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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 юли 2014 г. са извършени общо 33 проверки на място, от които:  
 4 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 21 проверки по плана за текущ контрол; 
 5 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 2 проверки по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 
Дадени са 5 предписания. 
Извършени са 36 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 – 17 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 юни 2014 г.; 
 Издадено е 1 удостоверение на “Иком - Д” ООД, гр. Добрич за регистрация по 

Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 
 Утвърдена пробовземна точка на “Агро резерв” ООД, гр. Варна. 
 

ВОДИ 
Извършени са общо 62 проверки на място, от които:   
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 20 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; 

 10 проверки за последващ контрол; 
 7 проверки по сигнали; 
 22 проверки по разпореждане; 
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 2 други проверки (1 за пломбиране на авариен савак и 1 участие в ДПК).  
Дадени са общо 36 предписания. 
 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 12 проверки, от които: 
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 3 други проверки (3 на складове за негодни и залежали пестициди по Заповед на 

областния управител на област с административен център гр. Варна). 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 

 5  планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 
- 2 проверки на общ. Добрич – издадени са 7 бр. позволителни и Добричка – 

издадено едно позволително. 
-1 проверка на ДГС –Добрич за издадени позволителни за събиране на билки. Няма 

издадени позволителни. 
 - 2 проверки на зоомагазини за ограничаване на търговията със защитени видове 
животни, както и животни по CITES. Не са констатирани нарушения;  

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

 - 4 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; 
- 9 бр. за намерени млад чухал,  три щъркела, лястовица, сова и сокол. Сигналите са 
основателни. Птиците са предадени на ОП  ЦЗПЖ, гр. Добрич 
- 2 бр. за бедстващ екземпляр от вида бухал и мъртъв делфин. Сигналите са 
неоснователни. 
-  5 броя проверки в изпълнение на чл. 39, ал. 2 от ЗБР, за настаняване на екземпляр в на 
ОП  ЦЗПЖ, гр. Добрич. 

 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.); 

 2 бр. по дадено предписание – предписанието е изпълнено. 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 През месец юли 2014г. експертите и специалистите по защитени територии при РИОСВ 

– Варна, са извършили: 
 75 бр. планови проверки на:  

- Р "Калиакра"  - 8 проверки;    
- Р "Камчия" -  1 проверка; 
- ПР "Балтата"  - 9 проверки;  
- ЗМ "Шабленско езеро" - 22 проверки; 
- ЗМ "Дуранкулашко езеро" - 21 проверки;   
- ЗМ "Степите" -  2 проверки;  
- ЗМ "Блатно кокиче" - 3 проверки; 
- ЗМ "Лонгоза" - 1 проверка; 
- ЗМ “Пробития камък” - 1 проверка. 
- ЗМ "Орлова могила" - 1 проверка; 
- ЗМ "Лимана" - 1 проверка; 
- ЗМ "Аладжа манастир" - 1 проверка; 
- ПЗ "Орлова могила" - 1 проверка; 
- ПП “Златни пясъци” - 1 проверка; 
- ПР "Киров дол"  - 1 проверка; 
- ЗМ "Солник" - 1 проверка. 

 3 извънредни проверки: 
- по сигнал в територията на ЗМ “Яйлата”. Установени са нарушения на заповедта  

за обявяване на защитената територия. Следва установяване на нарушителя и 
съставяне на АУАН; 

- 1 проверка по сигнал за строителни дейности в ЗМ “Ботаническа градина гр. 
Балчик”. Сигналът е основателен. Изготвена е покана за изясняване на 
обстоятелствата до управата на паметника на историческото и културно 
наследство – “Двореца”. 

- за съгласуване на дейности в ЗМ “Блатно кокиче”, на основание §7 от Прех. и 
доп. разпоредби на Закона за защитените територии. 

В резултат на извършените проверки са създадени условия за опазване на биологичното 
разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на инспекцията.  
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ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
 През отчетния период експертите по защитени зони при РИОСВ – Варна, са извършили 

общо 9 извънредни проверки на:  

- ЗЗ BG0000623 “Таушан тепе” – 1 проверка; 

- ЗЗ BG0000104 “Провадийско - Роякско плато” – 2 проверки; 

- ЗЗ BG0002044 "Камчийска планина" – 1 проверка; 

- ЗЗ BG0002051 "Калиакра” – 1 проверка; 

- BG0002082 “Батова” – 1 проверка; 

- BG0002048 “Суха река” – 1 проверка; 

- BG0000107 “Суха река” – 1 проверка; 

- проверка по сигнал за нарушаване целостта на дюни, край село Дуранкулак, общ. 

Шабла. Сигналът е неоснователен. 

По време на проверките не са констатирани нарушения. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                           

Извършени са общо 58 проверки, от които:  
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 41 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 4 проверки по разпореждане; 
 9 други проверки (4 по подадени заявления за издаване разрешително за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци, 4 по подадени заявления за 
анулиране на работни листи и 1 проверка по уведомление от Митнически пункт 
Варна за стока, попадаща в обхвата на Регламент 1013/2006 г.).  

Дадени са общо 39 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 5 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 3 решения за изменение/допълнение на разрешителни за извършване на  дейности 

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

транспортиране на отпадъци; 
 5 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
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 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 
документ; 

 89 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 32 дружества; 
 8 анулирани работни листи на 3 дружества; 
 71 заверени отчетни книги на 39 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През отчетния период са извършени 7 проверки на място, от които: 
 5 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
Представени са 6 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от „Норд” АД, гр. Девня, “Миг маркет” ООД, гр. Варна, ЕТ 
“Арет” гр. Варна, “Екоинвест асетс” АД, гр. Варна, “Агроплант” ЕООД, гр. Добрич и 
“Елдом инвест” АД, гр. Варна. Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в 
околната среда от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 14 проверки, от които: 
 6 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по сигнали на граждани. 
Дадени са общо 17 предписания. 
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 7 проверки, от които: 
 4 проверки по плана на обекти с издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка по подаден сигнал; 
 1 проверка по разпореждане; 
 1 друга проверка (участие в ДПК на “Старт” АД, гр. Добрич)  
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети е извършена 1 проверка по плана за текущ контрол на Белсуин ЕООД, с. 
Септемврийци - Свинекомплекс, с. Септемврийци. 
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ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА / ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА (ОВОС / ЕО) 

За периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2014 г. са извършени: 
 Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за 

въвеждане на строежите в експлоатация:  
- „Вертикална маркировка на летателното поле на Летище Варна”, в УПИ I-

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28 и УПИ I а-1,2,3,4,6,7,8,9,11, кв. 7 по плана на Летище 
Варна (ПИ с идентификатор 10135.214.11 и 00182.307.28 по КК на Летище 
Варна), град Варна, община Варна, област Варна. 

- „Открит уличен паркинг по бул. „Приморски“ в участъка от ул. „Преслав“ до ул. 
„Черноризец Храбър“ и „Рехабилитация на прилежащата инфраструктура по бул. 
„Приморски“ и ул. „Осми ноември“, по плана на 8-ми м.р. гр. Варна. 

Първи етап: „Открит уличен паркинг по бул. „Приморски“ в участъка от ул. 
„Преслав“ до ул. „Черноризец Храбър“ и „Рехабилитация на прилежащата инфраструктура 
по бул. „Приморски“, находящ се ПИ 10135.1507.993, по плана на 8-ми м.р. гр. Варна.  

 Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията в 
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: 

 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 № 4/2013 г.; 
2. Решение по ОВОС № ВА 6-3/2010 г.;  
3. Решение по ОВОС № ВА 25-8/2009 г. 

Чрез посещение на място: 
1. Решение по ОВОС № 17-7/2011 г. на МОСВ. Съставен е КП №004596/01.07.2014 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 

- 10 бр.; 
- Участие в работна среща относно провеждането на процедури по ОВОС и ЕО в 

МОСВ – 1. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 5 АУАН: 

 СИДП ТП ДЛС “Балчик” – по чл. 48 от ЗООС за замърсавяне на почвата с 
нефтопродукти; 

 “Метал флекс” ЕООД, гр. Варна – по чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО за непредставена 
подновена банкова гаранция, в срок до 31.01.2014 г.; 

 “Хим трейд Варна” ЕООД, гр. Варна – по чл. 4б, ал. 1 от ЗЗВВХВС за съхранение и 
осъществяване на дейности с опасни химични вещества и смеси на площадка в с. 
Житница, неотговаряща на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 
химични вещества и смеси. 

 „Берьозка трейдинг” ООД, с. Бенковски, нарушил чл. 16, буква „а” от Регламент 
338/97 на съвета на ЕС от 19.12.1996г., във връзка с чл. 127, ал. 3 от ЗБР. 

 Илия Атанасов Илиев, с. Българево, нарушил чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ, във връзка с 
чл. 17, ал. 1от същия закон. 

Издадени са 2 наказателни постановления по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 

 Консорциум по ЗЗД “ПСОВ Шкорпиловци” – текуща ежемесечна санкция за 

превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по показател азот 

амониев, в размер на 1,55 лв/мес. (отменена) 

 Консорциум по ЗЗД “ПСОВ Шкорпиловци” – текуща ежемесечна санкция за 

превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по показател азот 

амониев, в размер на 22,68 лв/мес. 

Издадени са 4 принудителни административни мерки на: 

 “Дюк инженеринг” ЕООД, гр. Варна – преустановителна ПАМ за извършване на 

дейности по бластиране и боядисване на открито, без извършена регистрация по 

Наредба № 7/2003 г., без извършена класификация на отпадъците и съхранение на 

ОХВ в помещения, неотговарящи на изискванията на Наредбата за реда и начина 

за съхранение на опасни химични вещества и смеси, считано от 01.09.2014 г.; 
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 “Хим трейд Варна” ЕООД, гр. Варна – преустановителна ПАМ за извършване на 

дейности с опасни химични вещества и смеси на площадка в с. Житница без 

издадено Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и на площадка 

неотговаряща на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси, считано от 12.08.2014 г.; 

 “Живел агро” ООД, гр. Добрич – преустановителна ПАМ за пускане на пазара на 

сместа Супрефос (минерален тор) без информационен лист за безопасност и 

предварителна регистрация/регистрация в ЕСНА; 

 “Моушън груп” ООД, гр. Варна - преустановителна ПАМ за дейности по третиране 

- код R 12 (съхраняване – код R13  и  предварително третиране - разкомплектоване 

на ИУМПС) на площадка с местонахождение гр. Варна, ж.к. “Победа”, ул. “Тодор 

Радев Пенев”, между бл. 5 и бул. “Цар Освободител”. 

 
 
 
 

 

 

 


