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

През месец юни 2014 г. са извършени общо 47 проверки на място, от които:  
 5 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 35 проверки по плана за текущ контрол; 
 7 други проверки (2 по постъпило уведомление от Булгартрансгаз ЕАД, гр. София 

за спиране на наложена текуща ежемесечна санкция, 3 за контрол на КАВ в 
кв.Аспарухово във връзка с осушаването на наносите след наводнението и 2 
участия в ДПК). 

Дадени са 4 предписание. 
Извършени са 32 проверки по документи на представени доклади от собствени 

непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, 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 – 13 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Обобщена и представена в ИАОС  инвентаризация на емисиите на летливи 

органични съединения в обхвата на Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 
 Информация до РП Девня за състоянието на атмосферния въздух за периода януари 

– май 2014 г.; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово и “Девен” АД, гр. Девня за месец май 2014 г.; 
 Издадени 2 удостоверения на “Арт Дизайн 2001 ООД, гр. Варна и “Джи Ес Малгрен 

Интериорс" ООД, гр. Добрич за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за 
ЛОС; 

 Утвърдени нови пробовземни точки на “Пластхим Т” АД, гр. Тервел. 
 

ВОДИ 
Извършени са общо 31 проверки на място, от които:   
 1 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 22 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 
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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; 
 2 проверки по сигнали; 
 5 други проверки (2 за пломбиране на авариен савак, 1 на канално помпените 

станции в кв. Аспарухово, във връзка с наводнението на 19.06.2014 г. и 2 участия в 
ДПК).  

Дадени са общо 7 предписания. 
 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 9 проверки, от които: 
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 други проверки ( 1 на рекултивация на сондажна площадка и 3 на складове за 

негодни и залежали пестициди по Заповед на областния управител на област с 
административен център гр. Добрич) 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 

 14 проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри и нарушения на 
режимите на защитените зони, както следва: 

- 2 бр. за намерени мъртви делфини. Сигналите са основателни. Дадени са предписания , 
на основание чл.39, ал.2,  т.2 ЗБР, екземплярите да останат на място; 

- 4 бр. проверки за намерени костенурка, три таралежа, керкенез и сокол. Сигналите са 
основателни. Екземплярите от защитените видове са пуснати в подходящ за вида 
район. 

- 6 бр.проверки по сигнали за бедстващи лебеди, щъркел и изложена на показ маймуна, 
които са неоснователни.  

- 2 бр. проверки по сигнали за бедстващи щъркел и лебед. Сигналите са основателни. 
Птиците са предадени на ОП  ЦЗПЖ, гр. Добрич 
 2 проверки в изпълнение на чл. 39, ал. 2 от ЗБР, за настаняване на екземпляр в ОП  

ЦЗПЖ, гр. Добрич. 
 1 проверка във връзка с разрешително издадено от МОСВ, съгласно изискванията 

на  Наредба №8. 
 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.): 
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 1 проверка по дадено предписание – предписанието е изпълнено. 
 1 проверка на пунктове за изкупуване на билки. 
 36 планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 

- 8 проверки за състоянието на вековни дървета. Не са констатирани нарушения; 
- 14 проверки на пунктове за изкупуване на билки. За констатирани нарушения са 

дадени 2 бр. предписания. 
- 1 бр. проверена е общ. Аксаково за издадени позволителни за събиране на билки. 

Няма издадени позволителни. 
- проверена е УБГ-Балчик. Не са констатирани нарушения; 
- 4 проверки на пазари за ограничаване търговията със защитени растителни 

видове. 
 - 8 проверки на зоомагазини за ограничаване на търговията със защитени видове 
животни, както и животни по CITES. Не са констатирани нарушения;  
 
ЗАКОН ЗА ГЕННО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ  
През отчетния период са извършени: 

 4 проверки на опитни полета 
 1 проверка на помещения за работа с ГМО в контролирани условия 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 През месец юни 2014 г. експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ 
– Варна, са извършили: 

 29 планови проверки на:  
- Р "Калиакра"  - 5 проверки;    
- Р "Камчия" -  1 проверка; 
- ПР "Балтата"  - 5 проверки;  
- ЗМ "Шабленско езеро" - 2 проверки; 
- ЗМ "Дуранкулашко езеро" - 1 проверка;   
- ЗМ "Степите" -  4 проверки;  
- ЗМ "Блатно кокиче" - 4 проверки; 
-  ЗМ "Казашко" - 1 проверка; 
- ЗМ "Урумово лале" - 1 проверка;  
- ЗМ "Лонгоза" - 1 проверка; 
- ЗМ "Мочурището" - 1 проверка; 
- ЗМ "Петрича" – 1 проверка; 
- ЗМ "Побити камъни" - 1 проверка; 
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- ЗМ "Ятата" – 1 проверка. 
 4 извънредни проверки на:  

- по сигнал в територията на Р “Калиакра”. 
- във връзка с лошите метеорологични условия в ПР “Балтата”; 
- поставен преместваем обект в територията на ЗМ “Лонгоза”. Дадени са 

предписания. 
- 1 проверка по дадени предписания – предписанията са изпълнени; 
- 16 проверки на ЗМ “Шабленско езеро”; 
- 16 проверки на ЗМ “Дуранкулашко езеро. 

В резултат на извършените проверки са създадени условия за опазване на биологичното 
разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на инспекцията.  
 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

През отчетния период експертите по защитени зони при РИОСВ – Варна, са извършили 
7 проверки, от които: 
 4 планови проверки - заложени са в годишния план за дейността на РИОСВ-Варна и са 

извършени във връзка с режимите разписани в ЗБР за ЗЗ BG0000622, “ВАРНЕНСКО -
БЕЛОСЛАВСКИ КОМПЛЕКС”, ЗЗ BG0000116 “КАМЧИЯ”; ЗЗ BG0000132 ПОБИТИ 
КАМЪНИ; ЗЗ BG0000103 ГАЛАТА” По време на проверките не са констатирани 
нарушения. 

 3 извънредни проверки - BG0002060 “ГАЛАТА”; BG0000191 “ВАРНЕНСКО-
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО” и BG0000635 “ДЕВНЕНСКИ ХЪЛМОВЕ”. По време на 
проверките не са констатирани нарушения. 
Извършена е проверка по сигнал за нарушаване режима на защитена зона BG0002046 

“Ятата”. Сигналът е основателен. По време на проверката е установен рибар с един бр. 
въдица.  Съставен е АУАН на нарушителя; 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Извършени са общо 70 проверки, от които:  
 4 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 54 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по разпореждане; 
 1 проверка по сигнал; 
 5 други проверки (2 по подадени заявления за издаване разрешително за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци и 3 по подадени заявления за 
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анулиране на работни листи).  
Дадени са общо 67 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 4 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 3 решения за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение/допълнение на разрешителни за извършване на  дейности 

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

дейности с отпадъци; 
 1 решение за отказ за издаване на решение за дейности с отпадъци; 
 11 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 4 решения 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; 
 56 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 25 дружества; 
 16 анулирани работни листи на 5 дружества; 
 77 заверени отчетни книги на 19 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През отчетния период са извършени 7 проверки на място, от които: 
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
Представени са 2 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от „Петрокелтик” ООД, гр. Варна и „Оранжерии Петров дол” 
ООД, с. Петров дол. Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната 
среда от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 16 проверки, от които: 
 5 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 9 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 друга проверка (участие в комисия по заповед на кмета на Варна). 
Дадени са общо 14 предписания. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни по 
плана за текущ контрол. Дадени са общо 5 предписания. 

По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети е извършена 1 проверка по плана за текущ контрол на „Девен” АД, гр. Девня. 

През отчетния период в МОСВ са представени: 
 годишен доклад за изпълнение на дейностите по Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети; 
 информация за попълване на публичния регистър по ЗОПОЕЩ на издадените 

разрешения и регистрационни документи по реда на Закона за управление на отпадъците. 
 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА / ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА (ОВОС / ЕО) 

За периода от 01.06.2014 г. до 30.06.2014 г. са извършени: 
 Резултат от извънредни проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 

строежите в експлоатация:  
- “Газификация на гр. Варна” 

Подобекти:  
1) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 

консуматори по опис Вн-01-А28: газопроводно отклонение до ул. «Народен юмрук» - 
Банка ДСК; 

2) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А19/2: газопроводно отклонение до ул. «Св.св. Константин и 
Елена» (ул. 30) п.и.2072; 

3) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А16/1: газопроводно отклонение до ул. «Велико Христов» 
№29;  

4) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А13/5: газопровод след съоръжение за ул. «Проф. Ф.Ж.Кюри» 
16, вх.В;  

5) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А19/4: разпределителен газопровод и газопроводно 
отклонение до «Акчелар» п.и.482;  

6) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А20/3: разпределитен газопровод по ул. «Цар Борис ІІІ», 
кв.Виница;  
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7) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А20/4: разпределителен газопровод и газопроводно 
отклонение по ул. «Цар Борис ІІІ» и ул. «Овеч», кв.Виница; газопроводни  отклонения по 
ул. «Цар Борис ІІІ» №38А, №39, №50, №52, №56А, №64, № 65, № 74, №73,75 и  №78А, 
78Б, и до ул. «Овеч»-Дом майка и дете;  

8) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А13/7: разпределителен газопровод и газопроводни 
отклонения по ул. «27 юли» и ул. «П.Енчев»; газопроводно отклонение по ул. «27 юли» 
№13,15, №17, №26,28, №30,32 и №34, и до «П.Енчев» №23 и ул. «П.Енчев» - храм «Св. 
Николай Чудотворец»; 

9) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А20/1: газопроводно отклонение до Св. Никола, п.и. 570;  

10)  Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А20/4: газопроводно отклонение до Св. Никола, п.и. 761, 762 и 
до ул. «Цар Борис ІІІ» №41, кв. Виница;  

11) Разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до 
консуматори по опис Вн-01-А27: разпределителен газопровод и газопроводно отклонение 
до Траката №4 п.и. 589, находящ се на територията на Район «Одесос» и Район 
«Приморски», гр. Варна. 

- Реконтрукция на път III-293 Александрия-Коритен-Северняк-граница с Република 
Румъния от км 44+442.33 до км 45+685.08, землището на село  Северняк, община 
Крушари, област Добрия; 

- “Изграждане на ул. “Патриарх Евтимий” от о.т. 265 до о.т. 265’, кв. 64, гр. Провадия, 
включващо реконструкция и изместване на съществуващи ел. кабели, изграждане 
на разпределителен водопровод и битова канализация и сградни В и К отклонения 
до границата на прилежащите имоти”, находяща се в кв. 64, гр. Провадия, община 
Провадия, област Варна; 

- „ЖП линия № 3 Илиянци-Карлово-Тулово-Дъбово-Зимница и Карнобат-Комунари-
Синдел-Варна фериботна, входна гърловина на ЖП гара Аспарухово-реконтрукция 
и отводняване”, находяща се в ПИ 00789.25.491, 00789.30.736, 00789.38.34, 
00789.38.36, с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна; 

- „Жилищна сграда и поликлиника (лечебно заведение за извънболнична помощ и 
аптека)”, находящ се в УПИ IV-105, кв. 12 по плана на 26-ти м.р. на град Варна (ПИ 
с идентификатор 10135.3513.247), с административен адрес град Варна, ул. 
Академик Андрей Сахаров № 27.  

 Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията в 
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решения по ОВОС, съгласно план 2014 г. и информация за етапа на реализация на 
инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, закриване), 
проверки по документи и/или на място: 

По документи: 
1. Решение по ОВОС № ВА 1/2011 г.;  
2. Решение по ОВОС № ВА 19/2012 г.;  
3. Решение по ОВОС № ВА 5/2011 г.; 
4. Решение по ОВОС № ВА 10/2011 г.; 
5. Решение по ОВОС № ВА 17/2011 г.; 
6. Решение по ОВОС № ВА 3/2012 г.; 
7. Решение по ОВОС № ВА 4/2012 г.; 
8. Решение по ОВОС № ВА 3/2013 г.; 
9. Решение по ОВОС № ВА 1/2012 г.; 
10. Решение по ОВОС № ВА 9/2011 г.; 
11. Решение по ОВОС № ВА 1/2009 г.; 
12. Решение по ОВОС № ВА 3/2008 г.;  
13. Решение № ВА 44-ПР/2010 г.; 
14. Решение № ВА 37-ПР/2012 г.; 
15. Решение по ОВОС № ВА 1/2008 г. „ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА САУТ” АД; 
16. Решение по ОВОС № ВА 1/2008 г. „ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА” АД; 
17. Решение по ОВОС № ВА 1-2/114/2007 г.; 
18. Решение по ОВОС № 3-2/101/2005 г.; 
19. Решение по ОВОС № ВА 1/2010 г.; 
20. Решение по ОВОС № ВА 3/2009 г.; 
21. Решение по ОВОС № 21-10/2010 г.; 
22. Решение по ОВОС № 6-3/2010 г.; 
23. Решение по ОВОС № 23-7/2009 г.; 
24. Решение по ОВОС № 4-2/2009 г.; 
25. Решение по ОВОС № 3-2/2009 г.; 
26. Решение по ОВОС № ВА 20/2012 г.; 
27. Решение по ОВОС № 1-2/101/2005 г.;  
28. Решение по ОВОС № ВА 17-7/2011 г.; 
29. Решение по ОВОС № 4-2/2010 г.; 
30. Решение по ОВОС № 25-8/2009 г.; 
31. Решение по ОВОС № 4/2013 г.; 
32. Решение по ОВОС № 1/2013 г. 
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 Представени са отчети (документи и информация) по изпълнение на условията в 
посочените решения и информация за етапа на реализация на инвестиционните 
предложения (проектиране, строителство, експлоатация, закриване). 

1. Решение по ОВОС № ВА 1/2011 г.; 
2. Решение по ОВОС № ВА 19/2012 г.;  
3. Решение по ОВОС № ВА 5/2011 г.; 
4. Решение по ОВОС № ВА 17/2011 г.; 
5. Решение по ОВОС № ВА 3/2012 г.; 
6. Решение по ОВОС № ВА 4/2012 г.; 
7. Решение по ОВОС № ВА 3/2013 г.; 
8. Решение по ОВОС № ВА 1/2012 г.; 
9. Решение по ОВОС № ВА 9/2011 г.; 
10. Решение по ОВОС № ВА 1/2009 г.; 
11. Решение по ОВОС № ВА 3/2008 г.;  
12. Решение по ОВОС № ВА 1/2008 г. „ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА САУТ” АД; 
13. Решение по ОВОС № ВА 1-2/114/2007 г.; 
14. Решение по ОВОС № 3-2/101/2005 г.; 
15. Решение по ОВОС № ВА 1/2010 г.; 
16. Решение по ОВОС № ВА 3/2009 г.; 
17. Решение по ОВОС № 21-10/2010 г.; 
18. Решение по ОВОС № 23-7/2009 г.; 
19. Решение по ОВОС № 4-2/2009 г.; 
20. Решение по ОВОС № 1-2/101/2005 г.;  
21. Решение по ОВОС № ВА 17-7/2011 г. 

Чрез посещение на място: 
- Решение по ОВОС № 4-2/2010 г. Съставен е КП № 003312/25.06.2014 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 или районни ЕСУТ/ЕСИИ – 7 

бр.; 
 Произнасяне по жалби – 4 броя. 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 3 АУАН: 
 “Бляк си рисайклинг” ООД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за извършване на 
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дейности по третиране на отпадъци без издадено за целта разрешително; 
 “Бляк си рисайклинг” ООД, гр. Варна – по чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО за водене на 

невярна отчетност. 
 Димо Василев Димов, гр. Белослав, нарушил т. 6.4 от Заповед № РД-81/12.02.2008г. 

на министъра на околната среда и водите за обявяване на ЗЗ „Ятата” с код 
BG0002046. 

 
Издадени са 3 наказателни постановления на: 
 “Бляк си рисайклинг” ООД, гр. Варна – по чл. 156, ал. 1 от ЗУО за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци без издадено за целта разрешително, в размер 
на 5000 лв. 

 “Яйца и птици Зора” АД, с. Дончево, площадка № 2 – по ЗООС за неизпълнение на 
условия в издадено комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията, в 
размер на 10 000 лв. 

 „Метал” АД, гр. Варна – по ЗООС за неизпълнение на условия в издадено 
комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията, в размер на 10 000 лв.             

 

 
 
 

Съгласували: 
Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева.......................................... дата ......................... 2014 г.                   
Директор дирекция КОС инж. Валери Станев.......................................... дата ......................... 2014 г. 
Директор дирекция ПД инж. Пламен Ташев.......................................... дата ......................... 2014 г.                   
Юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................... дата ......................... 2014 г.                   
 
Обобщил:         
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