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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 септември 2014 г. са извършени общо 46 проверки на място, от които:  
 5 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 38 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки по жалби и сигнали на граждани. 
Дадени са 10 предписания. 
Извършени са 39 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 – 20 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 август 2014 г.; 
 Издадени са 2 удостоверения на “Дюк инженеринг” ЕООД, гр. Варна и “Ник Алекс 

Найк”  ЕООД, с. Климентово за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за 
ЛОС; 

 Утвърдена пробовземна точка на “Пристанище Варна” ЕАД, гр. Варна. 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 34 проверки на място, от които:   
 2 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 
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 
повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 
отпадъчните води; 

 3 проверки за последващ контрол; 
 3 проверки по сигнали; 
 4 други проверки (2 за пломбиране на дренажни кранове и 2 ДПК).  
Дадени са общо 9 предписания. 
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ПОЧВИ 
Извършени са общо 9 проверки, от които: 
 4 проверки по плана за текущ контрол; 
 5 други проверки (5 на складове за негодни и залежали пестициди по Заповед на 

областните управители на области с административен център гр. Варна и гр. 
Добрич). 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 

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

- 3 проверки във връзка със сигнали за ранени птици и в безпомощно състояние от 
видовете: чухал, пеликан, тръстиков блатар. Ранените екземпляри са настанени в 
Спасителните центрове в територията на РИОСВ - Варна и екземплярите, които са в добър 
жизнен статус са пуснати на подходящ за вида район; 

- 4 проверки на ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна, във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от 
ЗБР и по дадени предписания;  

- 1 проверка, във връзка със сигнал за мъртъв делфин; 
- 1 извънредна на зоомагазин в гр. Варна, за ограничаване на търговията със защитени 

видове животни, както и животни по CITES. Не са констатирани нарушения 
- 1 проверка на ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна, във връзка с искане на полицията за намерени 

екземпляри от вида примати. 
 27 планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 

- 2 проверки на зоомагазини в гр. Варна, за ограничаване на търговията със защитени 
видове животни, както и животни по CITES. Не са констатирани нарушения; 
- 12 проверки за състоянието на вековни дървета, намиращи се в гр. Тервел, гр. Добрич и 
гр. Варна. Не са констатирани нарушения; 
- 6 проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Добротич, общ. Вълчи дол, гр. 
Провадия и с. Стефаново, общ. Добричка; 
- 1 проверка на община Суворово за издадени позволителни за събиране на билки. Не са 
констатирани нарушения;  
- 1 проверка на община Тервел за издадени позволителни за събиране на билки. Не са 
констатирани нарушения;  
- 1 проверка на община Крушари за издадени позволителни за събиране на билки. Не са 
констатирани нарушения;  
- 1 проверка на ТП “ДЛС - Тервел” за издадени позволителни за събиране на билки. Не 
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са констатирани нарушения;  
- 1 проверка на ТП “ДГС – Суворово” за издадени позволителни за събиране на билки. 
Не са констатирани нарушения;  
- 1 проверка на ТП “ДГС – Балчик” за издадени позволителни за събиране на билки. Не 
са констатирани нарушения; 
- 1 проверка на община Шабла за издадени позволителни за събиране на билки. Не са 
констатирани нарушения. 

 6 извънредни проверки 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.): 
- 4 проверки в гр. Варна; 
- 1 проверка в гр. Аксаково; 
- 1 проверка в гр. Добрич. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

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

 28 бр. планови проверки на: 
- Р "Калиакра" – 2 проверки; 
- Р "Камчия" – 1 проверка; 
- ЗМ “Блатно кокиче” – 2 проверки; 
- ЗМ "Степите" – 3 проверки; 
- ЗМ “Яйлата” – 5 проверки; 
- ЗМ "Лонгоза" – 1 проверка; 
- ЗМ “Водениците” – 1 проверка; 
- ЗМ “Голямата канара” – 1 проверка; 
- ЗМ “Куза скока” – 1 проверка; 
- ЗМ “Лиман” – 1 проверка; 
- ЗМ “Орлов камък” – 1 проверка; 
- ЗМ “Ракитник” – 1проверка; 
- ЗМ “Суха река” – 1 проверка; 
- ЗМ "Тулумова пещера" – 1проверка; 
- ЗМ "Ятата" – 2 проверки; 
- ПЗ "Александрийска гора" – 1 проверка; 
- ПЗ "Горна и долна капладжа" – 1 проверка; 
- ПЗ "Урумово лале" – 1 проверка; 
- ПР "Калфата" – 1 проверка. 
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 57 бр. извънредни проверки на:  
- 1 проверка в територията на ЗМ “Яйлата”; 
- 1 проверка в територията на ЗМ “Блатно кокиче”; 
- 1 проверка в територията на ПР “Дъбовете”; 
- 5 проверки на Р “Калиакра”; 
- 21 проверки на ЗМ “Дуранкулашко езеро”; 
- 21 проверки на ЗМ “Шабленско езеро”; 
- 6 проверки на ПР “Балтата”; 
- 1 проверка на ПП “Златни пясъци”. 

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 от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили 2 
извънредни проверки на: 
- 1 проверка на ЗЗ BG0002050 "Дуранкулашко езеро"; 
- 1 проверка на плажната ивица до бившия къмпинг "Изгрев", землище с. Шкорпиловци, 

по дадени предписания.  
      Извършени 3 бр. планови проверки на: 
- 1 проверка на ЗЗ BG0002044 “Камчийска планина”; 
- 1 проверка на ЗЗ BG0002038 “Провадийско-Роякско плато”; 
- 1 проверка на ЗЗ BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”. 
По време на проверките не са констатирани нарушения. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                      

Извършени са общо 75 проверки, от които:  
 4 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 66 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 2 други проверки (1 по разпореждане на Районна прокуратура, гр. Добрич и 1 

проверка по уведомление от Митнически пункт Варна за стока, попадаща в обхвата 
на Регламент 1013/2006 г.).  

Дадени са общо 63 предписания. 
    През отчетния период са издадени: 

 1 решение за прекратяване на действието на разрешение за дейности по третиране 
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на отпадъци; 
 2 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

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

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 99 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 25 дружества; 
 9 анулирани работни листи на 1 дружество; 
 28 заверени отчетни книги на 21 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

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

излъчван в околната среда от „Аргус 94” ЕООД, гр. Балчик, “Кристера - агро” ЕООД, гр. 
Девня, “Кирилови” ООД, с. Крапец, “Фреш тейст” ООД, гр. Варна, “Алифос” ООД, гр. 
Девня и “Птицеком” ООД, гр. Варна. Не са констатирани наднормени нива на шума, 
излъчван в околната среда от тези обекти. 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 18 проверки, от които: 
 6 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 2 проверки на обекти с висок рисков потенциал; 
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 други проверки (участия в комисии по разпореждане на областния управител на 

област с административен център гр. Варна). 
Дадени са общо 42 предписания. 
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са 5 проверки по плана на обекти с издадени комплексни разрешителни; 
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети са извършени 3 проверка по плана за текущ контрол. Дадено е 1 предписание. 
 

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

 Извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 
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строежите в експлоатация: 
- “Преустройство, ремонт и инсталация на част от МБАЛ – Балчик за оборудване със 

специализирана апаратура, етап – I: ремонтни дейности в помещенията, в които е 
инсталирана специализираната апратура за образна диагностика и клинична 
лаборатория за нуждите на МБАЛ – Балчик. (Блок 2, Блок 3, Блок 4)”, находящ се в 
ПИ с идентификатор 02508.82.2, УПИ III, кв. 318, град Балчик, община Балчик, с 
административен адрес: ул. „Д-р Златко Петков” №1. 

- „Ареон фреш – нова производствена база за производство на ароматизатори”, 
находящ се в УПИ III-1283, по плана на ЗПЗ-север, град Варна, община 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 на място: 

- Решение по ОВОС № ВА – 1/2010 г. на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е КП 
№ 003314/17.09.2014 г. Не са дадени предписания. Етап на реализацията на ИП – по 
време на експлоатация. Възложител: „Вентус България” ЕООД, гр. Каварна; 

- Решение по ОВОС № 1-2(101) 2005 г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е 
КП № 006716/17.09.2014 г. Не са дадени предписания. Етап на реализация на ИП – 
по време на експлоатация. Възложител: СД „Вертикал –Петков и сие”, град Плевен. 

- Решение по ОВОС № ВА – 3/2009 г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е 
КП №003313/17.09.2014 г. Дадени са предписания (30 дни). Етап на реализация на 
ИП – за фазата на проектиране. Възложител: „РВБ” ЕООД, град Варна. 

- Решение по ОВОС № ВА – 9/2011 г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е 
КП № 004599/18.09.2014 г. Не са дадени предписания. Етап на реализация на ИП – 
за фазата на проектиране. Възложител: „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците ЕКО 2010”, град Варна. 

- Решение по ОВОС № ВА – 1/2008 г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е 
КП № 006718/24.09.2014 г. на новия възложител: „Електрауиндс Шабла” АД, 
собственик на ПИ 83017.30.539; 83017.30.545 и 83017.28.35, землището на град 
Шабла. Не са дадени предписания, етап на реализация на ИП – по време на 
експлоатация.  

- Решение по ОВОС № ВА – 1/2008 г., на директора на РИОСВ – Варна. Съставен е 
КП № 006719/24.09.2014 г. на новия възложител: „Електрауиндс Шабла Саут” АД, 
собственик на ПИ 83017.30.544 и 83017.34.22, земл. на град Шабла. Не са дадени 
предписания, етап на реализация на ИП – по време на експлоатация. 
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- Решение по ОВОС № 3-2(101) 2005 г., на директора на РИОСВ – Варна. съставен е 
КП № 006717/24.09.2014 г. Дадени са предписания (14 дни). Етап на реализация на 
ИП – по време на експлоатация. Възложител: „ЕВН Каварна” ЕООД, град Пловдив. 

- Решение по ОВОС № 21-10/2010 г., на МОСВ. Съставен е КП № 006720/29.09.2014 г. 
Не са дадени предписания. Етап на реализация на ИП – преди започване на 
строителството. Възложител (нов): „Пристанище – Логистичен център” ЕАД, град 
София. 

 Извършени са извънредни проверки на: 
- Площадка на сондаж Р-1 Рогозина на „Русгеоком БГ” АД, в землището на с. 

Рогозина, община Генерал Тошево и на село Вранино, община Каварна. Проверката е 
във връзка с обществен интерес относно проучване и добиване на шистов и въглищен 
газ. Съставен е КП № 004598/02.09.2014 г. не са дадени предписания. 

- Проверка на входящ – изходящ дневник на РИОСВ – Варна, във връзка с ИП за 
„Отглеждане на птици – бройлери”, в ПИ № 000067, в земл. на село Добротич, 
община Вълчи дол. Няма данни за извършване на уведомяване на РИОСВ – Варна, на 
най-ранен етап от реализацията на ИП, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от 
ЗООС. Съставен е АУАН. 

 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 – 11 
бр.; 

- Провеждане на ЕЕС – 1; 
- Участие е ЕЕС – 2; 
- Участие  в работна среща при ОУ – Добрич във връзка с наводненията в КК 

„Албена”. 
- Съставени КП – 10; 
- Информация на МОСВ във връзка с методите и техниките за третиране на отпадъци 

чрез процеса пиролиза. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 8 АУАН: 
 “Пито - кар” ЕООД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на 

дейности по третиране на ИУМПС без разрешение за дейности с отпадъци; 
 “Моушън груп” ООД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на 

дейности по третиране на ИУМПС без разрешение за дейности с отпадъци; 
 “Ауто макс” ООД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на 
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дейности по третиране на ИУМПС без разрешение за дейности с отпадъци; 
 “Крис ауто” ЕООД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на 

дейности по третиране на ИУМПС без разрешение за дейности с отпадъци; 
 “В и К” ЕООД, гр. Добрич – по чл. 155, ал. 2 от ЗООС за неизпълнение на дадено 

предписание за възстановяване нормалната проводимост на колектора, служещ за 
отвеждане на пречистените отпадъчни води от ПСОВ “Албена” до точката на 
заустване в Черно море; 

 “В и К” ЕООД, гр. Добрич – по чл. 48,  ал. 1, т. 11 от Закона за водите за 
неизпълнение на условие в издаденото разрешително – не се извършва 
обезаразяване на пречистените отпадъчни води от ПСОВ “Балчик”. 

 „Енерго-про мрежи” АД, гр. Варна, нарушил чл. 166, т. 3 от ЗООС. 
 „Плам 91” ООД, гр. Силистра, нарушил чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 
Издадени са 2 наказателни постановления на: 
 “Металагро” 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, в размер на 1000 лв.; 

 Димо Василев Димов, нарушил т. 6.4 от Заповед № РД-81/12.02.2008г. на 
министъра на околната среда и водите, поради което на основание чл. 124, ал 1 от 
ЗБР е наложена глоба в размер на 100 лв. 

Издадено е 1 наказателно постановление по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 
 “Солвей соди” АД, гр. Девня – текуща ежемесечна санкция за превишаване по 

показател рН на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за 
заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в размер на 52 044,60 
лв/мес. 

 

 

 


