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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 май 2014 г. са извършени общо 19 проверки на място, от които:  
 5 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 9 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 по жалби и сигнали; 
 2 други проверки (2 участия в ДПК). 
Дадени са 5 предписания. 
Извършени са 27 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 – 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 – 7 доклада; 
 ПУР/СНЕ - 1 броя. 
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 април 2014 г.; 
 Издадено удостоверение на “Бряст - Д“ АД, гр. Добрич за регистрация по Наредба 

№ 7/2003 г. за норми за ЛОС. 
 
ВОДИ 

Извършени са общо 22 проверки на място, от които:   
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 15 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 по жалба; 
 3 други проверки (1 за пломбиране на авариен савак и 2 по писмо на БДУВЧР - 

Варна).  
Дадени са общо 5 предписания. 
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ПОЧВИ 
Извършени са общо 19 проверки, от които: 
 10 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 7 други проверки (7 по разпореждане на областния управител на област с 

административен център Добрич за проверка състоянието на складове за 
съхранение на залежали и негодни за употреба пестициди и Б-Б кубове). 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
 През отчетния период са извършени: 

 4 извънредни проверки и проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри -  
1 проверка на ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна, във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от 
Закона за биологичното разнообразие; 1 проверка на ОП  “ЦЗПЖ”, гр. Добрич, във връзка 
с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от ЗБР, за настаняване на екземпляр от вида лястовица, за 
лечение и отговорно пазене; 1 проверка по сигнал за нарушаване на местообитанието на 
видра в кв. “Галата”, гр. Варна; 1 проверка по сигнал за ранен екземпляр от вида Бял 
щъркел в двора на частен дом в с. Ген. Колев, обл. Добрич. 

 12 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 № 
3734/06.10.1965 г. на КОПС, намиращо се в гр. Варна, Двореца Евксиноград. Не са 
констатирани нарушения; 1 проверка за състоянието на вековно дърво, обявено за 
защитено със Заповед № 3734/06.10.1965 г. на КОПС, намиращо се в гр. Варна, Двореца 
Евксиноград. Не са констатирани нарушения; 1 проверка за състоянието на вековно дърво, 
обявено за защитено със Заповед № 3734/06.10.1965 г. на КОПС, намиращо се в гр. Варна, 
Двореца Евксиноград. Не са констатирани нарушения; 1 проверка за състоянието на 
вековно дърво, обявено за защитено със Заповед № 3734/06.10.1965 г. на КОПС, намиращо 
се в гр. Варна, Двореца Евксиноград. Не са констатирани нарушения; 1 проверка за 
състоянието на вековно дърво, обявено за защитено със Заповед № 342/04.07.1978 г. на 
КОПС, намиращо се в с. Прилеп, отд. 287 “а” по ЛУП, общ. Добричка. Не са констатирани 
нарушения; 2 проверки за състоянието на два броя вековни дървета, обявени за защитени 
със Заповед № 620/27.07.2007 г. на МОСВ, намиращи се в с. Дебрене, общ. Добричка, отд. 
295 “а” по ЛУП на ДЛС-Балчик. Не са констатирани нарушения; 1 проверка за 
състоянието на вековно дърво, обявено за защитено със Заповед № 2276/05.12.1967 г. на 
КОПС, намиращо се в УБГ-Балчик, общ. Балчик, във връзка с дадени предписания. Всички 
дадени предписания са изпълнени. Не са констатирани нарушения; 2 проверки на ОП 
“Централен кооперативен пазар”, гр. Добрич за ограничаване на търговията със защитени 
видове растения. Не са констатирани нарушения; 1 проверка на зоомагазин “Полет 86”, гр. 
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Добрич, за ограничаване на търговията със защитени видове животни, както и животни по 
CITES. Не са констатирани нарушения; 1 проверка на зоомагазин “Стенли 001” ООД, гр. 
Добрич, за ограничаване на търговията със защитени видове животни, както и животни по 
CITES. Не са констатирани нарушения; 

 2 извънредни проверки по 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: 

 43 планови проверки на: 
- Р “Калиакра” 4 проверки; 
- ПР “Балтата” 2 проверки; 
- ЗМ “Шабленско езеро” 20 проверки; 
- ЗМ “Дуранкулашко езеро” 16 проверки; 
- ПП “Златни пясъци” 1 проверка. 
 3 извънредни проверки на: 
- 1 проверка по искане на УБГ на ЗМ “Ботаническа градина – град Балчик”; 
- 1 проверка на ЗМ “Дуранкулашко езеро” по сигнал за косене на тръстика. При 

проверката не са констатирани нарушения, сигналът е неоснователен;  
- 1 проверка на плажната ивица на к-с “Космос” с. Дуранкулак, общ. Шабла. При 

проверката не се констатирани нарушения, сигналът е неоснователен; 
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 

3 проверки, от които: 

 1 извънредна проверка - ПИ № 015012 и ПИ 000130 по КВС на с. Шкорпиловци 

 2 планови проверки - ЗЗ "Долината на река Батова" и ЗЗ "Златни пясъци" 

Проверката на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
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флора и фауна BG0000102 "Долината на река Батова" и BG0000118 "Златни пясъци", 

заложени в годишния план за дейността на РИОСВ-Варна са извършени, във връзка с 

режимите разписани в ЗБР. Извънредната проверка на ПИ № 015012 и ПИ 000130 по КВС 

на с. Шкорпиловци, общ. Вълчи дол е във връзка с преписка с вх. № 1124/25.02.2014 г. за 

наличие и/или липса на дюнни природни местообитания, във връзка със Заповед РД-

299/29.03.2013 г. на министъра на ОСВ.  

По време на проверките не са констатирани нарушения. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                   

Извършени са общо 62 проверки, от които:  
 4 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 27 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 1 по постъпил сигнал; 
 25 проверки по разпореждане; 
 4 други проверки (2 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 1 по писмо на МВР Балчик).  

Дадени са общо 41 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 6 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 3 решения за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 5 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ; 
 1 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ; 
 109 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 42 дружества; 
 7 анулирани работни листи на 2 дружества; 
 77 заверени отчетни книги на 43 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През отчетния период са извършени 5 проверки на място, от които: 
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
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 2 проверки по плана за текущ контрол с контролни измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда; 

 1 по сигнал за наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от “Стилекс-Е” 
ООД, гр. Варна с извършени контролни измервания; 

Дадено е 1 предписание. 
Представен е  1 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от “Агро сип” ООД, гр. Генерал Тошево. 
Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези 

обекти. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 22 проверки, от които: 
 5 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 9 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 проверки по разпореждане; 
 3 други проверки (3 участия в комисии по заповед на областния управител на 

област с административен център Варна) . 
Дадени са общо 36 предписания. 
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършена е 1 проверка на Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич, с. Богдан. 
През отчетния период са валидирани: 
 27 годишни доклада по опазване на околната среда на оператори с издадени 

комплексни разрешителни;  
 41 доклада на оператори, задължени да докладват по  Регламент 166/2006 ЕО. 

 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА / ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА (ОВОС / ЕО) 

За периода от 01.05.2014 г. до 31.05.2014 г. са извършени: 
 2 извънредни проверки – ДПК за строежи 
 1 извънредна проверка за изпълнение на поставени условия в Решение по ОВОС № 

7-5/2013 г. на МОСВ. 
 Становища по дневeн ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия, 

в т.ч. и др.: 
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- Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ – 10 бр. 
- Участие във ВЕЕС – 1; 
- Консултации по чл. 19 от Наредбата за ЕО – обхват и съдържание на ЕО – 2 бр. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 2 АУАН: 
 “Метал агро” АД, гр. Добрич – по 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; 

 “Яйца и птици Зора” АД, с. Дончево, площадка № 2 – по ЗООС за неизпълнение на 
условия в издадено комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията.   

 
Издадени са 3 наказателни постановления на: 
 “Арт дизайн 2001” ООД, гр. Варна – по чл. 30м 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,наложена имуществена санкция  в размер на 1000 лв.; 

 “Чайка” АД, гр. Варна – чл. 30м 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, 
наложена имуществена санкция  в размер на 1000 лв.; 

 “Бряст” АД, гр. Добрич – чл. 30м 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, 
наложена имуществена санкция  в размер на 1000 лв.; 


