич, 
община град Добрич, област Добрич; 

 „Фотоволтаична централа с мощност 56.16 kWp“ в УПИ X-14, кв. 41а, с. Гешаново, 
общ. Добричка и „Кабелна линия НН за присъединяване на фотоволтаична 
централа в УПИ X-14, кв. 41а по плана на с. Гешаново, общ. Добричка с дължина 
200 м“; 

 „Инсталация за получаване на биогаз, чрез индиректно използване на биомаса с 
комбинирано производство на електрическа (999 kW) и топлинна (960 kW) енергия 
и ажурна ограда до 2.20 м“, находящ се в ПИ 02508.90.759 по КК на гр. Балчик, 
местност „Момчил“, общ. Балчик, обл. Добрич; 

 „Два броя силози за насипни товари за нехранителни цели – първи етап и 
преустройство на съществуващ склад за метали – втори етап“, находящ се в УПИ 
XI-105 „за производствена и складова дейност“ (с идентификатор 10135.5501.105), 
кв. 1 по плана на ЮПЗ, район „Аспарухово“, общ. Варна, обл. Варна; 

 „Пристройка, надстройка и ремонт на съществуващ хотел („Сердика“)”, находящ се 
в поземлен имот с идентификатор 39459.503.219, УПИ VIII, кв. 49 по плана на с. 
Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич. 

II. Резултат от извършени три извънредни проверки по документи и/или на място за 
изпълнение на условията/мерките в решения по ОВОС/решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС/Становища по ЕО: 

 Решение по ОВОС № 1-2/101/2005 г. – изпълнение на условие; 
 Решение по ОВОС № ВА 1/2010 г. – изпълнение на част от условие по т. 24; 
 Решение по ОВОС № ВА - 3/ 2008 г. – изпълнение на условие по т. 14; 

III. Становища по дневeн ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия, в 
т.ч. и др.: 
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 Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ – 9 бр.; 
 Участия в заседания на Общински/Областен ЕСУТ/ЕСИИ – 2; 
  Участие във ВЕЕС – 1; 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 3 акта за установяване на административни нарушения на: 
 “Полимери” АД, гр. Девня – по Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети АУАН № 0000002253/18.06.2013 г. за 
неизпълнение на Заповед № 53/15.03.2013 г.;  

 “Вамкар” ООД, гр. Варна – по Закона за управление на отпадъците АУАН № 
0000003377/14.08.2013 г. за съхраняване и разкломплектоване на ИУМПС без 
разрешение; 

 „Серен България” ЕООД, с. Брестовене, общ. Завет, нарушил чл. 14, ал. 4 от Закона 
за опазване на околната среда, във връзка с чл. 166, т. 3 от същия закон. 

 
Наложени са 3 имуществени санкции на: 
 “Терем КРЗ Флотски арсенал” ЕООД – „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” 

ЕООД, гр. Варна, м-ст „Лъджата”, нарушил чл. 120 от Закона за управление на 

отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. Неизпълнение 

на предписание за представяне на договори с лица по чл. 35 от ЗУО за предаване на 

отпадъци. 

 „Лидл България ЕООД енд КО” КД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, 

нарушил чл. 120 от Закона за управление на отпадъците е наложена имуществена 

санкция в размер на 5 000 лв. Не е извършена класификация на отпадък по реда на 

Наредба 3 / 2004 г. 

 „Серен България” ЕООД, с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, нарушил чл. 14, 

ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, поради което на основание чл. 166, т. 

3 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. Не е 

представена информация по изпълнение на наложена ПАМ за екологосъобразно 

третиране на отпадъци във връзка с установен нелегален превоз на отпадъци. 

Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: 
 Булгартрансгаз ЕАД, гр.София – КС Кардам 2 – ГТКА 1 – за изпускане в 

атмосферния въздух на емисии с наднормени концентрации на азотни оксиди, в 
размер на 386 лв/мес; 
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 Булгартрансгаз ЕАД, гр.София – КС Кардам 2 – ГТКА 5 – за изпускане в 
атмосферния въздух на емисии с наднормени концентрации на азотни оксиди, в 
размер на 1279 лв/мес; 


