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Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 
 
КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец януари и февруари 2014 г. са извършени общо 25 проверки на място, от 
които:  

 11 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на дадено предписание; 
 6 по жалби и сигнали; 
 7 други проверки (1 по постъпило уведомление от Булгартрансгаз ЕАД, гр. София 

за възобновяване на наложена текуща ежемесечна санкция, 1 по разпореждане на Районна 
прокуратура –Варна и 5 участия в ДПК). 

Дадено е 1 предписание. 
Извършени са 75 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 са 11 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите, 
съставени са протоколи образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.; 

 СНИ – утвърдени 40 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 40 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 1/2003 
г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 24 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Емисисионен отчет за осъществения контрол през 2013 г. на организираните 

неподвижни източници на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово и “Девен” АД, гр. Девня за месеците декември 2013 г. и януари 2014 г.; 
 Издадени са 23 удостоверения на 22 дружества за регистрация по Наредба № 

7/2003 г. за норми за ЛОС. 
 

ВОДИ 
Извършени са общо 20 проверки на място, от които:   
 17 проверки по плана за текущ контрол и 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 
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отпадъчните води; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 други проверки.  
Дадени са общо 2 предписания. 

 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 
 8 проверки по сигнали - 1 сигнал за граблива птица в безпомощно състояние на 

територията на летище – Варна; 1 сигнал за намерен екземпляр от вида ням лебед в мъртво 
състояние под зеведение “Двата петела”, гр. Балчик; 1 сигнал за екземпляр от вида ням 
лебед до вълнолома до фара на Морска гара, гр. Варна; 1 сигнал за екземпляр от вида ням 
лебед до Корабостроителен завод, гр. Варна; 1 сигнал за бедстващи и мъртви екземпляри в 
ЗМ “Дуранкулашко езеро”; 1 сигнал за намерена птица в безпомощно състояние в ЗМ 
“Дуранкулашко езеро”; 1 сигнал за мъртъв екземпляр от вида ням лебед в с. Казашко, общ. 
Варна; 1 сигнал за замърсяване с нефтени петна и дървесни материали в Р “Калиакра”, гр. 
Каварна. 

 13 извънредни проверки - 1 проверка, във връзка с предоставяне на екземпляр от 
вида червеногуша гъска за медицинска експертиза в Обединена ветеринарна клиника-
Варна; 1 проверка, във връзка с получаване на ветеринарна мед. експертиза от Обединена 
ветеринарна клиника-Варна; 1 проверка, във връзка с ловната дейност в района за ЗЗ 
“Батова”, обл. Варна и обл. Добрич; 1 проверка, във връзка с намерен екземпляр от вида 
червеногуша гъска в мъртво състояние в гр. Варна; 1 проверка, във връзка с намерен 
екземпляр от вида обикновен мишелов в гр. Варна; 1 проверка, във връзка с изпълнение на 
чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР за екземпляр от вида обикновен мишелов пуснат в подходящ за 
вида район към кв. Виница; 1 проверки на ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна, на основание чл. 
39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, за настаняване на 2 бр. екземпляри от вида ням лебед, за отговорно 
пазене и лечение; 1 проверка по последващ контрол за мъртви гъски в ЗМ “Дуранкулашко 
езеро”; 4 проверки, във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗБР за мътви 
екземпляри от вида червеногуша гъска, предоставени за установяване на смърта в 
лабораторията за инфлоенца гр. Аксаково; 1 проверка, във връзка с изпълнение на чл. 39, 
ал. 2, т. 2 от ЗБР за екземпляр от вида червеногуша гъска, открит в гр. Варна и настанен в 
“Спасителен център за диви животни”, гр. Стара Загора. 

 3 извънредни проверки по условията разписани на разрешителните, изданени по 
Наредба № 8 от МОСВ: 2 проверки, във връзка издадено разрешително № 548/28.11.2013 
г. на МОСВ на територията на гр. Шабла. Не са констатирани нарушения; 1 проверка, във 
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връзка издадено разрешително № 552/07.01.2014 г. на МОСВ на територията на общ. 
Шабла. Не са констатирани нарушения. 

 12 планови проверки по ражимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 1 
проверка на Кооперативен пазар кв. “Аспарухово”, гр. Варна. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка на ОП “Централен кооп. пазар”, гр. Добрич. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка на ОП “Централен кооп. пазар”, гр. Варна. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка на пазар “Владиславово”, гр. Варна. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка на пазар “Чаталджа”, гр. Варна. Не са констатирани нарушения; 1 
проверка на пазар “Часовника”, гр. Варна. Не са констатирани нарушения; 1 проверка за 
състоянието на група вековни дървета, обявени за защитени със Заповед № 374/05.05.1982 
г. на КОПС, намиращи се в територията на с. Дъбовик, общ. Ген. Тошево. Не са 
констатирани нарушения; 1 проверка за състоянието на група вековни дървета, обявени за 
защитени със Заповед № 19/08.01.1981 г. на КОПС, намиращи се в парк за отдих “Гаази 
баба”, гр. Добрич. Не са констатирани нарушения; 1 проверка за състоянията на 6 /шест/ 
вековни дървета, обявени за защитени със Заповед № 620/27.07.2007 г. на МОСВ, 
намиращи се в градски парк “Свети Георги”, гр. Добрич. Не са констатирани нарушения; 1 
проверка на зоомагазин „Аква трейд-2003” ЕООД, гр. Варна. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка на зоомагазин “Хрис 7959”, гр. Добрич. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка на зоомагазин ЕТ “Мария Минчева-Кремена 95”, гр. Добрич. Не са 
констатирани нарушения. 

 2 проверки, във връзка със заявления за регистрация на екземпляри от видовете по 
чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ бр. 77/2002 г.) 
 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

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

Варна, са извършили общо 85 планови проверки:  

 Р “Калиакра”                                  6 бр.; 

 ПР “Балтата”                                  5 бр.; 

 ЗМ “Шабленско езеро”               36 бр.; 

 ЗМ “Дуранкулашко езеро”           36 бр.; 

 ЗМ “Арболетум”                             1 бр; 

 ЗМ “Яйлата”                                    1 бр.    

През същия период са извършени 5 бр. извънредни проверки на:  

 Р “Камчия” във връзка със сигнал за отрязани дървета; 
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 Р “Калиакра“ и ЗМ “Степите” във връзка със сигнал за монтирани ветрогенератори и 

сеч на гори; 

 Проверка на местност “Малка чайка”, землище на кв. Аспарухово, град Варна във 

връзка с подаден сигнал за поставен фургон на брега на Варненско езеро; 

 ПР “Балтата” и ЗМ “Блатно кокиче” във връзка с информация за опасно надвесени 

дървета на път Е – 89 (I-9) 

 Mестност Болата, Р “Калиакра” във връзка със сигнал за замърсяване с нефтени 

продукти; 

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 33 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 3 проверки по жалби и сигнали; 
 4 проверки по разпореждане; 
 19 други проверки (4 по подадено заявление за издаване разрешително за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци, 3 по подадени заявления за 
изменение/допълнение на разрешително за извършване на дейности по третиране на 
отпадъци, 4 по подадени заявления за анулиране на работни листи, 1 проверка по 
уведомление за извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци, 1 по писмо 
на ОД на МВР, 4 участия в комисии назначени със заповед на кмета на община Девня и 2 
по умедомления от Митнически пункт Варна за внос на стока, попадаща в обхвата на 
Регламент 1013/2006 г.).  

Дадени са общо 18 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
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 5 решения за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 9 решения за изменение/допълнение на разрешителни за извършване на  дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване на разрешително за извършване на  дейности по 

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

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

транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

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

документ; 
 154 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 54 дружества; 
 7 анулирани работни листи на 7 дружества; 
 215 заверени отчетни книги на 101 дружества. 
 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 4 проверки, от които: 
 1 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол (2 проверки на “Полимери” АД, гр. Девня и 

“Полимери инвест” АД, гр. Девня, във връзка с обявеното от кмета на община Девня  
бедствено положение на площадката на “Полимери” АД, гр. Девня. Комисия от експерти 
изготви опис на опасните химични вещества за лабораторни цели, находящи се на 
площадката на “Полимери” АД, гр. Девня и е представен на  община Девня с указания за 
изискванията по ЗУО при последващото им предоставяне за обезвреждане. 1 проверка на 
“Свобода” АД, гр. Добрич). 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 6 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, от 
които: 

 5 проверки по плана за текущ; 
 1 участие в ДПК на “Агрополим” АД, гр. Девня - инсталация за течен амониев 

нитрат.    
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
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щети са извършени общо 4 проверки, от които:: 
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 други проверки на “Полимери” АД, гр. Девня и “Полимери инвест” АД, гр. Девня, 

във връзка с обявеното от кмета на община Девня бедствено положение на площадката на 
“Полимери” АД, гр. Девня. 

 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 

ОЦЕНКА (ЕО/ОВОС) 
През месеците януари и февруари 2014 г. са извършени: 
 2 извънредни проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 

строежите в експлоатация; 
 16 становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ; 
 1 участие в Областен ЕСУТ; 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 3 АУАН: 
 Емил Величков Дичев (директор на “Екоинвест Асетс” АД, гр. Белослав) – глоба по 

чл. 35 от ЗЧАВ за неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух от Завода за 
третиране на отпадъци, с. Езерово; 

 “Еко Клийн Технолоджи” ЕООД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от ЗУО за 
извършване на дейности с отпадъци без разрешение или регистрационен документ; 

 “Еко Клийн Технолоджи” ЕООД, гр. Варна – по чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО за водене на 
невярна отчетност. 

 
Издадени са 3 наказателни постановления на: 
 “Полимери инвест” АД, гр. Девня – по ЗОПОЕЩ за неизпълнение на дадено 

предписание за прехвърляне на наличното количество дихлоретан от инсталацията за 
производство на дихлоретан в надежден съд за съхранение, в размер на 15 000 лв. 

 Павлин Михайлов Параскевов (кмет на община Суворово) – по ЗУО за 
неизпълнение на дадено предписание за почистване на замърсени земи с отпадъци, в 
размер на 3 000 лв; 

 Николай Добрев Ангелов (кмет на община Балчик) – по ЗООС за неизпълнение на 
дадено предписание за отстраняване на авария на заустващия колектор на ПСОВ Албена, в 
размер на 2 000 лв; 
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Наложени са 5 имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 
 “Девен” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване нормите 

за допустими емисии на прах и серен диоксид, изпускани в атмосферния въздух на 
общ комин № 1, по утвърдения годишен доклад от СНИ за 2013 г., в размер на 
35 480 лв; 

 “Девен” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване нормите 
за допустими емисии на прах и серен диоксид, изпускани в атмосферния въздух при 
експлоатацията на котела на циркулиращ кипящ слой, по утвърдения годишен 
доклад от СНИ за 2013 г., в размер на 5 011 лв; 

 “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция Провадия – текуща  
имуществена санкция за превишаване нормите за допустими емисии на азотни 
оксиди, изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на Газотурбинен 
компресорен агрегат № 3 на КС “Провадия”, в размер на 1 777 лв/мес.; 

 Сдружение “Ловно рибарско дружество”, гр. Варна – еднократна имуществена 
санкция за превишаване индивидуалните емисионни ограничения по показател 
ХПК и азот нитритен в разрешителното за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект, в размер на 98,75 лв; 

 “Далкия - Варна” ЕАД, гр. Варна – текуща имуществена санкция за превишаване 
нормите за допустими емисии на азотни оксиди и въглероден оксид, изпускани в 
атмосферния въздух при експлоатацията на Бутален когенератор № 1, в размер на 
376 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


