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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 май 2013 г. са извършени общо 29 проверки на място, от които:  
 1 комплексна (екипни) проверка; 
 24 проверки по плана за текущ контрол;  
 2 по жалби и сигнали на граждани; 
 2 други проверки (Нордтехник ООД, гр. София - внос на флуорирани парникови 

газове през МП Варна-Запад и участие в Държавна приемателна комисия ). 
Дадени са общо 2 предписания. 
Извършени са 31 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 2 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите, 
съставени са 2 протокола (образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.) и са 
представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 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 – 5 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 4 броя. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Годишен отчет за 2012 г. до ИАОС по Наредба № 7/2003 г.; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

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

Извършени са общо 19 проверки на място, от които: 
 2 комплексни (екипни) проверки; 
 10 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; 

 5 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
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 2 други проверки на ПСОВ Шабла, гр. Шабла и ПСОВ Албена по постъпили молби 
за отмяна на наложени текущи санкции.  

Дадени са общо 2 предписания. 
 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 13 проверки, от които: 
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 9 други проверки на складове за негодни за употреба препарати за растителна 

защита по разпореждане на областния управител на област Добрич.  
Дадени са общо 16 предписания.  

 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 През отчетния период са извършени: 

 12 извънредни проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете: 
1 бр. малка граблива птица - без видими фрактури. Екземплярът е пуснат в подходящ 
за вида район; 6 бр. мъртви делфини, от които 2 са неоснователни. По три от 
екземплярите не са констатирани наранявания, а единият – в напреднал стадий на 
разлагане и следи от рибарски мрежи; 1 бр. - обикновен мишелов. Екземплярът е в 
добър жизнен статус и е пуснат в подходяща за вида среда; 1 бр. препариран сив 
жерав - сигналът е неоснователен; 1 бр. бедставаща птица - сигналът е 
неоснователен; 1 бр. голям ястреб. Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк – 
спасителен център”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене; 1 бр. ранена птица -
сигналът е неоснователен; 

 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.). 

 2 бр. извънредни проверки за наличие на пясъчни дюни -  в северната част на 
централен плаж - Варна  – не е установено наличието на пясъчни дюни; плаж 
Кабакум – централен – Варна - не е установено наличието на пясъчни дюни. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ 
– Варна, са извършили общо 25 планови проверки.  

През същия период са извършени:  
  7 проверки във връзка с писмо на Окръжна прокуратура – Добрич за нарушения в 

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

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.  

Проведена е  Комисия за предложение за обявяване на нови малки защитени територии 
по смисъла на глава трета от Закон за защитените територии: 

 ЗМ “Цар – Борисов лопен”, в землището на село Чернево, община Суворово, област 
Варна; 
 ЗМ “Неделенолистно великденче – град Девня”, в землището на град Девня, община 

Девня, област Варна. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                              
Извършени са общо 73 проверки, от които: 
 6 комплексни (екипни) проверки; 
 20 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 3 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 28 проверки по разпореждане на МОСВ; 
 16 други проверки, от които 1 по уведомление за съдействие от Военна 

прокуратура, 5 по уведомления за съдействие от ОД на МВР, 1 по подадено 
заявление за анулиране на работни листи и 9 по подадени заявления за издаване на 
разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци. 

Дадени са общо 42 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 4 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ за издаване на решения за извършване на дейности по третиране 

на отпадъци; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 
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транспортиране на отпадъци; 
 3 решения за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ за издаване на регистрационен документ за извършване на 

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

документ; 
 89 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 56 дружества; 
 249 заверени отчетни книги на 104 дружества; 
 4 анулирани работни листи на 3 дружества. 
 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
През месец май 2013 г. са извършени общо 4 проверки на място, от които:  
 2 комплексни (екипни) проверки; 
 1 проверка по плана за текущ контрол;  
 1 по жалба на граждани; 
През отчетния период са представени 3 доклада от собствени периодични измервания 

на нивата на шума, излъчван в околната среда от “Скай - К” АД, гр.   Варна – Зърнобаза, с. 
Ветрино, “Ф + С Агро” ООД, гр. Русе и “Свинекомплекс Брестак” АД, с. Брестак. Не са 
констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 20 проверки, от които: 
 6 комплексни (екипни) проверки; 
 1 проверка на дружество с нисък рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 10 проверки по разпореждане от МОСВ. 
 1 участие в ДПК за въвеждане в експлоатация на инсталация в “Агрополихим” АД, 

гр. Девня. 
 Дадени са общо 41 предписания.  

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    

Извършени са общо 3 проверки, от които: 
 2 проверки на “Далкия Варна” ЕАД, гр.Варна и “Клас олио” ООД, с. Карапелит по 

разпореждане от ИАОС;  
 1 участие в ДПК за въвеждане в експлоатация на инсталация в “Солвей соди” АД, 
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гр. Девня. 
Извършена е оценка на качеството на представетните годишни доклади по околна 

среда на операторите с издадени комплексни разрешителни – 27 бр. Същите са 
представени в ИАОС. Валидирани са данните за изпусканите замърсители по Регламент 
166/2006 въведени от операторите – 42 бр. в електронния регистър на  ИАОС.  

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

За периода от 01.05.2013 г. до 31.05.2013 г. са извършени: десет 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, в т.ч. и едно участие в обществено обсъждане в Областна администрация 
Варна.  
I. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 
строежите в експлоатация:  

 „Рехабилитация на път III-2702 (II-27) – в участък от Ген. Киселово – Вълчи дол с 
дължина L=6490 м от км 17+840 до км 24+340“, находящ се в община Вълчи дол, 
област Варна; 

 „Детски оздравителен лагер „Черноморский“, находящ се в УПИ VI-56, 106, кв. 50 
по плана на к.к. „Камчия“,  община Аврен, област Варна; 

 „Разширение (пристройка) на хотелски комплекс „Астера“, находящ се в УПИ XIII-
511, 602 за курортно и жилищно строителство, кв. 46 по ПРЗ на КК „Златни 
пясъци“,  гр. Варна (поземлен имот с идентификатор 10135.513.700); 

 „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; 

 „Почистване коритото на река Батова и изграждане на предпазни съоръжения, с 
реконструкция на водостоци, с. Долище”, УПИ IX-озеленяване, кв. 19 и терен 
отреден за озеленяване, кв. 23 по плана на с. Долище, община Аксаково, област 
Варна; 

 „Хотелски комплекс “Интернационал” (“Реконструкция, модернизация и 
разширение на хотелски комплекс “Интернационал”), находящ се в УПИ ІІІ-249 “за 
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хотелски комплекс”, кв. 40 по плана на К.К. “Златни пясъци”, гр. Варна, община 
Варна.; 

 “Офисна сграда” в УПИ VII – “за търговско и административно обслужване”, кв. 
129, 7 м.р., район „Одесос”, община Варна, град Варна; 

 „Малка ветрова електроцентрала от 1 брой ветрогенератор с мощност 1500 kW, 
БКТП 1x1600 kVA, кабелни линии CpH 20kV от съществуваща ГРУ в ПИ 026077 в 
землището на гр. Каварна до новия БКТП и кабелни линии HH до ветрогенератора”, 
находящ се: Ветрогенератор – в ПИ с идентификатор 35064.28.140 и сервитут в ПИ 
с идентификатор 35064.28.139 по КК на гр. Каварна и трасе на кабел CpH през 
имоти № 35064.28.126, № 026020 и през път III – 296 „Генерал Тошево – Каварна” в 
землището на с. Могилище, Община Каварна, Област Добрич; 

 „Ветроенергийна централа от 1 брой ветрогенератор с мощност 1500 kW, БКТП 
1x1600 kVA, кабелни линии CpH 20kV от съществуваща ГРУ в ПИ 026077 в 
землището на гр. Каварна до новия БКТП и кабелни линии HH до ветрогенератора”, 
находящ се: в ПИ 026077 в землището на с. Могилище, Община Каварна, Област 
Добрич; 

 „Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ” с помещения за хляб и хлебни 
изделия, с външни – ВиК-отклонения, Площадкови инженерни мрежи, ПП – 
резервоар V=190 куб.м, открит паркинг с 82 паркоместа с организация на 
движението, вертикална планировка и настилка, Подпорни стени, Паркоустройство 
и благоустройство, външно ел. захранване, пътни подходи. Находящи се в УПИ 
XXVIII – за обществено и делово обслужване / ПИ с идентификатор 72624.615.87/, 
кв. 572 по плана на гр. Добрич, Община Добрич, Област Добрич. 

II. 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): 

1. Решение по ОВОС № ВА 1/2011 г.;  
2. Решение по ОВОС № ВА 5/2011 г.; 
3. Решение по ОВОС № ВА 10/2011 г.; 
4. Решение по ОВОС № ВА 17/2011 г.; 
5. Решение по ОВОС № ВА 3/2012 г.; 
6. Решение по ОВОС № ВА 4/2012 г.; 
7. Решение по ОВОС № ВА 1/2012 г.; 
8. Решение по ОВОС № ВА 9/2011 г.; 
9. Решение по ОВОС № ВА 1/2009 г.; 
10. Решение по ОВОС № ВА 3/2008 г.;  
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11. Решение по ОВОС № ВА 1/2008 г. „ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА САУТ” АД; 
12. Решение по ОВОС № ВА 1/2008 г. „ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА” АД; 
13. Решение по ОВОС № ВА 1-2/114/2007 г.; 
14. Решение по ОВОС № 3-2/101/2005 г.; 
15. Решение по ОВОС № ВА-1/2010 г.; 
16. Решение по ОВОС № ВА-3/2009 г.; 
17. Решение по ОВОС № 21-10/2010 г.; 
18. Решение по ОВОС № 6-3/2010 г.; 
19. Решение по ОВОС № 23-7/2009 г.; 
20. Решение по ОВОС № 4-2/2009 г.; 
21. Решение по ОВОС № 3-2/2009 г.; 
22. Решение по ОВОС № ВА 2-3/115/2007 г.; 
23. Решение по ОВОС № ВА 10/2011 г.; 
24. Решение по ОВОС № 1-2/101/2005 г.  
25. Решение по ОВОС № ВА 17-7/2011 г.; 
26. Решение по ОВОС № 4-2/2010 г.; 
27. Решение по ОВОС № 25-8/2009 г. 

III. Резултат от извършени седем извънредни проверки по документи и/или на място за 
изпълнение на условията в решения по ОВОС или решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС: 

1. Решение № ВА 133-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС – на етап ДПК – изпълнение на условие по т. 1; 

2. Решение № ВА 138-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС – на етап ДПК – изпълнение на условия по т. 1, 3 и 4; 

3. Решение по ОВОС № ВА-1/2010 г. – изпълнение на част от условие по т. 24 (две 
проверки по документи); 

4. Решение по ОВОС № ВА 2-3/115/2007 г. – изпълнение на условие по т. 28 и част от 
условие по т. 27(две проверки по документи); 

5. Решение по ОВОС № 3-2/101/2005 г. – изпълнение на част от условие по т. 32; 
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 – 6 бр.; 
  Участия в заседания на Общински ЕСУТ/ЕСИИ – 2; 
  Участие в обществено обсъждане на проект на Областна стратегия за развитие на 

област Варна за периода 2014-2020 г. – 1. 
 



 8 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
През отчетния период са съставени 2 бр. актове за установяване на административно 
нарушение на: 
 “Петрол” АД, Бензиностанция 2106, гр. Варна – по ЗЗШОС за нива на шума над 

граничните стойности в периода вечер и нощ от денонощието; 
 “Маркони Н” ЕООД, гр. Смолян – по Регламент (ЕО) 1013/2006 за нелегален превоз 

на употребявани фризери и хладилници. 
Издадени са 2 наказателни постановления на: 
 “Дивес Агро” ЕООД, гр. Варна, възложителят не е извършил уведомяване на 

компетентния орган на най-ранен етап по осъществяване на инвестиционното 
предложение, съгласно Наредбата по ОВОС. Имуществена санкция в размер на 
1000 лв. 

 „Александрид” ООД, гр. Варна, възложителят не е извършил уведомяване на 
компетентния орган на най-ранен етап по осъществяване на инвестиционното 
предложение, съгласно Наредбата по ОВОС. Имуществена санкция в размер на 
1000 лв. 

 Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: 
 “Девен” АД, гр. Девня, Комин № 1 – еднократна санкция с наказателно 

постановление № И-З-285-1/16.05.2013 г. на РИОСВ - Варна за изпускане в 
атмосферния въздух на наднормени емисии на прах, серен диоксид и въглероден 
оксид по резултатите от собствени непрекъснати измервания за периода от 
01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., в размер на 57 975 лв.; 

 “Девен” АД, гр. Девня, Котел на циркулиращ кипящ слой – еднократна санкция с 
наказателно постановление № И-З-284-1/16.05.2013 г. на РИОСВ - Варна за 
изпускане в атмосферния въздух на наднормени емисии на прах, серен диоксид и 
азотни оксиди по резултатите от собствени непрекъснати измервания за периода от 
01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., в размер на 25 815 лв.; 

 “Алфа Ууд България” АД, гр. Долни чифлик, Котел Konus Kessel – текуща 
санкция с наказателно постановление № И-З-286-1Вх/22.05.2013 г. на РИОСВ - 
Варна за изпускане в атмосферния въздух на наднормени емисии на прах и 
въглероден оксид по резултатите от собствени периодични измервания, в размер на 
232 лв/мес.  


