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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 септември 2013 г. са извършени общо 19 проверки на място, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 13 проверки по плана за текущ контрол;  
 3 по жалби и сигнали на граждани; 
 2 други проверки (на Булярд Корабостроителна индустрия ЕАД, гр. Варна и Алфа 

Ууд България АД, гр. Долни Чифлик по постъпили молби за спиране на наложени 
текущи ежемесечни санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС). 

Дадени са общо 2 предписания. 
Извършени са 33 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 – 13 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 август 2013 г. 
 Издадени са 4 удостоверения на 4 дружества за регистрация по Наредба № 7/2003 г. 

за норми за ЛОС. 
 

ВОДИ 
Извършени са общо 30 проверки на място, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 15 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; 

 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 2 проверки по жалби и сигнали на гражданини; 
 4 други проверки (2 за пломбиране на аварийни саваци на ПСОВ, 1 за 
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предприемане на административно наказателни действия и едно участие на ДПК на 
реконструкция и разширение на ПСОВ Провадия).  

Дадени са общо 6 предписания. 
 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 18 проверки, от които: 
 11 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 6 други проверки (3 проверки на складове за съхранение на излезли от употреба 

препапати за растителна защита и 3 проверки за палене на стърнища в региона) 
Дадени са 2 предписания.  
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 
1. 10 извънредни проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете: 

1 сигнал за щъркел в безпомощно състояние в гр. Белослав - настанен в ОП “Зоопарк – 
СЦ” гр. Варна; 1 сигнал за щъркел в безпомощно състояние – настанен в ОП “Зоопарк - 
СЦ” гр. Варна; 1 сигнал за малък бухал на центъра на с. Звездица – неоснователен; 1 
сигнал за мъртъв делфин на първа буна/мидена къща – неоснователен; 1 сигнал за мъртъв 
делфин на плажна ивица под хотел Журналист – неоснователен; 1 сигнал за за ранен 
пеликан в с. Въглен – неоснователен; 1 сигнал за за ранен пеликан - неоснователен; 2 
извънредни проверки на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна; 1 извънредна проверка във връзка 
със сигнал за щъркел, който е намерен в мъртво състояние. 

2. 12 планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР: 
 4 извършени планови проверки на зоомагазини. Не са констатирани нарушения; 
 3 извършени контролни проверки на Общини във връзка с издадени позволителни 

за събиране на билки. Не са констатирани нарушения; 
 5 извършени контролни проверки по режима на ЗБР на вековни дървета. 
3.   2 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.). 
 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ 

– Варна, са извършили общо 37 планови проверки в т. ч. : ЗМ “Ароматна матиола”              

1 проверка;  Р “Калиакра” 5 проверки; ПР “Балтата” 5 проверки; ЗМ “Шабленско езеро”               
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13 проверки; ЗМ “Дуранкулашко езеро” 13 проверки. 

През същия период са извършени 5 извънредни проверки на: Р “Калиакра”; ЗМ 

“Ботаническа градина “Балчик” за сеч на дървета; ПСОВ – Албена – издадено е 

предписание; сигнал за авария на тръбопровод на ПСОВ – Албена; на сигнал за пожар в 

близост до ЗМ “Шабленско езеро”. 

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 76 проверки, от които: 
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 63 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 1 проверка по жалби и сигнали на граждани; 
 3 проверки по разпореждане; 
 6 други проверки ( 3 проверки по искано съдействие от ОД на МВР, 2 по 

разпореждане на Районна прокуратура, гр. Добрич и 1 по подадено заявление за 
издаване на разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци). 

Дадени са общо 34 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 4 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 3 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци на 4 площадки; 
 3 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване 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 
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на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 4 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ; 
 216 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 43 дружества; 
 6 анулирани работни листи на 2 дружества; 
 223 заверени отчетни книги на 89 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През септември 2013 г. са извършени общо 3 проверки, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 2 планови проверки с контролни измервания на нивата на шума, излъчван в 

околната среда от промишлени източници. Не са констатирани наднормени нива на 
шума. 

Представени са 6 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от “Каолин” АД, гр. Сеново - ЗМП, с. Игнатиево и Фабрика, 
Девня, “Агри СС” ЕООД, гр. Генерал Тошево, “Еко фураж” ООД, гр. Варна, 
“Интеримпекс” ООД, гр. Добрич и ЕТ “Гочев – Гочо Гочев”, гр. Добрич. Не са 
констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 30 проверки, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 2 проверки на обекти с висок рисков потенциал; 
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 6 проверки по разпореждане от МОСВ; 
 5 други проверки (5 по заповед на областния управител на област с 

административен център Варна). 
Дадени са общо 30 предписания. 

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ)    
 Извършени са общо 3 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни на 
“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, Сгурошламоотвал “Беглик чаир” на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 
Езерово и “Керамик ГТ” АД, гр. Генерал Тошево. 
Дадени са общо 4 предписания. 
 По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
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щети са извършени общо 3 проверки, от които: 
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания. 

Дадено е 1 предписание. 
  

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

За периода от 01.09.2013 г. до 30.09.2013 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:  

 „Брегоукрепителна и вълнобойна стена“ в УПИ I-72103 „за обществено 
обслужване“, кв. 6 (ПИ 10135.5511.205) по плана на курортна зона „Прибой“, гр. 
Варна, община Варна, област Варна; 

 „Силозно стопанство за съхранение, товарене, разтоварване, почистване, сортиране 
и сушене на зърно“ в ПИ 075044 по КВС на с. Красен, общ. Генерал Тошево, обл. 
Добрич;  

 „Противоерозионно укрепване на скат зона А, В и С“, находящ се в Приморски 
парк, местности „Буните“ и „Салтанат“, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; 

 „Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 
204 и 208 – първи етап – Брегоукрепителна дамба 1 с дължина 370 м и ремонт на 
буни 204 и 205“, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич; 

 „Рехабилитация на естакада „Девня“ на АМ „Хемус“ от км 398+000 до км 398+618, 
Втори етап: Всички видове конструктивни и пътни работи, свързани с ремонта на 
дясното платно“, ПИ 20482.143.669 по КК на гр. Девня, община Девня, област 
Варна. 

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 1/2009 г. – изпълнение на част от условие по т. 2; 
 Решение по ОВОС № ВА 1/2010 г. – изпълнение на част от условие по т. 24; 
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 Решение по ОВОС № 1-2/101/2005 г. – изпълнение на условие по т. 33 и част от 
условие по т. 32; 

 Решение по ОВОС № ВА - 3/ 2008 г. – изпълнение на мярката по т. 7.2 в Плана за 
изпълнение на мерки за намаляване или прекратяване на значителни въздействия 
върху околната среда; 

 Решение № ВА 10/2011 г. по оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) на РИОСВ – Варна, предвид етапа на реализация на ИП, във връзка с План 
2013 г. – проверка на място. 

На място: 
 Решение по ОВОС ВА 1/2010 г. на РИОСВ – Варна. Съставен е констативен 

протокол 3440/13.09.2013 г. с предписание. 
 Решение по ОВОС ВА 3-3/2005 г. на МОСВ. Съставен е констативен протокол 

3439/13.09.2013 г. с предписание. 
 Решение по ОВОС ВА 3-2/101/2005 г. на РИОСВ – Варна. Съставен е констативен 

протокол 3441/13.09.2013 г. – не е изпълнено условие по т. 33 от решението.  
 Решение № ВА 21-10/2010 г. по оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) на Министъра на околната среда и водите Съставен е констативен 
протокол 3305/25.09.2013 г. с предписание, което е изпълнено на 30.09.2013 г. 

 Решение по ОВОС № ВА - 1/ 2008 г. на РИОСВ – Варна. Съставен е констативен 
протокол 373/13.09.2013 г., с възложител „Електрауиндс Шабла Саут“ АД; 

 Решение по ОВОС № ВА - 1/ 2008 г. на РИОСВ – Варна. Съставен е констативен 
протокол 372/13.09.2013 г., с възложител „Електрауиндс Шабла“ АД; 

 Решение по ОВОС ВА 1-2/114/2007 г. на РИОСВ – Варна. Съставен е констативен 
протокол 374/13.09.2013 г. 

 Решение по ОВОС ВА 3/2009 г. на РИОСВ – Варна. Съставен е констативен 
протокол 3438/12.09.2013 г. 

 Решение по ОВОС ВА 9/2011 г. на РИОСВ – Варна. Съставен е констативен 
протокол 3437/12.09.2013 г. 

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 – 12 бр. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
Съставен е 1 акт за установяване на административно нарушение на: 
 “Авто Мото Мания” ООД – по чл. 17 от Наредбата за ИУМПС и чл. 35, ал. 1 от ЗУО 

за извършване на дейности по съхраняване на ИУМПС без да притежава издадено 
разрешение за дейности с отпадъци. 

 
Наложени са 2 имуществени санкции на: 
 “Панов Груп” ООД – нарушил чл. 3 и чл. 4 от  Регламент 1013/2006 във връзка с 

чл. 95, ал. 1 от ЗУО, поради което на основание чл. 150, ал. 2 от същия закон, за 
установен незаконен превоз на опасен отпадък (без нотификация и съгласие на 
компетентните органи), в размер на 100 000 лв. Наказателното постановление е 
издадено по акт на Митница Варна. 

 “Вамкар” ООД – по чл. 17 от Наредбата за ИУМПС и чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за 
извършване на дейности по съхраняване на ИУМПС без да притежава издадено 
разрешение за дейности с отпадъци, в размер на 7000 лв.; 

 
Наложени са 2 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка на: 
 “Панов Груп” ООД – по чл 127, т. 2, буква “а” от Закона за управление за 

екологосъобразно третиране на отпадъци (моторен кораб “JUL”). 
 “Багра” ЕООД, гр. Варна, Химическо чистене, гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 5 – 

по чл. 33в, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух спиране 
експлоатацията на машина за химическо чистене марка DONINI. Мотиви – няма 
постъпило в РИОСВ – Варна заявление за инвестиционно намерение и няма 
изградена вентилационна инсталация в обекта. 

 
 

 

 


