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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 юли 2013 г. са извършени общо 43 проверки на място, от които:  
 11 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 22 проверки по плана за текущ контрол;  
 2 по жалби и сигнали на граждани; 
 8 други проверки (Одисей Трейд ООД, гр.Варна- внос на флуорирани парникови 

газове през МП Варна-Запад, 2 по чл.69б от ЗООС и 5 участия в Държавна 
приемателна комисия ). 

Дадени са общо 4 предписания. 
Извършени са 39 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 – 19 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 юни 2013 г. 
 Информация до РП Девня за състоянието на атмосферния въздух за периода януари 

– юни 2013 г.  
ВОДИ 

Извършени са общо 33 проверки на място, от които:   
 5 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 13 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 по плана за текущ контрол; 
 10 проверки по жалби и сигнали на гражданини; 
 1 друга проверка на община Аксаково по постъпила молба за отмяна на наложени 

текущи санкции.  
Дадени са общо 12 предписания. 
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ПОЧВИ 
Извършени са общо 4 проверки, от които: 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол 
Дадено е 1 предписание.  
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 През отчетния период са извършени: 
1. 24 планови и извънредни проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от 

видовете:  
 1 бр. сигнал за мъртви делфини на плаж Шкорпиловци – неоснователен; 
 1 бр. сигнал за мъртъв делфин на плаж КК “Камчия” – неоснователен; 
 2 бр. планови проверки за група вековни дървета в м-ст “Пода”. Дърветата са в 

добри фитосанитари състояния, с нисък процент на суховършния; 
 1 бр. планова проверка на вековни дървета в градски парк “Свети Георги”, гр. 

Добрич. Дърветата са в добри фитосанитари състояния, с нисък процент на суховършния; 
 1 бр. планова проверка на ОП “Общински пазари” – Централен кооперативен пазар, 

гр. Добрич, не са констатирани нарушения; 
 1 бр. сигнал за екземпляри от вида сова, ул. “Вардар” № 3, в безпомощно 

състояние, настанени в ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, за отговорно пазене и лечение; 
 1 бр. проверка на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, за настаняване на екземпляр от вида 

Обикновен мишелов, в безпомощно състояние, за отговорно пазене и лечение; 
 1 бр. сигнал за гнездо от прилепи в терасата на жилищна сграда, град Варна, – 

неоснователен; 
 1 бр. сигнал за мъртъв делфин на плажа на КК “Камчия”; 
 1 бр. проверка на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, за настаняване на екземпляр от вида 

Керкенез, в безпомощно състояние, за отговорно пазене и лечение; 
 1 бр. сигнал за мъртъв делфин в КК “Св. Св. Константин и Елена” – неоснователен; 
 1 бр. проверка на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, за настаняване на екземпляр от вида 

Чухал, в безпомощно състояние, за отговорно пазене и лечение; 
 1 бр. сигнал за екземпляр от вида Корморан, Централен плаж - град Балчик 

настанен в ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, за отговорно пазене и лечение; 
 1 бр. проверка на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, за настаняване на екземпляр от вида 

Голям пъстър кълвач, в безпомощно състояние, за отговорно пазене и лечение; 
 1 бр. проверка на Митнически пункт, Пристанище Варна-Запад, не са констанирани 

нарушения; 
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 1 бр. сигнал за екземпляри от вида Бял щъркел, в безпомощно състояние, село 
Николаевка, община Суворово, настанени в ОП “Център за защита на природата и 
животните”, гр. Добрич, за отговорно пазене и лечение; 

 3 бр. планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР – село Пчелник, община Долни 
чифлик, село Цонево, община Дългопол, село Гроздьово, община Долни чифлик; 

 1 бр. сигнал за мъртъв делфин на бреговата ивица до първа буна, гр. Варна – 
неоснователен; 

 1 бр. проверка на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, за настаняване на екземпляр от вида 
Горска сова, ул. "Златко Петков" 34, град Балчик, в безпомощно състояние, за отговорно 
пазене и лечение; 

 1 бр. планова проверна на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, по режимите на ЗБР и ЗЗЖ; 
 1 бр. планова проверка на Делфинариум – Варна, по режимите на ЗБР и ЗЗЖ. 
2.  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.). 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 29 планови проверки.  

 През същия период са извършени:  
 1 проверка в ЗМ “Дуранкулашко езеро”; 

 1 проверка в ЗМ “Шабленско езеро”; 

 1 проверка по сигнал в ПП “Златни пясъци”; 

 1 проверка по сигнал в к. “Руслака”” 

 1 проверка по сигнал в ЗМ “Лиман”. 

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.  
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Извършени са общо 50 проверки, от които:  
 7 комплексни (участие на експерт) проверки; 
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 18 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 1 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 3 проверки по разпореждане на МОСВ; 
 18 други проверки, по подадени заявления за анулиране на работни листи и япо 

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

Дадени са общо 13 предписания. 
      През отчетния период са издадени: 

 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 5 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 4 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности 

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

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

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

документ; 
 144 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 64 дружества; 
 713 заверени отчетни книги на 248 дружества; 
 10 анулирани работни листи на 5 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През месец юли 2013 г. са извършени общо 8 проверки на място, от които:  

 3 комплексни (участие на експерт) проверки, 1 от които с контролни измервания на 

нивата на шума, излъчван в околната среда; 

 5 проверка по плана за текущ контрол, 1 от които с контролни измервания на 

нивата на шума, излъчван в околната среда;  

През отчетния период са представени 6 доклада от собствени периодични измервания 

на нивата на шума, излъчван в околната среда от „ Девня Трейд” ООД, гр. Девня, 

„Добруджански хляб” АД, гр. Добрич, „Братя Алексиеви” ООД, с. Красен, „Ескана” 

АД, гр.Варна, „Каспро Петров” ЕООД, гр. Вълчи дол, ЗКПУ „Сокол”, гр. Балчик и “Ф 



 5 

+ С Агро” ООД, гр. Русе. Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в 

околната среда от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 21 проверки, от които: 
 6 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 4 проверки по разпореждане от МОСВ. 
 3 други проверки по заповед на ОУ на Варна; 
Дадени са общо 41 предписания.  

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    

Извършени са общо 3 проверки, от които: 
 1 проверка на обекти с издадени комплексни разрешителни на „Белсуин” ЕООД, с. 

Септемврийци; 
 1 последващ контрол на „Полимери инвест” АД, гр.Девня; 
 1 друга проверка - участие в ДПК за въвеждане в експлоатация на газификация в гр. 

Каварна. 

Дадени са общо 7 предписания. 

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

За периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2013 г. са извършени: тринадесет 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:  

 „Транспортно решение на кръстовище – бул. „Трети март“ – ул. „Ген. Колев“, гр. 
Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич“; 

 „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД – Варна, Летище 
Варна, кабелна линия 20 кV от съществуващ стомано-решетъчен стълб на ВЛ 20 кV извод 
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“Летец“ до главна разпределителна подстанция (ГРП) – Летище Варна, главна 
разпределителна подстанция в ПИ 00182.307.32, кабелен колектор (проходим), на 
територията на Летище Варна, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; 

 „Корекция на река Добричка и нейните притоци в участъка от околовръстен път II-
97 до вливането на дере Сердика и водосток V2 на км 0+318.07 и водосток V8 на км 
1+554.85 – първи етап“, находящ се в землището на общ. град Добрич, местности 
„Алмалии“ и „Гаази баба“; 

 „Ремонт и смяна предназначение на съществуващи три гаражни клетки в 
автоработилница на територията на МБАЛ “Св. Марина”, местотахождение: УПИ “ВМИ“ 
/с идентификатор 10135.2555.330/ по плана на 23-ти м. р.,  гр. Варна; 

 „Надстройка на ІІ, ІV, VІ и VІІІ етажи на хотел “Плиска”, находящ се в поземлен 
имот с идентификатор 10135.513.538, кв. 53 по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна, 
общ. Варна, обл. Варна; 

 „Реконструкция, преустройство и разширение на хотел “Метропол”, находящ се в 
поземлен имот с идентификатор 10135.513.668 – УПИ VІІ-76, 79, “за хотел“, кв. 17 по ПРЗ 
на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна, общ. Варна; 

 хотел „Амелия” (бивш „Дружба”) Реконструкция, модернизация и пристройка, 
находящ се в ПИ 53120.506.68, по к.к. на с. Оброчище, общ. Балчик; 

 Ресторант „Рай”, находящ се в ПИ 53120.505.412 и ПИ 53120.506.87, к.к. Албена 
по плана на с. Оброчище, общ. Балчик; 

 Разпределителна водопроводна мрежа от собствен водоизточник ТК-1 в УПИ І-
772, кв. 51, УПИ VІ-56, 106, кв. 50, УПИ ІІІ-20, 22, кв. 49 по плана на к.к. “Камчия”, общ. 
Аврен – етапно строителство; 

 Разпределителна водопроводна мрежа от собствен водоизточник ТК-1 в УПИ І-
772, кв. 51 по плана на к.к. “Камчия”, общ. Аврен – етапно строителство; 

 Ветроенергийна централа от 2 броя ветрогенератора с мощност 2х600 kW, 2 броя 
БКТП 600 kVA 20/0.4  kV, кабелни линии  CpH 20 kV от съществуваща ГРУ в поземлен 
имот № 48828.13.128 в землището на с. Могилище до новите БКТП и кабелни линии  HH 
до ветрогенераторите”,  находящ се: в ПИ 48828.13.127 и ПИ 48828.13.128, землище с. 
Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич; 

 Реставрация на къща-музей „Йордан Йовков”, ограда и благоустрояване на 
охранителна зона и прилежащи площи за отдих, находящ се в: УПИ VIII, кв. 71 по плана на 
гр. Добрич, ПИ 72624.624.002, 72624.624.993 и 72624.624.9318 по КК на гр. Добрич, общ. 
гр. Добрич, обл. Добрич; 
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 Разширение на съществуващо складово стопанство за съхранение на зърно – 
силозен тип – 4 броя силози по 2152 т всеки“, находящ се в поземлен имот IV, кв. 48 по 
плана на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич. 
II. Резултат от извършени четири 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 № 7-7/2005 г. – изпълнение на издадени предписания с 
констативен протокол 391/20.06.2013 г.; 

 Решение по ОВОС № ВА 1/2010 г. – изпълнение на на част от условие по т. 24; 
 Становище по ЕО № ВА-1/2013 г. – изпълнение на част от мярката по т. 4 от I (две 

проверки по документи); 
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 – 14 бр.; 
 Участия в заседания на Общински/Областен ЕСУТ/ЕСИИ – 2; 
 Участия в обществено обсъждане във връзка с ОВОС за Морски газопровод „Южен 

поток“ – 5; 
 Участие в обучение за работа с инф. с-ма за регистри на процедури ОВОС и ЕО в 

МОСВ – 1; 
 Участие в обществено обсъждане във връзка с общ. план за развитие на Община 

Варна – 1; 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период са издадени 3 бр. наказателни постановления на: 
 „Ловмийт“ ЕООД, гр. Ген. Тошево – по ЗУО за непредставено платежно нареждане 

за платена продуктова такса, в размер на 30000 лв.; 
 „Металекс инвест“ ЕООД, гр. Варна – по ЗООС за неизпълнение на дадено 

предписание, в размер на 2000 лв.; 
 „Българско дружество за защита на птиците”, гр. София – по ЗООС за 

неизпълнение на условия в Разрешително № 482/20.11.2012г. на МОСВ, в размер на 
300 лв. 

Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: 
 „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич - асфалтова база в гр.Тервел –  за изпускане в 

атмосферния въздух на емисии с наднормени концентрации на прах, в размер на 
121 лв/мес. 

 


