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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 октомври 2013 г. са извършени общо 25 проверки на място, от които:  
 5 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 14 проверки по плана за текущ контрол;  
 2 по жалби и сигнали на граждани; 
 4 други проверки (1 за пломбиране котел № 3 от котелната централа на “Екарисаж 

Варна” ООД, с. Тополи, 1 на “Багра” ЕООД, гр. Варна – издадена преустановителна 
принудителна административна мярка за машина за химическо чистене и 
пломбиране, 1 по постъпила молба от Булгартрансгаз ЕАД, гр. София, КС Провадия 
за спиране на наложена текуща ежемесечна санкция и 1 участие в ДПК). 

Дадени са общо 2 предписания. 
Извършени са 31 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 – 11 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 септември 2013 г.; 
 Изготвена е информация за регистрираните концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 за 

летния период на 2013 г.  Информацията е представена в МОСВ; 
 Издадени са 3 удостоверения на 3 дружества за регистрация по Наредба № 7/2003 г. 

за норми за ЛОС. 
 

ВОДИ 
Извършени са общо 28 проверки на място, от които:   
 4 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 17 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; 
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 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 1 проверка по сигнал; 
 3 други проверки (2 по постъпили уведомления за спиране действието на наложени 

текущи санкции и 1 участие в ДПК).  
Дадени са общо 3 предписания. 
 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 7 проверки, от които: 
 4 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 други проверки (2 проверки за палене на стърнища в региона). 
Дадено е 1 предписание.  
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 През отчетния период са извършени общо 23 проверки, от които: 
 13 планови проверки по режимите на ЗБР; 
 2 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 4 проверки по сигнали - 1 сигнал за екземпляр от вида малък креслив орел в 

безпомощно състояние в град Варна  м – ст “Манастирски рид” – настанен в ОП “Зоопарк – 
спасителен център” град Варна; 1 сигнал за екземпляр от вида черен щъркел в безпомощно 
състояние в град Балчик– настанен в ОП “Зоопарк – спасителен център” град Варна; 1 
сигнал за екземпляр от вида Орел змияр, намерен в мъртво състояние в м-ст “Болата”; 1 
сигнал за екземпляри от семейство прилепи в гр. Добрич – неоснователен; 

 4 други проверки (3 във връзка със заявления за регистрация на екземпляри от 
видове по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ бр.77/2002 г.) и 1 
проверка по издадено Разрешително, на основание Наредба № 8). 
 Дадени са 2 предписания. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ – 

Варна, са извършили общо 65 планови проверки в т.ч.: Р “Калиакра” 7 проверки; ПР 
“Балтата” 5 проверки; ЗМ “Шабленско езеро” 17 проверки; ЗМ “Дуранкулашко езеро” 18 
проверки; ЗЗ “Яйлата” 11 проверки; ЗЗ “Златни пясъци”1 проверка; ПП “Златни пясъци” 1 
проверка; Р “Камчия” 1 проверка; ЗМ “Лонгоза” 1 проверка; ЗМ “Ятата” 2 проверки; ЗМ 
“Блато кокиче” 1 проверка. 
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   През същия период са извършени 2 извънредни проверки на:  
 1 проверка по сигнал на ЗЗ “Яйлата”; 
 1 друга проверка на ЗМ “Блато кокиче”, във връзка с искане за премахване на 5 бр. 

дървета. 
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 100 проверки, от които:  
 7 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 67 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 15 проверки по разпореждане; 
 8 други проверки (6 по разпореждане на Районна прокуратура, гр. Добрич за 

наличие на нерегламентирани сметища в населените места на област Добрич и 2 по 
подадено заявление за изменение и/или допълнение на издадено разрешително за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци).   

Дадени са общо 48 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 5 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности 

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

транспортиране на отпадъци; 
 45 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 24 дружества; 
 76 анулирани работни листи на 1 дружество; 
 106 заверени отчетни книги на 57 дружества. 
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
През октомври 2013 г. са извършени общо 7 проверки, от които: 
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 5 планови проверки на промишлени източници на шум, излъчван в околната среда.  

Представени са 4 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, “Манекс сън“ АД, с. 
Слънчево, “Кристера агро” ЕООД – Зърнобаза, гр. Девня и ЕТ “Златна земя – 2001 Христо 
Жеков”, гр. Аксаково. 

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 
Във връзка с предприети действия от “Петрол” АД, гр. София за обезшумяване на 

компресор за метан на Бензинастанция 2106, гр. Варна и представен доклад от СПИ с 
резултати в граничните стойности на нивата на шума за конкратната зона, е отменена 
заповед за прилагане на преустановителна ПАМ. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 14 проверки, от които: 
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 1 проверка на обект с висок рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 5 проверки по разпореждане от МОСВ; 
 2 други проверки (2 по заповед на областния управител на област с 

административен център Варна). 
Дадени са общо 25 предписания.  
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    
Извършени са общо 4 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни на 

“Керамичен завод Разделна” ООД, с. Разделна, “Манекс сън” АД, с. Слънчево, “Екарисаж 
Варна” ООД, с. Тополи и  “Агрополихим” АД, гр. Девня. 

Дадени са общо 3 предписания. 
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети са извършени общо 6 проверки, от които: 
 4 проверка по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания. 
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ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА/ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОВОС/ЕО/ОС) 

За периода от 01.10.2013 г. до 31.10.2013 г. са извършени: 5 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.  

1. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за 
въвеждане на строежите в експлоатация:  

 „Промяна предназначение на част от санитарните възли в „Асансьор“ към старо 
крило на онкологична болница – База 1“ – първи етап и „Основен ремонт и 
реконструкция с промяна предназначението на част от помещенията на 
онкологичната болница – База 1“ – втори етап, находящи се в УПИ VII-5506.361.1 
(стар 1783, 2628 – „за болница“), кв. 151, имот с идентификатор ПИ 10135.5506.361 
по КК на гр. Варна; 

 „Проект: Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за 
предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за 
живущите в населените места на община Долни чифлик, област Варна, с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие, Договор № 161 РО 001/4.1-04/2010/052“, 

Подобект I: Почистване коритото на дере в с. Нова шипка и изграждане на защитни 
съоръжения, с. Нова Шипка, община Долни чифлик, обл. Варна; 
Подобект II: Почистване и облицовка на охранителен канал над ел. подстанция с. Старо 
Оряхово, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, обл. Варна; 
Подобект III: Почистване речното корито, изграждане на защитни съоръжения и 
реконструкция на плочен водосток на р. Армира, Горен чифлик, община Долни чифлик, 
обл. Варна;  

 „Складова база“ Втори етап – подобект „Складова сграда“ 2, Трети етап – подобект 
„Навес между складови бази 1 и 2“ и Пети етап – подобект „Гараж за товарни 
автомобили“, находящ се в УПИ II-196 „за производствена дейност“ в землището 
на с. Тополи, община Варна; 

 „Проект BG 161 PO 001/2.1-01/2007/001/039-ЛОТ 52 
Участък I: Рехабилитация на път II-27 граница ОПУ-Варна/Червенци/-Владимирово от км 
42+431 до км 49+419, община Добричка, област Добрич 
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Участък II: Рехабилитация на път III-2077  Честименско-Каблешково-граница с ОПУ 
Силистра /межден/ от км 0+000 до км 11+000, община Тервел, област Добрич; 

 „Основен ремонт на местни и общински пътища в общ. Белослав VAR 2050 (III-
9004 Белослав-Падина) – граница община (Белослав-Аврен) – м. „Бялата вода – (III-
9006), дължина на трасето – 120 м“. 

2. 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 № ВА 1/2010 г. – изпълнение на част от условие по т. 24 и 

предписание дадено с констативен протокол; 
 Решение по ОВОС № 1-2/101/2005 г. – изпълнение на част от условие по т. 22; 
3. 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. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Наложени са 2 имуществени санкции на: 
 “В и К” ООД, гр. Добрич, ПСОВ Балчик – по чл. 69, ал. 1 от ЗООС за превишаване 

на индивидуалните емисионни ограничения по показател желязо, в размер на 125 
лв/мес.; 

 “Клас олио” ООД, с. Карапелит - по чл. 69, ал. 1 от ЗООС за превишаване на 
нормите за допустими емисии по показател въглероден оксид, в размер на 135 
лв/мес.; 

Издадено е 1 наказателно постановление: 
 “Авто мото мания” ООД, с. Каменар, нарушил чл. 17 от Наредбата за излезлите 

от употреба МПС и чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците е 
наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. 

 
 
 


