
 1 

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

През месец декември 2013 г. са извършени общо 9 проверки на място, от които:  
 4 проверки по плана за текущ контрол;  
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 3 по сигнали и жалби; 
 1 друга проверка (“Гранд Мол Варна”, гр. Варна по разпореждане на областния 

управител). 
Извършени са 32 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 – 12 доклада; 
Извършена е контролна проверка на блок № 5 от инсталациите на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово, във връзка с Договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз и 
договорените преходни периоди за постигане на изискванията на Директива 2001/80/ЕС, 
респективно спазване изискванията на Наредба № 10 за норми за допустими емисии 
(концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, 
изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации и Условие 9. Емисии в 
атмосферния въздух в Комплексно разрешително (КР) № 51/2005 г. Постигането на 
нормите за допустими емисии за серен диоксид и общ прах следваше да се извърши, 
съответно чрез изграждане на сероочистваща инсталация и монтиране на допълнително 
поле на електрофилтъра на блок № 5, в срок 31.12.2013 г. Установено е, че на блок № 5 
няма изградена сероочистваща инсталация и монтирано допълнително поле на 
електрофилтъра. Със Заповед № 287/17.12.2013 г. на РИОСВ – Варна е наложена 
преустановителна принудителна административна мярка – спиране от експлоатация на 
блок № 5 (котел № 5, тип ТПЕ 212) от горивната инсталация за производство на 
електроенергия на “TEЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, считано от 01.01.2014 г. 

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 ноември 2013 г.; 
 Утвърдени нови пробовземни точки на “Тони кар” ООД, гр. Варна, “Оркид мулти 
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комплекс Варна” ЕООД, гр. Варна и “Шама - 2” ЕООД, гр. Варна; 
 Издадени са 28 удостоверения на 26 дружества за регистрация по Наредба № 

7/2003 г. за норми за ЛОС. 
 
ВОДИ 

Извършена е 1 проверка на “Проучване и добив на нефт и газ” АД - находище 
Тюленово, във връзка с уведомление за спиране действието на наложена текуща 
ежемесечна санкция по Закона за опазване на околната среда.   

 
ПОЧВИ 

Извършени са 4 проверки на складове за съхранение на негодни за употреба препарати 
за растителна защита по разпореждане на Районна прокуратура – Варна. 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

През отчетния период са извършени общо 8 проверки, от които: 
 3 проверки по сигнали - 1 сигнал за граблива птица в безпомощно състояние в с. 

Китка, общ. Аврен; 1 сигнал за екземпляр от вида сова в безпомощно състояние в 
град Аксаково; 1 сигнал за стрелба по червеногуши гъски в с. Дуранкулак, общ. 
Шабла; 

 3 планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР на билкозаготвителен пункт в гр. 
Аксаково; зоомазин в гр. Варна и Община Провадия; 

 2 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.). 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 През отчетния период са извършени: 

 45 планови проверки в т.ч.: Р “Калиакра” 2 проверки; ЗМ “Степите” 2 проверки; ПР 

“Балтата” 2 проверки; ЗМ “Шабленско езеро” 20 проверки; ЗМ “Дуранкулашко 

езеро”18 проверки; ПП “Златни пясъци” 1 проверки. 

 33 извънредни проверки на: ЗМ “Яйлата” 28 проверки; ЗМ “Дуранкулашко езеро” 2 

проверки; ЗМ “Шабленско езеро” 1 проверка; ЗМ “Лиман” 2 проверки. 

За установените нарушения са предприети конкретни действия за констатиране на 

нарушителите в защитените територии. 
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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.  

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Извършени са общо 30 проверки, от които:  
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 1 по сигнал; 
 8 проверки по разпореждане; 
 11 други проверки (5 по подадени заявления за анулиране на работни листи, 1 по 

подадено заявление за издаване разрешително за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци и 5 по подадени заявления за изменение или допълнение на 
издадени разрешителни за извършване на дейности по третиране на отпадъци).   

Дадени са общо 19 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 6 решения за изменение или допълнение на издадени разрешителни за извършване 

на  дейности по третиране на отпадъци; 
 7 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 4 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

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

документ; 
 39 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 20 дружества; 
 13 анулирани работни листи на 4 дружества; 
 183 заверени отчетни книги на 43 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 5 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от “Сен Гобен констракшън продъкс” ЕООД, “Ксела България” 
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ЕООД, гр. Добрич, “Девен” АД, гр. Девня, “Солвей соди” АД, гр. Девня и  
Сгурошламоотвал “Падина” на “Солвей соди” АД, гр. Девня. 

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 4 проверки, от които: 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане от МОСВ; 
Дадени са общо 4 предписания.  
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети е извършена 1 проверка на “Полимери” АД, гр. Девня. 
На площадката на “Полимери” АД, гр. Девня е работила инсталация за производство на 

дихлоретан, при експлоатацията на която се е формирал отпадък класифициран с код и 
наименование  07 01 07* Халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция 
(тежки фракции). Последното количество дихлоретан е произведено през месец януари 
2005 г., и съответно през този месец е генериран за последно отпадък от нея. Отпадъкът е 
съхраняван в резервоар  FA 502 - B с вместимост 5000 м3 от складовото стопанство за 
дихлоретан на “Полимери” АД, гр. Девня, като към 01.02.2005 г. количеството на отпадъка  
в него е 2663,2 тона. Нормативно допустимия срок по смисъла на отменения Закон за 
управление на отпадъците за извършване на дейности по съхраняване на отпадъка на 
площадката, включително складирането на отпадъка от събирането му до неговото 
третиране е до 3 г. при последващо предаване за оползотворяване и 1 г. при последващо 
предаване за обезвреждане. Със заповед № 53/15.03.2013 г. на РИОСВ – Варна е наредено 
на “Полимери” АД, гр. Девня (н) да  осигури екологосъобразно третиране, чрез крайно 
оползотворяване/обезвреждане на отпадъка или друг законоустановен способ, като тези 
мерки да се извършат от лица, притежаващи документ за извършване на дейности с 
отпадъци, валиден съгласно § 6 от допълнителните разпоредби или издаден по чл. 35, ал. 1 
от Закона за управление на отпадъците. Превантивните мерки следва да се изпълнят в 20 
(двадесет) дневен срок, считано от датата на връчване на заповедта. Заповедта е връчена на 
синдика на дружеството на 15.03.2013 г. На 10.04.2013 г., при извършена проверка на 
площадката на “Полимери” АД, гр. Девня е констатирано, че  заповед  № 53/15.03.2013 г. 
на РИОСВ – Варна не е изпълнена. За неизпълнението й на “Полимери” АД, гр. Девня е 
наложена имуществена санкция, в размер на 5 732 960 лв. 
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ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА/ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОВОС/ЕО/ОС) 

За периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. са извършени: девет 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:  
 “Склад за търговия  на едро с лекарствени продукти, офиси и ограда” и “Подпорна 

стена за укрепване на изкопа по границите на ПИ 043024”, находящи се в поземлен 
имот № 043024, масив 43 по КВС на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, 
“Електрозахранване с кабелни линии СрН 20 kV И БКТП 20/0.4 kV, 1000 kVA с 
трансформатор 250 kVA”, находящ се в поземлен имот № 043024, масив 43 по КВС 
на землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна и преминаващ от 
съществуващ ЖР стълб в ПИ 044002 на ВЕЛ 20 kV през ПИ 043036, ПИ 000195, ПИ 
000315 и ПИ 043204 по КВС на землището на  гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. 
Варна, и “Уличен водопровод и водопроводно отклонение за ПИ 043024”, 
преминаващ през ПИ 040036 и ПИ 000195 – полски пътища и ПИ 000315 път ІV-ти 
клас по КВС на землището на  гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна; 

 „Компресиращ шунтов реактор (КШР) с кабелна линия (КЛ) 20 kV от ветрогенератор 
№ 14 до главна разпределителна уредба (ГРУ) и КЛ 20 kV от ГРУ до КШР, находящ 
се в поземлен имот № 48828.13.223, по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, обл. 
Добрич; 

 „Център за защита на природата и животните“, находящ се в имот 463002 в 
землището на гр. Добрич, общ. град Добрич, обл. Добрич; 

  „Многофункционална спортна зала на СОУ “Елин Пелин”, находяща се в УПИ IV 
105-“за училище”, кв. 202, 12 м.р., по плана на гр. Варна, СОУ “Елин Пелин”, ул. 
“Тодор Влайков” № 18; 

 „Фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW”, находящ се в урегулиран 
поземлен имот УПИ I – 7 за бензиностанция и газостанция, масив 160 по КВС на 
землището на гр. Провадия, обл. Варна; 

 „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 60 kWp и външно 
електрозахранване с кабели ниско напрежение (НН) 1 кVот ТП „Кравеферма“ до ГРТ 
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на ФЕЦ“, находящ се в ПИ 06104.30.28, землище с. Бранище, общ. Добричка, обл. 
Добрич; 

 „Възстановяване на мостово съоръжение на околовръстния път в района на ПСОВ – 
Шабла – дължина на съоръжението 21.22 м“ в ПИ 83017.504.4063, гр. Шабла, общ. 
Шабла, обл. Добрич; 

 „Електрозахранване на възлова станция 20 kV в УПИ І-5, в. з. ”Фиш-Фиш” Запад, кв. 
1, община Балчик от подстанция 110/20 kV ”Албена”, с дължина 2830,00 м, находящ 
се в УПИ І-5, кв. 1 по плана на в. з. “Фиш-Фиш”; “Възлова станция с трафопост 
20/0,4 kV  в ПИ 53120.105.32 в землище на с. Оброчище, общ. Балчик, І-ви етап – 
“Сграда и трансформатор 250 kVА, 20 kV”, находящ се в ПИ 53120.105.32, землище 
с. Оброчище, община Балчик; “Външни водопровод и канализация за в.з. “Фиш-
Фиш” с дължина на водопровода 2250 м и канализация с дължина 2895 м”, находящ 
се в сервитута на общински път Албена-Балчик, община Балчик; 

 „Пристанище Варна“ ЕАД (Пристанищен терминал Варна-Запад), Смяна 
предназначението на централна кухня-майка в склад за пакетирани товари, сграда с 
ид. 20482.505.37.64, разположена в ПИ с ид. 20482.505.37 по КК на землището на гр. 
Девня, община Девня, област Варна. 

II. Резултат от извършени 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: 

По документи: 
 Решение по ОВОС № ВА 1/2010 г. – изпълнение на част от условие по т. 24; 
III. Становища по дневeн ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия, 

в т.ч. и др.: 
 Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ – 11 бр. 
 Участие в обществено обсъждане на Доклад за ОВОС – 1. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставен е 1 акт за установяване на административни нарушения на: 
 Кмета на Община Балчик – по Закона за опазване на околната среда АУАН № 

0000002983/07.10.2013 г. за неизпълнение на дадено предписание за възстановяване 
нормалната проводимост на колектора служещ за отвеждане на пречистените 
отпадъчни води от ПСОВ “Албена” до мястото на заустване в Черно море;  

 “Полимери инвест” АД, гр. Девня - по Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети АУАН № 
0000002254/26.09.2013 г. за неизпълнение на дадено предписание за извеждане на 



 7 

наличното количество от дихлоретан, намиращо се в инсталацията за производство 
на „Дихлоретан”, и съхранението му в надежден съд. 

 
Наложени са 2 имуществени санкции на: 
 “Крео” ЕООД, гр. Варна – по Закона за управление на отпадъците за неизпълнение 

на условия в издадено разрешително за дейности с отпадъци, в размер на 7 000 лв.; 
 “Полимери” АД, гр. Девня - по Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети за неизпълнение на Заповед № 53/15.03.2013 г. 
на РИОСВ – Варна за осигуряване на екологосъобразно третиране, чрез крайно 
оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 07 01 07* 
Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки фракции), 
в размер на 5 732 960 лв.; 

 
Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: 
 СБАЛПФЗ Варна ЕООД – за превишаване на индивидуалните емисионни 

ограничения по показатели неразтворине вещества БПК5, в размер на 24,70 лв/мес. 
 

Наложена е 1 принудителна административна мярка (ПАМ) на: 
 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово - по  Закона за опазване на околната среда  

преустановителна  ПАМ със Заповед № 287/17.12.2013 г. на РИОСВ – Варна – 
спиране от експлоатация на блок № 5 (котел № 5, тип ТПЕ 212) от горивната 
инсталация за производство на електроенергия на “TEЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, 
считано от 01.01.2014 г. 

 
 
 
 
 


