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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 март 2013 г. са извършени общо 36 проверки на място, от които:  
 3 комплексни (екипни) проверки; 
 31 проверки по плана за текущ контрол;  
 2 други проверки (постъпили уведомления  за спиране/възобновяване на текуща 

ежемесечна санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС). 
Дадени са общо 7 предписания. 
Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух на “Фолиарт” ООД, гр. Добрич и “Валео” ЕООД, гр. 
Варна. 

Извършени са 61 проверки по документи на представени доклади от собствени 
непрекъснати измервания (СНИ), собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите 
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, Планове за управление на 
разтворителите (ПУР), Схеми за намаляване на емисиите (СНЕ), от които: 

 СНИ – утвърдени 15 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите, 
съставени са 15 протокола (образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.); 

 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 – 14 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 12 броя. 
Издадени са 4 удостоверения за регистрация на инсталации попадащи в обхвата на 

Наредба № 7/2003 г. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Годишен отчет за 2012 г. до МОСВ за веществата, които нарушават озоновия слой 

и флуорирани парникови газове, съгласно Регламенти 1005/2009 г. и 842/2006 г. на 
Европейския съюз; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 
Езерово и “Девен” АД, гр. Девня за месеците януари и февруари 2013 г. 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 14 проверки на място, от които:   
 1 комплексна (екипна) проверка; 
 8 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 за последващ контрол; 
 1 проверка по сигнал на гражданин; 
 1 проверка по разпореждане на ИАОС; 
 2 други проверки на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово - уведомление за спиране на 

текуща ежемесечна санкция и ПСОВ Каварна - пломбиране на аварийния савак, 
съгласно разрешителното.  

Дадени са общо 4 предписания. 
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ПОЧВИ 
Извършени са общо 9 проверки, от които: 
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 3 проверки по жалба и сигнали на гражданин за замърсяване на земеделски земи 

със строителни и битови отпадъци.  
Дадени са общо 4 предписания.  
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 През периода са извършени: 

 5 извънредни проверки и проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри 
от видовете: горска ушата сова – екземплярът е без видими фрактури. Същият е 
настанен в ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна за лечение и отговорно 
пазене; голям гмурец - екземлярът е с прободна рана под дясното крило, без 
липсващи части от тялото. Птицата е предадена в Обединена ветеринарна клиника, 
гр. Варна за установяване на причината за смъртта; 1 бр. делфин – мъртвият 
екземпляр е без видими следи от наранявания. Същият е оставен на мястото където 
е открит; 1 бр. малък ястреб – екземплярът е без видими фрактури. Същият е 
настанен в ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна за лечение и отговорно 
пазене; 1 бр. малък сокол – екземплярът е без видими фрактури. Същият е настанен 
в ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене.  

 2 извънредни проверки в ОП „Зоопарк – спасителен център“, гр. Варна, във връзка  
с чл. 39 от ЗБР за настанени в предходни периоди екземпляри: 1 бр кукумявка, 1 бр. 
голям ястреб, 1 бр. малък ястреб, 3 бр. бял щъркел, 1 бр. чухал, 3 бр. обикновен 
мишелов и 1 бр. розов пеликан. Независимо, че предписанията са изпълнени 
екземплярите са починали и са съставени смъртни актове.      
В резултат на част от извършените проверки по сигнал, са спасени екземпляри от 

защитени видове  – горска ушата сова, малък сокол, като същите са настанени за лечение и 
отговорно пазене в зоологически градини и спасителни центрове.  

Създадени са предпоставки за опазване на защитени видове животни и регулиране 
на търговията с екземпляри от застрашени видове. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 38 планови проверки.  

През същия период са извършени: 1 проверка по сигнал за пожар в близост до ЗМ 
„Шабленско езеро” – пожарът е установен, не е констатиран нарушител; 1 проверка по 
сигнал за сеч на дърва в Резерват „Камчия” – установена е сеч на 6 бр. живи дървета от 
вида Полски бряст. Дърветата са нарязани и извозени от района в неизвестна посока, не е 
констатиран нарушител, уведомени са Районна Прокуратура Варна и НСЗП гр. София. 

За установените нарушения са предприети конкретни действия за констатиране на 
нарушителите в защитените територии.  
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ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                          
Извършени са общо 81 проверки, от които:  
 4 комплексни (екипни) проверки; 
 50 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 4 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 4 проверки по разпореждане на МОСВ; 
 15 други проверки, от които 1 по уведомление за съдействие от Митнически пункт 

Пристанище Варна за внос на отпадъци, 1 по подадено заявление за анулиране на 
работни листи и 13 по подадени заявления за издаване на разрешително за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци.   

Дадени са общо 38 предписания. 
      През отчетния период са издадени: 

 13 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 5 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

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

документ; 
 205 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 107 дружества; 
 155 заверени отчетни книги на 70 дружества; 
 8 анулирани работни листи на 2 дружества. 
 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Извършени общо 2 проверки на място, от които:  
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпила жалба за наднормен шум от Бензиностанция 2106, гр. 

Варна на “Петрол” АД, гр. София. Планирано е провеждане на измервания на 
нивата на шума, излъчван в околната среда от обекта;  

През отчетния период е представен доклад от собствени периодични измервания на 
нивата на шума, излъчван в околната среда от ПТК “Урожай”, с. Дончево. Не са 
констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 12 проверки, от които: 
 2 комплексни (екипни) проверки; 
 2 проверки на дружества с издадени разрешителни за висок рисков потенциал; 
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка на РС "ПБЗН", гр. Тервел по разпореждане от МОСВ. 
Дадени са общо 29 предписания.  

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    

Извършени са общо 8 проверки, от които: 
 6 проверки на място по изпълнение на условия в издадени комплексни 

разрешителни на “Яйца и птици – Зора” АД,  с. Дончево - площадка 1 и 2, “Клас 
олио” ООД, с. Карапелит,  “Старт” АД, гр. Добрич, “Трейд” ООД, гр. Добрич и 
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“Девня Цимент” АД, гр. Девня, Промишлена зона. Дадени са 19 предписания. 
 2 проверки за последващ контрол на “Полимери” АД, гр. Девня и “Полимери 

инвест” АД, гр. Девня по Закона за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети. На площадката на “Полимери” АД, гр. Девня (в 
несъстоятелност) в 5000 м3 метален резервоар и в количество 2460 т се съхранява 
отпадък с код и наименование 07 01 07* Халогенирани остатъци от дестилация и 
остатъци от реакции (тежки фракции) в неизпълнение на условие от комплексно 
разрешително (КР) № 72/2005 г. на “Полимери” АД, гр. Девня. През 2012 г. за 
констатираните нарушения на условия от КР на дружеството е съставен АУАН и е 
издадено наказателно постановление № 01592/24.08.2012 г. на РИОСВ – Варна, с 
което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лв. При 
проверка на “Полимери” АД, гр. Девня на 12.03.2013 г. от експерти на РИОСВ – 
Варна е установено, че не са предприети действия за последващо третиране 
отпадъка и е налице изтичане от него, вследствие лошо уплътняване на пробива. 
Покривът на резервоара е кородирал и деформиран, поради което в него постъпват 
атмосферни води водещи до повишаване нивото на течността. Също така не са 
предприети действия и по изпълнение на останалите предписания, дадени в 
протокола за резултатите от извършена проверка през месец януари 2013 г. в 
“Полимери” АД, гр. Девня по заповедта на областния управител. В тази връзка 
случаят е категоризиран като непосредствена заплаха за възникване на екологични 
щети, съгласно т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и е издадена 
Заповед № 53/15.03.2013 г. на РИОСВ – Варна за предаване на отпадъка за 
последващо третиране, в срок 20 дни. Дадени са 2 предписания. 

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

За периода от 01.03.2013 г. до 31.03.2013 г. са извършени: две 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:  

 Рехабилитация на естакада „Девня“ на АМ „Хемус“ от км 398+000 до км 398+618, 
Първи етап: Всички видове конструктивни и пътни работи, свързани с ремонта на 
лявото платно; 

 Преустройство и модернизация на библиотека (сграда ректорат, филиал 1 и филиал 
2) при Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов; 

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 – 
12 бр.; 

 Участия в заседания на Общински ЕСУТ/ЕСИИ – 3; 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
През отчетния период са съставени 2 бр. актове за установяване на административно 
нарушение на: 
 „Серен България” ЕООД, с. Брестовене, в нарушение на чл.95 от ЗУО, във връзка с 

чл.2, параграф 35 от Регламент 1013/2006. 
 “БДЗП”, гр. София, в нарушение на условия № 2 и № 4 от разрешително № 

482/20.11.2012г. на МОСВ, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗБР и чл. 41, ал. 3, т. 1 
от същия закон. 

Издадени са 5 наказателни постановления на: 
 “Фарин” ЕАД, гр. Добрич – по ЗООС за неизпълнение на дадено предписание за 

почистване на замърсени земи със строителни, битови и други отпадъци, в размер 
на 10 000 лв; 

 Пламен Николаев Великов – по ЗООС за неоказване на съдействие на контролнен 
орган, в размер на 1 000 лв; 

 “ОМВ България” ООД, гр. София – по Закона за водите за неизпълнение на условие 
от разрешителното, в размер на 2500 лв;  

 “Серен България” ЕООД, с. Брестовене – по Закона за управление на отпадъците за 
нерегламентиран внос на отпадъци, в размер на 10 000 лв; 

 Земеделска кооперация за производство и услуги “Дуранкулак”, с. Дуранкулак, 
нарушил т. 7.1 от Заповед № РД-258/16.03.2010г. на министъра на околната среда и 
водите, в размер на 200 лв. 

Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: 
 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово – за превишаване индивидуалните емисионни 

ограничения по показател неразтворени вещества от Сгуроотвал Беглик чаир, в 
размер на 8876 лв/мес; 

 “В и К” ЕООД, гр. Добрич – за превишаване индивидуалните емисионни 
ограничения по показатели азот и общ фосфор от ПСОВ Балчик, в размер на 374,34 
лв/мес. 
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