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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 август 2014 г. са извършени общо 28 проверки на място, от които:  
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 21 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по сигнал; 
 5 други проверки (1 по постъпило уведомление от Булярд Корабостроителна 

индустрия ЕАД, гр. Варна за спиране на наложена текуща ежемесечна санкция и 4 
участия в ДПК). 

Дадени са 3 предписания. 
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 МОСВ информация за прилаганета на ДИРЕКТИВА 

1999/13/ЕО НА СЪВЕТА за ограничаване на емисиите на летливи органични 
съединения за периода 2011 ÷ 2013 г.; 

 Обобщена и представена в МОСВ информация за изпълнение на мерките в 
общинските програми за подобряване качеството на атмосферния въздух; 

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

 
ВОДИ 

Извършени са общо 29 проверки на място, от които:   
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 6 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; 

 7 проверки за последващ контрол; 
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 6 проверки по сигнали; 
 6 проверки по разпореждане; 
 3 други проверки (1 за пломбиране на авариен савак, 1 по писмо на БДУВЧР и 1 

участие в комисия по разпореждане на областния управител на Варна за проверка 
на Шокъров канал, гр. Варна).  

Дадени са общо 11 предписания. 
 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 12 проверки, от които: 
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по сигнал; 
 6 други проверки ( 1 за палене на стърнища на земеделски земи в региона и 5 на 

складове за негодни и залежали пестициди и ББ кубове по Заповеди на областните 
управители на области с административни центрове гр. Варна и гр. Добрич) 

Дадено е 1 предписание. 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 

 51 извънредни проверки и проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри, 
от които: 

- 22 проверки във връзка със сигнали за ранени и мъртви щъркели, птици в безпомощно 
състояние от видовете: чухал, сова, лястовица и сокол. Ранените екземпляри са настанени в 
Спасителните центрове на територията на РИОСВ – Варна. Екземплярите в добър жизнен 
статус са пуснати в подходящ за вида район. Дадени са предписания на “Енерго-Про мрежи” 
АД, за поставяне на птицебрани; 

- 10 проверки на ОП “ЦЗПЖ”, гр. Добрич във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); 

- 9 проверки на ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от 
ЗБР и 1 извънредна проверка на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, във връзка с писмо от МОСВ 
за отглеждане на два броя папагали. 
- 5 проверки във връзка със сигнали за мъртви делфини; Сигналите са основателни. 
- 1 проверка във връзка експертиза на вещо лице (делфин) в лабораторията по инфлуенца – 

гр. Аксаково; 
- 1 проверка във връзка със сигнал за пеликан в землището на с. Паскалево – 

неоснователен; 
- 1 проверка във връзка дадени предписания за поставяне на птицебрани в ВЕЛ “Новаково 

2”; 
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- 1 проверка във връзка със сигнал за организиране на европейско екологично парти върху 
дюни в общ. Долни чифлик – неоснователен; 
 8 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 № 
384/17.07.1980 г. на КОПС, намиращо се в с. Било, общ. Каварна. Не са констатирани 
нарушения; 

- 2 проверки за състоянието на 2 вековни дървета, обявени за защитенои със Заповед № 
3365/12.10.1963 г. на КОПС, намиращи се в с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково. Не са 
констатирани нарушения; 

- 1 проверка на зоомагазин “Анелия – 2009”, гр. Варна, за ограничаване на търговията със 
защитени видове животни, както и животни по CITES. Не са констатирани нарушения;  

- 1 проверка на община Балчик, за издадени позволителни за събиране на билки. Не са 
констатирани нарушения;  

- 1 проверка на ТП ДЛС “Ген. Тошево”, за издадени позволителни за събиране на билки. 
Не са констатирани нарушения;  

- 1 проверка на община Ген. Тошево, за издадени позволителни за събиране на билки. Не 
са констатирани нарушения;  

- 1 проверка на община Каварна, за издадени позволителни за събиране на билки. Не са 
констатирани нарушения. 
 2 извънредни проверки в гр. Варна 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 месец август 2014г. експертите и специалистите по защитени територии при 

РИОСВ – Варна, са извършили: 

 46 планови проверки на:  

- Р "Калиакра" – 5 проверки;    

- Р "Камчия" – 2 проверки.; 

- ПР "Балтата" – 9 проверки.;  

- ЗМ "Шабленско езеро" – 3 проверки; 

- ЗМ "Дуранкулашко езеро" – 5 проверки;  

- ЗМ “Яйлата” – 1 проверка;  

- ЗМ "Лонгоза" – 2 проверки; 

- ПП “Зл. пясъци” – 1 проверка; 

- ЗМ “Росица” – 1 проверка; 
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- ПР “Вълчи дол” – 1 проверка; 

- ПР “Дебелец” – 1 проверка; 

- ПЗ “Сини вир” – 1проверка; 

- ЗМ “Преграда” – 1 проверка; 

- ЗМ “Козя река” – 1проверка; 

- ЗМ “Казашко” – 1 проверка; 

- ЗМ “Мочурището” – 1проверка; 

- ЗМ "Снеженска кория" – 1 проверка; 

- ЗМ "Славейкова гора" – 1 проверка; 

- ЗМ "Петрича" – 1проверка;  

- ЗМ "Побити камъни" – 1 проверка; 

- ЗМ "Наделенолистно великденче" – 1 проверка; 

- ЗМ "Михов дол" – 2 проверки;  

- ПР "Вълчи преход" – 1проверка; 

- ЗМ "Горска барака" – 1 проверка; 

- ЗМ "Ботаническа градина-Балчик” – 1 проверка. 

 63 извънредни проверки на:  

- 2 проверки по сигнали в територията на ЗМ “Яйлата”; 

- 3 проверки на ЗМ “Ботаническа градина – Балчик”; 

- 3 проверки на ЗМ “Блатно кокиче”; 

- 2 проверки на Р “Калиакра” – м-ст “Болата”; 

- 1 проверка на ЗМ “Лонгоза”; 

- 1 проверка на входящия дневник на РИОСВ-Варна, относно документи на 

“Енерон” ЕООД; 

- 17 проверки на ЗМ “Дуранкулашко езеро”; 

- 20 проверки на ЗМ “Шабленско езеро”; 

- 14 проверки на ПР “Балтата”; 

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 бр. проверки, от които:  

 1 планова проверка на ЗЗ BG0000133 "Камчийска и Еменска планина" 

 8 извънредни проверки на:  

- ЗЗ "Златни пясъци", земл. Варна, с. Кранево;  

- ЗЗ "Долината на река Батова" земл. с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, 

Църква, с Батово;  

- ЗЗ BG0002044 "Камчийска планина";  

- ЗЗ BG0000116 "Камчия";  

- ЗЗ BG0002045 "Комплекс Камчия";  

- ЗЗ BG0002085 "Чаиря"; 

- ЗЗ BG0000570 "Изворово-Краище";  

- ЗЗ BG0000572 "Росица-Лозница". 

 По време на проверките не са констатирани нарушения. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Извършени са общо 64 проверки, от които:  
 4 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 52 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по сигнали; 
 3 проверки по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 по подадено заявление за издаване разрешително за извършване 

на дейности по третиране на отпадъци).  
Дадени са общо 37 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение/допълнение на разрешителни 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 за 
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извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 73 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 25 дружества; 
 9 анулирани работни листи на 4 дружества; 
 53 заверени отчетни книги на 33 дружества. 
 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
През отчетния период е извършена 1 комплексна (участие на експерт) проверка. 
Представени са 3 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от „Девня варовик” АД, гр. Девня, „Метал” АД, гр. Варна и ЕТ 
“Станка Василева” гр. Гр. Варна. Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван 
в околната среда от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 20 проверки, от които: 
 4 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 2 проверки по разпореждане; 
 5 други проверки (3 участия в комисии по заповед на областния управител на 

област с административен център Варна и 2 участия в ДПК). 
Дадени са общо 14 предписания. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни на 
“Свинекомплекс Брестак” ООД, с. Брестак и “Агри СС” ЕООД, гр. Генерал Тошево. 

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

За периода от 01.08.2014 г. до 31.08.2014 г. са извършени: 
 Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 

строежите в експлоатация:  
- “Смяна предназначението на склад в склад за препарати за растителна защита”, 

находящ се в ПИ 72624.635.26 урабанизирана територия за „Стопански двор”, в 
землището на град Добрич. 
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- „Пътна връзка на път I-19”, с изграждане на локално пътно платно от км 78+300 до 
км 78+380-дясно за обект: „Хотел, автомивка и КОО” в ПИ 53120.109.62 по КК на 
село Оброчище, община Балчик, област Добрич. 

- „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 

-  „Геозащитни съоръжения и мероприятия – силова противосвлачищна пилотна 
конструкция, включващо сондажно-изливни пилоти 15 броя – СИП ф600х11, в в 
два реда със стоманобетоновростверк с ъглова подпорна стена, КИС-реперна мрежа 
от 3 броя контролни репери в короната на подпорната стена”, в ПИ с 
идентификатор 10135.2572.189 (УПИ XXXII-189), кв. 12 по плана на к.к. „Чайка”, 
град Варна, Община Варна, област Варна. 

 Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – строежът не е въведен в 
експлоатация:  
- “Вертикална вятърна турбина VAWT SISTEM, с H до 40 м”, в ПИ с идентификатор 

66946.50.2, стопански двор – за складиране на селскотопанска продукция, 
аквакултури, фотоволтаична централа /ВЕИ/, в землището на село Славеево, 
община Добричка, област Добрич. 

 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 – 3 

бр.; 
- Изпращане на информация на МОСВ във връзка с намалените срокове за 

произнасяне на решения по ОВОС и решения за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

 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 10/2014 г. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 7 АУАН: 

 “Милауто” ООД, гр. Аксаково - по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на 

дейности по третиране на ИУМПС, за която не притежава разрешение за дейности с 

отпадъци; 

 “Феникс агро” ООД, гр. Варна - по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на 

дейности по третиране на ИУМПС, за която не притежава разрешение за дейности с 

отпадъци; 

 “Корабно машиностроене” ООД, гр. Варна – по чл. 8, ал. 2, т. 3, буква “а” от ЗУО за 

смесване на опасни отпадъци с неопасни отпадъци, както и опасни отпадъци с 

други вещества и материали; 

 “Корабно машиностроене” ООД, гр. Варна – по чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО за не водене 

на отчетност по отпадъците. 

 „Обединение Брегове” ДЗЗД, гр. София, нарушил чл. 83, ал. 1, т. 2 от ЗЗТ. 

 Стоян Константинов Стоянов, гр. Варна, нарушил чл. 95, ал. 1 и чл. 93, ал. 1, т. 1 от 

ЗООС. 

 „Енерон” ЕООД, гр. Варна, нарушил чл. 83, ал. 1, т. 2 от ЗЗТ. 

Наложени са 3 имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 

 “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 № 1 на КС “Провадия”, в размер на 1 143 лв/мес.; 

 “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 № 2 на КС “Провадия”, в размер на 788 лв/мес.; 
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 “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 797лв/мес.; 

 
 

 
 
 
 
 

 


