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

През месеците януари и февруари 2013 г. са извършени общо 28 проверки на място, от 
които:  

 14 проверки по плана за текущ контрол;  
 5 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 9 други проверки (1 проверка с пломбиране на блок № 4 на “TEЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово, във връзка със заповед за налагане на преустановителна принудителна 
административна мярка – спиране от експлоатация на блок № 4 (котел № 4, тип ТПЕ 
212) от горивната инсталация за производство на електроенергия на “TEЦ Варна” ЕАД, 
с. Езерово, считано от 01.01.2013 г., 2 проверки по уведомление за 
спиране/възобновяване на текуща ежемесечна санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС, 1 
проверка по уведомление за съдействие от МП Варна - запад за внос на флуорирани 
парникови газове и 5 участия в държавни приемателни комисии за разрешаване 
ползването на строеж). 

Дадено е 1 предписание. 
Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух на СОК “Камчия” ЕАД, с. Арен  и “Оникс ауто груп” ООД, гр. 
Варна. 

Извършени са 92 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 4 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 40 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 – 48 доклада. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Информация до Община Варна с данни от пунктовете за КАВ за декември 2012 г. и 

януари 2013 г.; 
 Представяне в МОСВ и ИАОС информация с анализ на данните от АИС на “ТЕЦ Варна” 

за месец декември 2012 г.; 
 Емисионен отчет за осъществения контрол през 2012 г. на организираните неподвижни 

източници на вредни вещества, изпускане в атмосферния въздух;  
ВОДИ 
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Извършени са общо 25 проверки на място, от които:   
 19 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; 

 1 проверка по плана за текущ контрол;  
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания на ЕТ Алеко - 

Александър Александров, с. Арковна; 
 3 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 1 участие в Държавна приемателна комисия на Община Варна за обект “Отвеждащ 

колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на 
съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище 
- І етап (подобекти КПС 1 и 2), КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна”. 

Дадени са общо 19 предписания. 
Във връзка с възложена ни проверка от Окръжна прокуратура, инспектори на район 

„Приморски”, община Варна съвместно с експерти на РИОСВ – Варна извършиха контролни 
проверки на 24 бр. обекта разположени по протежението на Шокъров канал и трите дерета (без 
ул.”Царевец”). При проверките е установено, че тези обекти заустват отпадъчните си води в 
канализационната мрежа, за което са представени документи за заплащане на вода, канал и 
пречистване, издадени от „В и К Варна“ ООД, гр. Варна. Обектите находящи се по 
ул.”Царевец” са проверени от инспектори на район „Приморски”, община Варна, като е 
представена информация, че седем от обектите са включени в градската канализационна мрежа, 
а шест от обектите към момента са на етап съгласуване на виза за проектиране с цел 
изграждане на канализационно отклонение за включване на отпадъчните води в 
канализационната система на гр. Варна 

 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 4 проверки, от които: 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка по жалба на гражданин за замърсяване на терен за рекултивация със 

строителни и битови отпадъци. По случая са предприети административно наказателни 
действиия срещу “Металекс инвест” ЕООД, Варна. 

Дадени са общо 3 предписания.  
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени:  
 Пет планови проверки на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич; 
 38 извънредни проверки и проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от 
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видовете червеногуша гъска, обикновен и северен мишелов, черношипа ветрушка, ням 
лебед, обикновен делфин, червен ангъч. Извършени са шест проверки по сигнали за 
намерени мъртви екземпляри от видовете обикновен мишелов и червеногуша гъска, от 
които два обикновени мишелова са изпратени за изследване за причините за смъртта им 
в ОП „Зоопарк – спасителен център“, а други три и една червеногуша гъска - в 
Обединена ветеринарна клиника, гр. Варна. 

 4 проверки във връзка с издадени от министъра на околната среда и водите два броя 
разрешителни за изключенията от забраните, предвидени в Закона за биологичното 
разнообразие за защитените видове птици. 

 5 проверки във връзка с подадени заявления за регистрация на 13 приплода от вида сив 
папагал – жако, предстои маркиране на екземплярите, както и на два приплода от вида 
конгуански папагал и 2 от вида сенегалски папагал. 

 4 планови проверки във връзка със забранителните режими на ЗЗ “Батова”, код BG 
0002082, ЗЗ “Белите скали”, код BG 0002097, ЗЗ “Калиакра”, код BG 0002051 и ЗЗ 
“Шабленски езерен комплекс”, код BG 0002082. Извършени са две проверки по сигнали 
за: унищожаване на Понтосарматски степи в ЗЗ “Крайморска Добруджа”, код 
BG0000130 и за извършване на сеч на дървета в ЗЗ “Батова”, код BG 0002082. 

 1 планова проверка на централен пазар в гр. Добрич за продажба за защитени видове 
растения и растения под специален режима на опазване и ползване. 

При извършените планови проверки на зоомагазини, не са установени нарушения. Във 
връзка с част от намерените мъртви екземпляри от защитени видове животни предстои 
изследване на същите и изясняване на обстоятелствата около смъртта им.  

При една от извършените проверки във връзка с издадено от министъра на околната среда и 
водите разрешително за изключенията от забраните, предвидени в Закона за биологичното 
разнообразие, е дадено едно предписание за явяване в РИОСВ-Варна и изясняване на 
обстоятелствата около по-големия брой уловени птици. 

Не са установени нарушения на режимите на защитените зони при извършените планови 
проверки и проверки по сигнали – не е установено унищожаване на степи в ЗЗ “Крайморска 
Добруджа”, код BG0000130, а извършваната сеч в ЗЗ “Батова”, код BG 0002082, е съгласно 
Лесоустройствен прокт на Държавно горско стопанство “Варна”, който е съгласуван с решение 
на министъра на околната среда и водите. 

Не е установена продажба за защитени видове растения и растения под специален режим на 
опазване и ползване при извършената проверка на пазари. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ – 
Варна, са извършили общо 100 планови проверки.  

През същия период са извършени три проверки по сигнали за лов в ЗМ “Дуранкулашко 
езеро” и една по сигнал за наличие на даляни в акваторията на резерват “Калиакра”. 
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ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ   

През отчетния период са извършени тринадесет проверки във връзка с подаден сигнал за 
събиране на брашлян в района на резерват “Камчия”. Дадени са 13 предписания /по едно на 
всяко лице/ за представяне на позволително/и за събиране на билките. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Извършени са общо 45 проверки, от които:  
 10 проверки по плана за текущ контрол; 
 11 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 5 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 5 проверки по разпореждане на МОСВ; 
 14 други проверки, от които 1 съвместна проверка с ОД на МВР, 3 бр. по подадено 

заявление за анулиране на работни листи и 10 бр. по подадено заявление за издаване на 
разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци.   

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

 5 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 5 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци; 
 2 решения за отказ за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране 

на отпадъци; 
 12 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и транспортиране 

на отпадъци; 
 243 утвърдени работни листи на 158 дружества; 
 225 заверени отчетни книги на 134 дружества; 
 44 анулирани работни листи на 9 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През отчетния период са представени 2 доклада от СПИ на “Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна 
и “Евроманган” АД, с. Църква. Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в 
околната среда от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 5 проверки, от които: 
 4 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по жалба на гражданин за използване на репелентни препарати срещу кучета 

и котки на Летище Варна от “Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” АД, Варна. При 
проверката са представени информационните листи за безопасност на  препаратите. 
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Констатирано е, че те са на растителна основа с есенции на етерични масла и 
въздействат върху сетивата на животните с цел ограничаване на достъпа им до 
летището. Препаратите са безвредни за хора и животни; 

Дадени са общо 13 предписания.  
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    

Извършени са общо 7 проверки, от които: 
 2 проверки по изпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни на “Метал” 

АД,  гр. Варна и “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София – КС “Провадия”, с. Кривня. Дадени 
са 3 предписания. 

 2 проверки по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети; 

 1 проверка по разпореждане на ИАОС на “Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна, във връзка с 
изменение на издадено комплексно разрешително; 

 2 участия в Държавна приемателна комисия на новоизградени инсталации на “Солвей 
соди” АД, гр. Девня и “Девен” АД, гр. Девня. 

Дадени са общо 4 предписания. 
 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА/ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОВОС/ЕО/ОС) 

За периода от 01.01.2013 г. до 28.02.2013 г. са извършени: осем (две за месец януари и 
шест за месец февруари) 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:  

 Малка ветрова електроцентрала – 1 бр. ветрогенератор, с. Храброво, общ. Балчик; 
 Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)"св. Марина" ЕАД-Варна, 

подземна пристройка за мо нтаж на циклотрон за производство на F-18/FDG/ 
BIOMARKER GENERATOR HA ABT и монтаж на циклотрон за производство на F-18, 
град Варна; 

 Рехабилитация на въздушен електропровод 110kV "Мергел" - от п/ст  "Добруджа" до 
п/ст "Циментов завод", град Суворо, с. Чернево и с. Кипра; 

 Преустройство и модернизация на библиотека /сграда ректорат, филиал 1 и филиал 2/ 
при медицински университет "Проф. Д-р параскев стоянов" с подобект "Ректорат" при 
Медицински университет с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и 
"Пътнически асансьор", град Варна; 

 Противосвлачищни съоръжения в ПИ № 10135.2573.312 по КККР на гр. Варна; 
 "СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-София инсталация за производство на CO2, град Девня; 
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II. Становища по дневeн ред за провеждане на общински или районни ЕСУТ/ЕСИИ и/или 
участия: 

 Становища по дневен ред за провеждане на общински или районни ЕСУТ/ЕСИИ – общо 
31 бр., като 12 бр. са отчетени за месец януари и 19 за месец февруари. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период са съставени 9 бр. актове за установяване на административно 
нарушение на: 

 Фарин ЕАД, гр. Добрич – по ЗООС за неизпълнение на дадено предписание за 
почистване на замърсени земи в землището на с. Игнатиево; 

 Лидл България енд ко ЕООД, с. Равно поле – по ЗУО за неизпълнение на предписание; 
 Община Тервел, ПСОВ Тервел – по закона за водите за неизпълнение на условие в 

разрешителното; 
 Племен Николаев Великов, гр. Долни чифлик – по ЗООС за неоказване на съдействие; 
 Ловмийт ЕООД, гр. Генерал Тошево – по ЗУО за неплатена продуктова такса;  
 Стафо инвест ЕООД, гр. Варна – по ЗУО за извършване на дейности с отпадъци без 

разрешително; 
 ОМВ България ООД, София, Бензиностанция, Варна – по закона за водите за 

неизпълнение на условие в разрешителното; 
 “„Александрид” ООД, гр. Варна, в нарушение на чл.95, ал.1 във връзка с чл.93, ал.1, т.1 

от ЗООС; 
 Земеделска кооперация за производство и услуги „Дуранкулак”, в нарушение на т. 7.1 от 

Заповед № РД-258/16.03.2010г. на МОСВ. 
Издадени са 19 наказателни постановления на: 
 Булгартрансгаз ЕАД, София, КС "Кардам 1", с. Кардам - по ЗООС за наднормени емисии 

на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на ГТКА № 1, в 
размер на 22 лв/мес; 

 Булгартрансгаз ЕАД, София, КС "Кардам 1", с. Кардам - по ЗООС за наднормени емисии 
на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на ГТКА № 3, в 
размер на 5 лв/мес; 

 Булгартрансгаз ЕАД, София, КС "Кардам 2", с. Кардам - по ЗООС за наднормени емисии 
на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на ГТКА № 3, в 
размер на 615 лв/мес; 

 Булгартрансгаз ЕАД, София, КС "Кардам 2", с. Кардам - по ЗООС за наднормени емисии 
на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на ГТКА № 4, в 
размер на 315 лв/мес; 

 Булгартрансгаз ЕАД, София, КС "Кардам 2", с. Кардам - по ЗООС за наднормени емисии 
на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на ГТКА № 5, в 
размер на 320 лв/мес; 
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 В и К ЕООД, гр. Добрич - по ЗООС за превишаване на индивидуалните емисионни 
ограничения при експлоатацията на ПСОВ Балчик, в размер на 100,34 лв/мес; 

 Тедива ООД, гр. Добрич – по ЗООС за наднормени концентрации на прах и въглероден 
оксид, изпускани в атмосферния въздух, в размер 73 лв/мес; 

 Община Аксаково – по ЗООС за превишаване на индивидуалните емисионни 
ограничения на повърхностни води от прилежащите терени на депо за ТБО, с. Въглен в 
точка на заустване 1, в размер на 29 лв/мес; 

 Община Аксаково – по ЗООС за превишаване на индивидуалните емисионни 
ограничения на повърхностни води от прилежащите терени на депо за ТБО, с. Въглен в 
точка на заустване 2, в размер на 11 лв/мес; 

 Булярд КИ ЕАД, гр. Варна – по ЗООС за наднормени емисии на органичен въглерод, 
изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на секции “Пасивиране” и 
“Сушене” от “Нулева линия”, в размер на 279 лв/мес; 

 Далкия Варна ЕАД, гр. Варна – по ЗООС за наднормени емисии на въглероден оксид, 
изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на Бутални когенератори № 1 и № 2, 
в размер на 79 лв/мес; 

 Далкия Варна ЕАД, гр. Варна - по ЗООС за наднормени емисии на въглероден оксид, 
изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на Бутални когенератори № 3 и № 4, 
в размер на 161 лв/мес; 

 Лидл България енд ко ЕООД, с. Равно поле, Обекти, Варна и Провадия – по ЗУО за 
неизпълнение на дадени предписания, в размер на 6000 лв;  

 Лидл България енд ко ЕООД, с. Равно поле, Обекти, Варна и Провадия – по ЗУО за 
неводене на отчетност, в размер на 3000 лв;  

 „Калиакра Инвест” ООД, гр. Варна, нарушил чл. 95, ал. 1 от ЗООС. Имуществена 
санкция в размер на 1000 лв. 

 „Детски рай 09” ЕООД, „Воден свят 09” ЕООД и „Хепи ланд” ООД, общ. Аврен, 
нарушил чл. 95, ал. 1 от ЗООС. Имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

 Христо Тодоров Дерменджиев, гр. Варна, нарушил т.3.1 от Заповед № РД-
315/12.05.2009г. на МОСВ и §7 от ПЗР на ЗЗТ. Глоба в размер на 1000 лв. 

 ЕТ „Борис-Б-Борисов”, с. Българево, нарушил чл.17 от ЗЗТ. Имуществена санкция в 
размер на 1000 лв. 

 Павел Сотиров Тодоров, с. Ваклино, нарушил 3.1.1. Режими, т. 12 от План за управление 
на ЗМ „Дуранкулашко езеро”. Глоба в размер на 1000 лв. 

Издадена е 1 заповед за прилагане на принудителна административна мярка на “Серен 
България” ЕООД, с. Брестовене  за екологосъобразно третиране на отпадък. 
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