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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 април 2014 г. са извършени общо 39 проверки на място, от които:  
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 28 проверки по плана за текущ контрол; 
 5 по жалби и сигнали; 
 4 други проверки (1 по постъпило уведомление от Булгартрансгаз ЕАД, гр. София 

за спиране на наложена текуща ежемесечна санкция, 1 на нововъведен обектйпо 
разпореждане на областния управител на Варна и 2 участия в ДПК). 

Дадено е 1 предписание. 
Извършени са 47 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) и схеми за намаляване на емисиите (СНЕ), от които: 

 СНИ – утвърден е 1 годишен доклад. Извършена е оценка на резултатите, съставени 
са протоколи образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.; 

 СНИ – утвърдени 19 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 19 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 20 доклада; 
 ПУР/СНЕ - 7 броя. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Годишен отчет за 2013 г. на обектите в обхвата на Наредбата за ограничаване 

емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, 
лакове и авторепаратурни продукти; 

 Доклад за регистрираните концентрации на ФПЧ10, ФПЧ2,5 и озон за зимния период; 
 Актуализирана информация с данни за емисиите от горивните инсталации с 

топлинна мощност от 1 до 50 МВт, находящи се на контролираната от РИОСВ – 
Варна територия; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 
Езерово и “Девен” АД, гр. Девня за месец март 2014 г.; 

 Издадено удостоверение на “Чайка“ АД, гр. Варна за регистрация по Наредба № 
7/2003 г. за норми за ЛОС; 

 Утвърдени нови пробовземни точки на “Ауто експрес” ООД, гр. Варна, “Вълкови 
2007” ООД, гр. Варна и ЕШ “Авто цар”, гр. Добрич. 
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ВОДИ 
Извършени са общо 23 проверки на място, от които:   
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 12 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 
отпадъчните води; 

 1 проверка за последващ контрол; 
 3 проверки по жалби и сигнали; 
 5 други проверки (1 за пломбиране на авариен савак, 1 по постъпила молба за 

отмяна на наложена текуща санкция, 1 по постъпило уведомление за възобновяване 
на наложена текуща санкция и 2 участия в ДПК).  

Дадени са общо 3 предписания. 
 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 3 проверки, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 2 проверки по плана за текущ контрол. 
Дадено е 1 предписание.  

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 През отчетния период са извършени: 

 6 извънредни проверки и проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри - 
1 на ОП “ЦЗПЖ”, гр. Добрич, във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от ЗБР, за ранен 
екземпляр от вида бухал; 1 проверка на ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна, във връзка с 
изпълнение на чл. 39, ал. 2  от ЗБР; 1 проверка на ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна, във 
връзка с писмо от МОСВ за отглеждане на тигри.1 проверка, във връзка със сигнал за 
ранен екземпляр от вида Ням лебед на територията на Варненски плаж - неоснователен; 1 
проверка по сигнал за бухал със счупено крило в гр. Варна – настанен в ОП ЦЗПЖ 
Добрич; 1 проверка по сигнал за граблива птица в безпомощно състояние в с. Казашко, 
общ. Варна; 1 проверка по сигнал за ранен екземпляр от вида воден бик в гр. Варна. 

 4 планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО - 
1 проверка за състоянието на вековно дърво, обявено за защитено със Заповед № 
1037/16.05.1961 г. на КОПС, намиращо се в с. Безмер, общ. Тервел. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка за състоянието на вековно дърво, обявено за защитено със Заповед 
№ 1037/16.05.1961 г. на КОПС, намиращо се в гр. Тервел, отд. 82 по ЛУП от 1999 г. на 
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ДЛС – Тервел. Не са констатирани нарушения; 1 проверка за състоянието на вековно 
дърво, обявено за защитено със Заповед № 1037/16.05.1961 г. на КОПС, намиращо се в 
землището на с. Божан, общ. Тервел, отд. 71 “а”, ДЛС – Тервел. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка за състоянието на вековно дърво, обявено за защитено със Заповед 
№ 1040/16.05.1961 г. на КОПС, намиращо се в гр. Тервел, общ. Тервел. Не са констатирани 
нарушения. 

 1 извънредна проверка, във връзка със заявление за регистрация на екземпляри от 
видовете по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ бр. 77/2002 г.) -  
1 проверка в гр. Аксаково, обл. Варна. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ – 
Варна, са извършили общо 46 планови проверки:  

 Р “Калиакра” - 6 проверки; 
 ПР “Балтата” - 5 проверки; 
 ЗМ “Шабленско езеро” - 16 проверки;  
 ЗМ “Дуранкулашко езеро” - 17 проверки; 
 ЗМ "Аладжа манастир” - 1 проверка; 
 ЗМ “Степите” - 1 проверка. 

През същия период са извършени 2 извънредни проверки на:  
 Проверка във връзка със извършване на земеделска дейност-засадени около 20 дка с 

ечемик на територията на  Р “Калиакра”; 
 Проверка по писмо с вх. № 04-00-2222/04.04.2014 г. на НСЗП, МОСВ, във връзка с 

постъпил при тях сигнал за територията на м. “Болата”, част от Р “Калиакра”; 
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.  
 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 През отчетния период експертите по защитени зони при РИОСВ – Варна, са извършили 
общо 2 бр. проверки, от които: 

 1 извънредна проверка - "Интерсел България" ЕООД 
 1 планова проверка - ЗЗ BG0000107 "Суха река" 
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Проверката на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
BG0000107 "Суха река", заложена в годишния план за дейността на РИОСВ - Варна е 
извършена, във връзка с режимите разписани в ЗБР. Извънредната проверка е във връзка с 
преписка с вх. № 26-00-2372/11.04.2014 г. за наличие на приоритетно за опазване природно 
местообитание с код 62С0 Понто - Сарматски степи, на територията на ПУП-ПП, предмет 
на настоящата процедура, за подземно кабелно трасе в овощна градина, землище село 
Българево, общ. Каварна. 

По време на проверките не са констатирани нарушения. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Извършени са общо 76 проверки, от които:  
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 54 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 11 проверки по разпореждане; 
 6 други проверки (1 по подадено заявление за издаване разрешително за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци, 1 по подадено заявление за 
изменение/допълнение на разрешително за извършване на дейности по третиране 
на отпадъци и 4 по подадени заявления за анулиране на работни листи).  

Дадени са общо 37 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 7 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение/допълнение на разрешителни за извършване на  дейности 

по третиране на отпадъци; 
 2 решения за прекратяване на действието на разрешително за извършване на  

дейности с отпадъци; 
 7 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

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

документ; 
 70 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 40 дружества; 
 28 анулирани работни листи на 11 дружества; 
 248 заверени отчетни книги на 77 дружества. 
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
През отчетния период са извършени 5 проверки на място, от които: 
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 по сигнал за наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от 

“Петрокелтик” ООД, гр. Варна - КС Галата с извършени контролни измервания; 
Представени са 3 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от “БГ Агро”ЕООД, гр. Варна – Зърнобаза, гр. Генерал Тошево, 
“Ф+С Агро” ООД, гр. Русе – Зърнобаза, с. Ветрино и “Девня цимент” АД, гр. Девня. Не са 
констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 13 проверки, от които: 
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 5 други проверки (2 участия в комисии по заповед на областния управител на 

област с административен център Варна и 3 съвместни проверки с представител на 
ОД на МВР). 

Дадени са общо 8 предписания. 
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 2 проверки на обекти, от които: 
 1 проверка по разпореждане; 
 1 участие в ДПК на “Атанасов груп” ЕООД, гр. Добрич – инсталация за биогаз.  
Дадени са общо 3 предписания.   
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети е извършена 1 проверка на “Полимери” АД, гр. Девня и “Полимери инвест” АД, гр. 
Девня, във връзка с разпореждане от МОСВ. 
 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА / ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА (ОВОС / ЕО) 

За периода от 01.04.2014 г. до 30.04.2014 г. са извършени: 
 5 извънредни проверки – ДПК за строежи 
 извършени извънредни проверки по документи и/или на място за изпълнение на 
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условията/мерките в решения по ОВОС/решения за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС/Становища по ЕО: 

По документи: 
- извънредна проверка, в изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на ОВОС (Обн. ДВ, бр. 25/2003 г., с  изм. и доп.). Беше проверена 
представената информация и документация входирана в РИОСВ – Варна, с искане вх. № 
26-00-4773/9/12.11.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
въздействието върху околната среда на инвестиционен проект (ИП) за „изграждане на 
сгради и обекти за отдих, хранене, обслужване и спорт”, в ПИ № 223021 (образуван от 
223020, 223019), с площ 9.000 дка, начин на трайно ползване – изоставена нива, в 
землището на с. Ботево, община Аскаково, област Варна, с възложител „МИТ-ТТХ” 
ЕООД. Съставен е констативен протокол № 003309/10.04.2014 г. – на основание чл. 155, 
ал. 2 от Закона за опазване на околна среда са дадени предписания; 

1) извънредна проверка, във връзка с постъпила преписка в РИОСВ – Варна, и 
наличие на ПСС. Съставен е констативен протокол № 6262/25.04.2014 г.; 

2) извънредна проверка, за изпълнение на дадени предписания в КП № 
003309/10.04.2014 г.. Съставен е КП № 003311/24.04.2014 г. предписанията са изпълнени. 

На място: 
- извънредна проверка, във връзка с държавна приемателна комисия на 

строеж: Ветрогенератор ВГ-1 в ПИ с идентификатор 77390.26.44 и кабелна линия 20 kV от 
ВГ-1 до ГРУ в ПИ с идентификатор 77390.26.44, в землището на с Храброво, община 
Балчик, с възложител: „Храброво Уинд 2” ООД. Съставен е КП № 004595/16.04.2014 г. Не 
са дадени предписания.  

- извънредна проверка, във връзка с държавна приемателна комисия на 
строеж: Малка ВЕП от 1ВГ в ПИ с идентификатор № 77390.21.69, зем. на село Храброво, 
община Балчик; ГРУ и КШР в ПИ с идентификатор № 77390.26.44, зем. на село Храброво, 
община Балчик; кабелна линия  20 kV от подстанция „Нона” в ПИ с идентификатор 
72624.620.23 град Добрич до ГРУ в ПИ с идентификатор 72390.21.69, зем. село Храброво, 
община Балчик; кабелна линия  20 kV от ГРУ в ПИ с идентификатор 77390.26.44, зем. село 
Храброво, община Балчик до съществуващо СРС на ВЕЛ „Керамзит” в ПИ с 
идентификатор 77390.26.45, зем. село Храброво, община Балчик, с възложител: „Храброво 
Уинд 1” ООД. Съставен е КП № 004594/16.04.2014 г. Не са дадени предписания.  

 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 – 12 бр. 
-  КП – 5 бр. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
Съставени са 7 АУАН: 
 “Метал” АД, гр. Варна – по чл. 125 от ЗООС за неизпълнение на условия в издадено 

комплексно разрешително. 
 “Арт дизайн 2001” ООД, гр. Варна – чл. 30л от ЗЧАВ за неизвършена в срок 

регистрация за  дейности от обхвата на Приложение 1 на Наредба № 7/2003 г. за 
норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в 
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
инсталации; 

 “Чайка” АД, гр. Варна – чл. 30л от ЗЧАВ за неизвършена в срок регистрация за  
дейности от обхвата на Приложение 1 на Наредба № 7/2003 г. за норми за 
допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния 
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации; 

 “Бряст” АД, гр. Добрич – чл. 30л от ЗЧАВ за неизвършена в срок регистрация за  
дейности от обхвата на Приложение 1 на Наредба № 7/2003 г. за норми за 
допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния 
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации; 

 “Клас олио” АД, с. Карапелит – чл. 34е, т. 2 от ЗЧАВ за неспазване на нормата за 
общи емисии на ЛОС, съгласно Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии 
на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на 
употребата на разтворители в определени инсталации; 

 “Ел зет метал” ЕООД, гр. София – по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за извършване на 
дейности по третиране на отпадъци без издадено за целта разрешително; 

 “Бляк си рисайклинг” ООД, гр. Варна – чл. 156, ал. 1 от ЗУО за извършване на 
дейности по третиране на отпадъци без издадено разрешително. 

 
Издадени са 4 наказателни постановления на: 
 “Клас олио” АД, с. Карапелит – чл. 34е, т. 2 от ЗЧАВ за неспазване на нормата за 

общи емисии на ЛОС, съгласно Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии 
на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на 
употребата на разтворители в определени инсталации, в размер на 5000 лв.; 

 “Ел зет метал” ЕООД, гр. София – по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за извършване на 
дейности по третиране на отпадъци без издадено за целта разрешително, в размер 
на 7000 лв.; 

 “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, 
в реазмер на 7000 лв.; 
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 “Еко Клийн Технолоджи” ЕООД, гр. Варна – по чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО за водене на 
невярна отчетност, в размер на 2000 лв. 

 
Наложена имуществена санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 
 “В и К” ЕООД, гр. Добрич -  еднократна имуществена санкция за превишаване 

индивидуалните емисионни ограничения по показател екстрахируеми вещества, 
цинк и желязо в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен 
воден обект, в размер на 220,54 лв; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


