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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 юни 2013 г. са извършени общо 36 проверки на място, от които:  

 1 комплексна (екипна) проверка; 

 27 проверки по плана за текущ контрол;  

 5 по жалби и сигнали на граждани; 

 3 участия в ДПК за въвеждане в експлоатация на нови обекти. 

Дадени са общо 3 предписания. 

Извършени са 35 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 обекти с неподвижни източници, 

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 – 15 доклада. 

Издадени са 3 удостоверения за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС 

на “В.Б.И” ЕООД, гр. Варна – химическо чистене, гр. Варна, ул. “Драгоман”, “В.Б.И.” 

ЕООД, гр. Варна – химическо чистене, гр. Варна, ул. “Ян Палах” и “Нилекта принт” ООД, 

гр. Добрич. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Емисионен отчет до ИАОС за осъществения контрол на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници за 

първо шестмесечие на 2013 г.; 

 Проверка на данните в регистрационните карти за 2012 г. на големите емисионни 

източници и представянето им в МОСВ;  

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово и “Девен” АД, гр. Девня за месец май 2013 г. и др. 
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ВОДИ 

Извършени са общо 20 проверки на място, от които:   

 9 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; 

 9 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 проверки по жалби и сигнали на гражданини. 

Дадени са общо 4 предписания. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 9 проверки, от които: 

 3 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 

 2 проверки по жалби и сигнали на граждани; 

 3 други проверки на скаладове за негодни за употреба препарати за растителна 

защита по разпореждане на областния управител на област Добрич.  

Дадени са общо 5 предписания.  

 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

През отчетния период са извършени: 
 8 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 с. Генерал Киселово, 
община Вълчи дол; 1 бр. сигнал за Шипобедрена костенурка в град Варна, Община 
Варна; 3 бр. мъртви делфини – мъртвите екземпляри са без видими следи от 
наранявания, в начален стадий на разлагане. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
екземплярите са оставени на мястото, където са открити; 1 бр. сигнал за 
унищожаване на защитени видове растения в землището на с. Бежаново, ПИ № 
03157.16.2, община Генерал Тошево; 1 бр. сигнал за гнездо на прилепи на частен дом 
в кв. “Аспарухово”, град Варна, община Варна – сигналът е неоснователен; 1 бр. 
сигнал за бедстваща граблива птица от вида Сокол – психиатрична клиника – град 
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Варна, община Варна; 
 2 бр. извънредни проверки, във връзка със заявления за регистрация на екземпляри 

от видове по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие; 
 3 бр. извънредни проверки за наличие на пясъчни дюни -  в ПИ № 02508.86.39 град 

Балчик - не е установено наличието на пясъчни дюни; в ПИ № 39493.24.82 и ПИ № 
39493.24.81 землище на село Крапец - не е установено наличието на пясъчни дюни; в 
ПИ № 83017.55.498 землище на град Шабла - не е установено наличието на пясъчни 
дюни; 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ 
– Варна, са извършили общо 33 планови проверки.  
 През същия период са извършени:  

 1 проверка по сигнал за строителство в ЗМ “Яйлата”; 

 1 проверка по сигнал в ЗМ “Яйлата; 

 1 проверка по сигнал в ЗМ ”Ботаническа градина – град Балчик”. 

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 72 проверки, от които:  

 1 комплексна (екипна) проверка; 

 34 проверки по плана за текущ контрол; 

 9 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 

 2 проверки по жалби и сигнали на граждани; 

 3 проверки по разпореждане на МОСВ; 

 23 други проверки, от които 1 по уведомление за съдействие от Митница Варна - 
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запад, 4 по уведомления за съдействие от ОД на МВР, 1 за продуктова такса, 2 с 

покана за  изясняване на обстоятелства по случая и 13 по подадени заявления за 

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

Дадени са общо 24 предписания. 

      През отчетния период са издадени: 

 19 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци за 60 площадки; 

 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности 

по третиране на отпадъци; 

 1 решения за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 

 6 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; 

 163 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 90 дружества; 

 651 заверени отчетни книги на 206 дружества. 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През месец юни 2013 г. е извършена 1 проверка на място на “Метал” АД, гр. Варна с 

измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда. Представени са 2 доклада от 

собствени периодични измервания на “Дружба стил” АД, гр. Варна и “Депо за неопасни 

отпадъци, с. Богдан на Община Добрич. Не са констатирани наднормени нива на шума, 

излъчван в околната среда от тези обекти. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 29 проверки, от които: 

 2 комплексни (екипни) проверки; 

 7 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
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 13 проверки по разпореждане от МОСВ. 

 6 други проверки, от които 1 участие в ДПК за въвеждане в експлоатация на 

съоръжение в “Агрополихим” АД, гр. Девня. 

Дадени са общо 37 предписания.  

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    

Извършени са общо 12 проверки, от които: 

 3 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни на “Девен” АД, гр. 

Девня, “Солвей соди” АД, гр. Девня и “Полимери” АД, гр. Девня.  

 1 по постъпил сигнал за аварийна ситуация, възникнала в инсталацията за 

производство на дихлоретан на “Полимери инвест” АД, гр. Девня. Преустановен е 

теча на дихлоретан; 

 8 по разпореждане на “Полимери” АД, гр. Девня – 3 бр. и “Полимери инвест” АД, 

гр. Девня – 5 бр. за последващ контрол по възникнали аварийни ситуации. 

Дадени са общо 6 предписания. 

 

ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 

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

 

За периода от 01.06.2013 г. до 30.06.2013 г. са извършени: пет извънредни проверки 

на място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК), изпратени писма във връзка 

с контрол по документи за изпълнение на условията в решения по ОВОС, съгласно план 

2013 г. и информация за етапа на реализация на инвестиционното предложение 

(проектиране, строителство, експлоатация, закриване), и превантивен контрол на 

основание чл. 152 от ЗООС – становища по дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ 

и/или участия, както и 4 планови проверки.  

I. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за 

въвеждане на строежите в експлоатация:  

  “СКЛАДОВА-БАЗА”, Първи етап-подобект “Складова сграда №1” и Четвърти 

етап  - подобект “Административна сграда с площадкови инженерни мрежи”; в 
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УПИ ІІ-196 “за производствена дейност”, в землището на с. Тополи, община 

Варна; 

  “СКЛАДОВА БАЗА и кабeлна линия 20 kV от шкаф в ГРУ до нов БКТП 20/0.4 

kV/100 kVA, нов БКТП 20/0.4 kV/100 kVA и кабелна линия НН от БКТП 20/0.4 

kV/100 kVA до ГРТ на сграда”, стопанисван от "Лонг Ман" ООД;  

Съставен е КП; При проверката са представени: Решение № 93-ПР/2005 г.; 

Разрешение за строеж 229/18.10.2006 г. констатирано е, че строежът, предмет на ДПК не 

попада в границите на ЗЗ от екологичната мрежа НАТУРА 2000; 

    “Реконструкция на въздушен електропровод 110 kV “Раковски” в участъка от 

п/ст “Маяк” (ст. № 78 същ./№ 1 нов) до стълб № 152 същ./№ 75 нов (п/ст 

“Шабла”); в землищата на с. Хаджи Димитър и с. Поручик Чунчево, общ. 

Каварна, и с. Горун и гр. Шабла, общ. Шабла, област Добрич „Ремонт на кейова 

стена на яхтено пристанище “Хидродинамик” (Ремонт на кейова стена, Склад за 

горивни и смазочни материали с колонка (ГСМ), Водопроводна инсталация, 

Вътрешни ел. инсталации), в ПИ 10135.5200.105, кв. “Аспарухово”, местност 

“Малка чайка”, гр. Варна, община Варна, област Варна; 

     “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ ІІІ-293 “Александрия-Коритен-Северняк” от км 

35+927 до км 39+695 – І участък и от км 39+695 до км 44+440 – ІІ участък”, с 

обща дължина 8.515 км, община Крушари, област Добрич, Оперативна програма 

“Трансгранично сътрудничество между Румъния-България 2007-2013. Проект 

“Добромир-Крушари трансграничен път” Application number: 2/2i/-1.1-9. 

   БИСТРО “СИРЕНА” (СТАРАТА КЪЩА”); в УПИ І-253, 420, кв. 69 по плана на      

КК “Златни пясъци”, гр. Варна 

 II. Извършени четири планови проверки: 
 Голф комплекс в землището на с. Топола и с. Божурец, Община Каварна, с 

възложител: "Трейшън клифс голф енд спа резорт" ЕАД – дадено е 

предписание: Да се представи информация и документация, доказващи 

изпълнение на условие 44 по време на експлоатация от Решение 7-7/2005 г. на 

МОСВ и по точки: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 от План за 

изпълнение на предложените мерки за намаляване на вредните въздействия 
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върху околната среда и човешкото здраве (Приложение № 1 към същото 

решение),  определен е 30 дневен срок от съставяне на КП. 

 Промишлена инсталация за производство на стабилизиран амониев нитрат в 

"Агрополихим" АД, град Девня, стопанисван от "Агрополихим" АД; 

 Усъвършенстване и разширение на инсталацията за производство на оловно-

киселинни акумулаторни батерии", възложител: "Старт" АД, гр. Добрич; 

 ВЕП, село Добрин, Община Крушари, с възложител-"Болкан Енерджи" АД. 

 

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 – 19 бр.; 

  Участия в заседания на Общински ЕСУТ/ЕСИИ – 1. 

 

IV. През отчетния период са проведени две заседания на Експертен екологичен съвет към 

РИОСВ – Варна. На 11.06.2013 г. ЕЕС заседава за: 

1. Повторно разглеждане на доклад за ОВОС с доклад за ОСВ на инвестиционно 

предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 59 бр. 

вятърни генератори, две подстанции и обслужваща техническа инфраструктура, в 

землищата на: с. Бдинци, община Добричка, поземлени имоти №№ 114101, 111060, 

117133, 118112, 103124, 114099, 102059, 118114, 106042, 104123, 103128, 103125, 

117135, 106039, 110075, с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол - №№ 010064, 026172, 

024196, 025113, 024198, 016108, 013122, 013124, 010134, 010066, 012157, 010139, 

015092, 017106, 010137, 014128, 015124, 024200, 024202, 026174, 026176, 026178, 

026180, 016110, 014130, 013126, 010141, 021132, 011091, 012088, 024173 /за 

подстанция/, с. Караманите, общ. Вълчи дол - №№ 022055, 019046, 011054, 014020, 

013024, 019043, 012036 и 011032 /за подстанция/, с. Радан войвода, общ. Вълчи дол 

- №№ 002055, 019062, 008064, 023030, с. Червенци, общ. Вълчи дол - №№ 162067, 

160058, 167023, с възложител “НОРЕКС НП” ООД, гр. Добрич; 

2. Доклад за ОВОС с доклад за ОСВ на инвестиционно предложение за изграждане на 

“Изграждане на двадесет вятърни генератора с обща мощност до 60 MW, една ел. 

подстанция и съпътстваща инфраструктура” в поземлени имоти №№ 58596.9.46, 
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58596.10.58, 58596.10.57, 58596.11.142, 58596.13.190, 58596.14.55 в землището на с. 

Пролез, община Шабла, област Добрич и поземлени имоти №№ 16095.14.170, 

16095.14.172, 16095.14.169, 16095.14.162, 16095.14.167, 16095.14.164, 16095.14.175, 

16095.15.24, 16095.16.65, 16095.16.35, 16095.18.205, 16095.18.199, 16095.18.38, 

16095.28.130 и 16095.15.28 (за една ел. подстанция) в землището на с. Горичане, 

община Шабла, област Добрич, възложител: “ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ” ООД, гр. 

Варна. 

 

 ЕЕС проведе заседание на 14.06.2013 г. за разглеждане на: 

1. Доклад за ОВОС с доклад за ОСВ на инвестиционно предложение за изграждане на 

“Вятърен енергиен парк (ВЕП), състоящ се от 20 бр. вятърни генератори” в 

поземлени имоти: 11003.35.138, 11003.25.158, 11003.25.156, 11003.26.152, 

11003.39.115, 11003.39.117, 11003.35.141, 11003.20.149, 11003.37.531, 11003.29.171 

и 11003.35.141 (за изграждане на вятърен генератор и подстанция) в землището на 

с. Видно, общ. Каварна и 16095.32.48, 16095.32.47, 16095.31.68, 16095.30.186, 

16095.30.188, 16095.29.74, 16095.29.69, 16095.29.72 и 16095.33.189 в землището на 

с. Горичане, общ. Шабла,  възложител “Торум” ЕООД, гр. Созопол; 

2. Доклад за ОВОС с доклад за ОСВ на инвестиционно предложение за изграждане на 

“Вятърен енергиен парк “Бояна”, състоящ се от 8 броя вятърни ел. генератори, в 

поземлени имоти: №№ 023102 и 023088, в землището на с. Бояна, общ. Вълчи дол, 

и 046001, в землището на с. Николаевка, общ. Суворово, област Варна, възложител: 

“Уинслоу Еко Уинд Пауър” ЕООД, гр. София. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

През отчетния период са съставени 2 бр. актове за установяване на административни 
нарушения на: 
 “Клас олио” ООД, с. Карапелит – по Закона за чистотата на атмосферния въздух 

АУАН №0000002198/05.06.2013 г. за неспазване нормите за общи емисии на ЛОС 
от дейността “Извличане на растителни масла”  по представения ПУР за 2012 г.;  

 “Терем КРЗ Флотски арсенал” ЕООД, гр. Варна – по Закона за управление на 
отпадъците АУАН № 0000002846/21.06.2013 г. за неизпълнение на дадено 
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предписание. 
Издадени са 3 бр. наказателни постановления на: 
 “Петрол” АД, гр. София, Бензиностанция 2106, гр. Варна – по Закона за защита от 

шума в околната среда с НП № 01632-15/10.06.2013 г. за констатирани наднормени 
нива на шума, излъчван в околната среда от компресор за метан на Бензиностанция 
2106, гр. Варна през вечерния и нощния период на денонощието, в размер на 4100 
лв.; 

 “Клас олио” ООД, с. Карапелит – по Закона за чистотата на атмосферния въздух 
за неспазване нормите за общи емисии на ЛОС от дейността “Извличане на 
растителни масла”  по представения ПУР за 2012 г., в размер на 6000 лв.; 

 “Маркони Н” ЕООД, гр. Смолян – по Закона за управление на отпадъците с НП № 
BG 002000/161/-14/21.06.2013 г. за нерегламентиран внос на отпадъци в 
съответствие с Регламент 1013/2006/ЕО, в размер на 10 000 лв. 

 
Издадена е 1 бр. Заповед за принудителна административна мярка на: 
 “Петрол” АД, гр. София, Бензиностанция 2106, гр. Варна – по Закона за защита от 

шума в околната среда с преустановителна ПАМ № 131/07.06.2013 г. за спиране 
експлоатацията на компресор за метан на Бензиностанция 2106, гр. Варна през 
вечерния и нощния период на денонощието. 

 
 


