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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 ноември 2013 г. са извършени общо 23 проверки на място, от които:  
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 12 проверки по плана за текущ контрол;  
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 3 по жалби и сигнали; 
 4 други проверки (1 по постъпила молба от Булгартрансгаз ЕАД, гр. София за 

спиране на наложена текуща ежемесечна санкция и 3 участие в ДПК). 
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 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; 
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 октомври 2013 г.; 
 Утвърдени нови пробовземни точки на “Нестле България” АД, гр. Варна; 
 Издадени са 9 удостоверения на 3 дружества за регистрация по Наредба № 7/2003 г. 

за норми за ЛОС. 
 

ВОДИ 
Извършени са общо 7 проверки на място, от които:   
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 4 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 друга проверка.  
Дадени са общо 2 предписания. 
 



 2 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 9 проверки, от които: 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 6 други проверки (1 за палене на стърнища в региона и 5 по разпореждане на 

Районна прокуратура - Варна) 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ  

 През отчетния период са извършени общо 20 проверки, от които: 
 16 планови проверки по режимите на ЗБР; 
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 1 проверка по сигнал за екземпляр от вида ням лебед в безпомощно състояние в гр. 

Варна, настанен в ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна; 
 1 проверка във връзка със заявление за регистрация на екземпляри от видове по чл. 

70 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ бр.77/2002 г.). 
Дадено е 1 предписание. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 През отчетния период са извършили общо 78 планови проверки в т.ч.: Р “Калиакра”                               

3 проверки; ПР “Балтата” 2 проверки; ЗМ “Шабленско езеро” 17 проверки; ЗМ 

“Дуранкулашко езеро” 21 проверки; ЗМ “Яйлата” 28 проверки; ПП “Златни пясъци”                     

1 проверка; Р “Камчия” 4 проверки; ЗМ “Ракитник” 1 проверка; ЗМ “Аладжа манастир”                

1 проверка. 

   През същия период са извършени 2 бр. извънредни проверки:  

 1 проверка на ЗМ “Лиман”; 

 1 проверка на 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.  
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ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                   
Извършени са общо 98 проверки, от които:  
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 84 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 1 по сигнал; 
 6 проверки по разпореждане; 
 3 други проверки (2 по подадени заявления за анулиране на работни листи и 1 по 

подадено заявление за издаване разрешително за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци).   

Дадени са общо 59 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

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

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

документ; 
 57 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 22 дружества; 
 12 анулирани работни листи на 2 дружества; 
 107 заверени отчетни книги на 52 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През ноември 2013 г. са извършени общо 2 проверки, от които: 

 1 планова проверка на промишлен източник на шум, излъчван в околната среда; 

 1 по постъпила жалба. 

Представени са 4 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от “Макс мел” ЕООД, гр. Добрич, “Капро-Петрол“ ЕООД, гр. 

Вълчи дол, “Агрополихим” АД, гр. Девня – завод за торове, гр. Девня и “Агрополихим” 

АД, гр. Девня – депо за фосфогипс, гр. Девня. 

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 
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ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 14 проверки, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 1 проверка на обект с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект с нисък рисков потенциал; 
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане от МОСВ; 
 3 други проверки (3 по писмо на ОД на МВР Варна). 
Дадени са общо 17 предписания.  
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    
Извършени са общо 5 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, от 

които: 
 4 проверки по плана за текущ контрол на “Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Варна и Аксаково”, с. Въглен, “Солвей соди” АД, гр. Девня - 
Сгурошламоотвал, с. Падина, “Далкия-Варна” ЕАД, гр.Варна и “Депо за неопасни 
отпадъци на гр. Добрич”, с. Богдан; 

 1 проверка по разпореждане – “Клас олио” ООД, с. Карапелит. 
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети е извършена 1 проверка за текущ контрол и е дадено 1 предписание. 
 

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

През ноември 2013 г. са извършени: осем 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:  

 „Ремонт съществуващ водопровод с. Войводино – от каптаж „Саръ баир“ до ПС 1, 
находящ се в с. Войводино-гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна“; 

 „Авариен ремонт на енергогасителя на основния изпускател за мелиоративни нужди 
на язовир „Георги Трайков“ („Цонево“)“, находящ се в поземлен имот 000207, 
местност „Умната“, землище с. Цонево, община Дългопол, обл. Варна; 
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 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр. Варна - Път за достъп до сграда 
на отдел „Поддръжка” – Летище Варна, находящ се в поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор 00182.307.29 и ПИ 00182.307.44, в землището на гр. Аксаково, Обл. 
Варна; 

 „Рехабилитация на път III-9004 Варна-Белослав-Разделна – Падина-Житница 
/Провадия-Дългопол/ - III-208 участък Варна-Белослав от км 1+270 до км 17+258 
общ. Варна, общ. Белослав, обл. Варна;  

 „Апартаментен хотел”, състоящ се от: 203 бр. хотелски апартаменти, подземен 
паркинг на две нива  с автомивка, 4 бр. магазини, конферентна зала, хотелска 
администрация с багажно и валутно обменно бюро, администрация по поддръжка и 
охрана с видеонаблюдение, перално стопанство вътрешен басейн с технически 
помещения, спа център, включващ фоайе с рецепция, фризьорски салон, маникюр, 
педикюр, солариум, водни процедури и физиотерапии, сауна парк, кабинети за 
масаж, лекарски кабинет, фитнес център, съблекални за посетители и персонал, 
бизнес център, ресторант „гурме”, състоящ се от фоайе, кухня със складови и 
обслужващи помещения към нея, зала, тераса, лятна градина, лоби-бар, бар спа 
бистро, детски кът и детска площадка, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 10135.2569.19 УПИ II-139 „хот. к-с и ТП”, кв. 11, по плана на к.к. 
„Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна; 

 „Сградна газова инсталация на склад с битовки”, находяща се в урегулиран 
поземлен имот УПИ IV-2881-за производствени и складови дейности, кв. 4, по 
плана на гр. Провадия, обл. Варна; 

 „Рехабилитация на път III-2008 I-2 /Девня-Варна/ - кв. Повеляново-Езерово-Варна 
от км 16+900 до км 23+199,50 община Варна, област Варна“; 

 “Защитна конструкция на керосинопровод”, находящ се в поземлен имот № 043024, 
масив 43 по КВС на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна. 

II. Резултат от извършени 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: 
По документи: 

 Решение по ОВОС 2-2/97/2004 г. – изпълнение на условие по т. 9; 
 Решение по ОВОС № ВА 1/2010 г. – изпълнение на част от условие по т. 24; 
 Решение по ОВОС № 1-2/101/2005 г. – изпълнение на част от условие по т. 22; 
 Решение по ОВОС ВА 3-3/2005 г. на МОСВ – изпълнение на предписание – 

констативен протокол 3444/12.11.2013 г.; 
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На място: 
 Решение по ОВОС 3/2008 г. – съставен е констативен протокол 4593/27.11.2013 г. 

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 – 18 бр. 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 2 акта за установяване на административни нарушения: 
 “Крео БГ” ЕООД, гр. Варна – в нарушение на условия 1 и 2 от Разрешение № 03-

ДО-530-00/27.06.2012 г. за дейности с отпадъци, във връзка с чл. 136, ал. 2, т. 4 от 
Закона за управление на отпадъците  

 Павлин Михайлов Параскевов, Кмет на община Суворово – нарушил чл. 19, ал. 3, т. 
15 от  Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 6 от същия 
закон, за изхвърлени отпадъци на неразрешено място, създаване на незаконно 
сметище и неорганизиране на почистването му. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


