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

През месец октомври 2014 г. са извършени общо 27 проверки на място, от които:  
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 21 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 3 други проверки (1 1 проверка по заповед на кмета на община Девня, във връзка с 

издадена ПАМ, 1 проверка на Булгартрансгаз ЕАД, гр. София - КС Провадия, с. 
Кривня за спиране действието на наложена текуща санкция и 1 участие в ДПК). 

Дадени са 2 предписания. 
Извършени са 34 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 – 15 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 септември 2014 г.; 
 Издадени са 6 удостоверения на “Металагро” АД, гр. Добрич, “Криал груп” ООД, 

гр. Суворово, “Химекс ВМ” ЕООД, гр. Варна, “Протех - ЗХМ” ЕООД, гр. Варна и 
“СИДИ” ООД, гр. Варна за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 

 Утвърдени пробовземни точки на обекти с източници на емисии във въздуха на 
“Екоинвест асетс” ООД, гр. Варна, “Тедива” ООД, гр. Добрич и “Девня цимент” 
АД, гр. Девня. 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 29 проверки на място, от които:   
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 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 
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отпадъчните води; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по сигнали; 
 1 друга проверка (1 на “Екарисаж Варна” ЕООД, с. Тополи за извършване 

мероприятия по отстраняване на констатирано изпускане на отпадъчни води в 
канализационната система с концентрации на замърсители, превишаващи ИЕО в 
издадено комплексно разрешително по КПКЗ).  

Дадени са общо 12 предписания. 
 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 13 проверки, от които: 
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по жалба; 
 6 други проверки (5 по разпореждане на областния управител за проверка на 

складове/ББ кубове за залежали и негодни за употреба препарати за растителна 
защита и 1 за палене на стърнища в земеделски земи) 

Дадени са общо 6 предписания. 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

През отчетния период са извършени: 
 9 извънредни проверки и проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри, 

от които: 
- 1 проверка, във връзка със сигнал за екземпляр от вида пеликан, в безпомощно 
състояние, намерен на главен път между с. Пряспа и с. Дропла, настанен в ОП "Зоопарк-
СЦ"-Варна; 
- 1 проверка, във връзка със сигнал за екземпляр от вида малък воден бик, в безпомощно 
състояние, намерен в Пристанище Варна – Запад, настанен в ОП "Зоопарк-СЦ", Варна; 
- 1 проверка, във връзка със сигнал за екземпляр от вида ливаден дърдавец, намерен в гр. 
Варна. Екземплярът е в добър жизнен статус и е пуснат на свобода в подходящ за вида 
район (Р “Калиакра”); 
- 1 проверка на Р “Калиакра”, във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР, пуснат 
на свобода екземпляр от вида ливаден дърдавец; 
- 2 проверки на ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна, във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от 

ЗБР;  
- 3 проверки на ОП “ЦЗПЖ”, гр. Добрич, във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от ЗБР и 

по дадени предписания. 
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 9 планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 
- 1 проверка на зоомагазин в гр. Варна, за ограничаване на търговията със защитени 

видове животни, както и животни по CITES. Не са констатирани нарушения; 
- 8 проверки за състоянията на вековни дървета, намиращи се в с. Батово, общ. 

Добричка и  гр. Добрич. Не са констатирани нарушения; 
 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.) в 
гр. Варна. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 През месец октомври 2014г. експертите и специалистите по защитени територии при 

РИОСВ – Варна, са извършили: 

 56 бр. планови проверки на:  

- Р "Калиакра" – 4 бр.;    

- Р "Камчия" – 1 бр.; 

- ЗМ “Блатно кокиче” – 1 бр; 

- ЗМ "Степите" – 1 бр.; 

- ЗМ “Яйлата” – 4 бр.;  

- ЗМ "Лонгоза" – 1 бр.; 

- ЗМ “Лиман” – 1 бр.; 

- ЗМ “Ракитник” – 1 бр.; 

- ЗМ "Ятата" – 2 бр.; 

- ЗМ “Аладжа манастир” – 1 бр.; 

- ЗМ “Бежаново” – 1 бр.; 

- ЗМ “Ботаническа градина - Балчик” – 1 бр.; 

- ЗМ “Казашко” – 1 бр.; 

- ЗМ “Лозница” – 1 бр.; 

- ЗМ “Мочурището” – 1 бр.; 

- ПЗ “Арбуретум” – 1 бр.; 

- ПП “Златни пясъци” – 1 бр.; 

- ЗМ “Дуранкулашко езеро” – 15 бр.; 

- ЗМ “Шабленско езеро” – 15 бр.; 

- ПР “Балтата” – 2 бр.  
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 9 бр. извънредни проверки:  

- 1 бр. извънредна проверка в територията на ЗМ “Голямата канара”; 

- 3 бр. извънредни проверки в територията на ЗМ “Ботаническа градина – Балчик”; 

- 2 бр. извънредни проверки на Р “Калиакра”; 

- 1 бр. извънредни проверки на ЗМ “Дуранкулашко езеро”; 

- 1 бр. извънредни проверки на ЗМ “Шабленско езеро”; 

- 1 бр. извънредни 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.  

 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили 9 планови 

проверки на:  

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0002082 "Батова"; 

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0002061 "Балчик"; 

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0002051 "Калиакра"; 

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0002097 "Белите скали"; 

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0002050 "Дуранкулашко езеро"; 

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0000156 "Шабленски Езерен комплекс"; 

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0002060 "Галата"; 

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0002046 "Ятата"; 

- 1 бр. планова проверка на ЗЗ BG0000191 "Варненско-Белославско езеро". 

 По време на проверките не са констатирани нарушения. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                             

Извършени са общо 56 проверки, от които:  
 39 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 2 проверки по сигнал; 
 4 проверки по разпореждане; 
 10 други проверки (2 по подадени заявления за издаване разрешителни за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци, 1 по подадено заявление за за 
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изменение и допълнение на разрешително за извършване на дейности по третиране 
на отпадъци, 6 по подадени заявления за анулиране на работни листи и 1 по 
разпореждане на Районна прокуратура, гр. Добрич).  

Дадени са общо 41 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 2 решения за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение/допълнение на разрешително за извършване на  дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване на разрешително за извършване на  дейности с 

отпадъци; 
 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 98 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 26 дружества; 
 31 анулирани работни листи на 6 дружества; 
 46 заверени отчетни книги на 36 дружества. 
 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
През отчетния период е извършена 1 проверка с контролни измервания. 
Представени са 10 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от „Булгартрансгаз” ЕАД – КС “Провадия”, „Булгартрансгаз” 
ЕАД – КС “Кардам”, „Пристанище Варна” ЕАД – Пристанище изток, гр. Варна, 
„Пристанище Варна” ЕАД – Пристанище запад, гр. Девня, „Агро резерв” ООД – 
Зърнобаза, с. Крумово, „Алвас грейн” ЕООД – Зърнобаза, с. Тополи, “Девня варовик” АД 
– открит рудник, “Екарисаж Варна” ЕООД, с. Тополи, “Папас олио” АД, гр. Балчик и 
“Пластхим - Т” АД, гр. Тервел. 

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези 
обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 19 проверки, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 2 проверки на обекти с висок рисков потенциал; 
 12 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
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 3 други проверки ( 2 участия в комисии по заповед на областния управител на 
област с административен център Варна и 1 по разпореждане на Районна 
прокуратура -Девня). 

Дадени са общо 41 предписания. 
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 2 проверки, от които: 
 1 проверка по плана на обект с издаденои комплексно разрешително; 
 1 проверка по разпореждане; 
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети е извършена 1 проверка по плана за текущ контрол на “Манекс сън” АД, с. 
Слънчево. 
 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА / ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА (ОВОС / ЕО) 

 Извънредни проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 
строежите в експлоатация:  
- “Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на градски парк 

“Свети Георги“, етап – I: Основен обект, обекти разположени северно от „Спорт 
Палас“, находящ се в кв. 1 по плана на Градски парк „Свети Георги“, град 
Добрич. 

- „Газоразпределителна мрежа на град Добрич – етап 30“, находящ се в 
регулацията на гр. Добрич, общ. Добрич. 

 Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията в 
решения по ОВОС, съгласно план 2014г. и информация за етапа на реализация на 
инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, 
закриване), проверки на място: 
- Решение по ОВОС № ВА – 3/2008г. на директора на РИОСВ – Варна. Съставен 

е КП № 004601/03.10.2014г. Не са дадени предписания. ИП е във  фаза 
„строителство“. Възложител: „Община град Добрич. 

- Решение по ОВОС № 44/ПР/2010г., на МОСВ. Съставен е КП № 
004602/07.10.2014г. Не са дадени предписания. ИП е във  фаза „строителство“. 
Възложител: Община Балчик. 
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- Решение по ОВОС № ВА – 3/2008г. и Решение № 37/ПР/2012г. на МОСВ. 
Съставен е КП № 004603/31.10.2014г. ИП е във  фаза „строителство“ Не са 
дадени предписания. Възложител: Община Тервел. 

 Извършени извънредни проверки на: 
- „Изграждане зона за отдих и рекреация и за жилищно строителство“, в местност 

„Кокар Пунар“, землище на с. Осеново, община Аксаково. Проверката е във 
връзка с дадени предписания в КП № 003313/17.09.2014 г.  

- “Изграждане ветроенергиен парк“ в землищата на гр. Каварна и с. Българево, 
общ. Каварна. Проверката е във връзка с дадени предписания в КП № 
006717/24.09.2014г. по изпълнението на поставените условия в Решение по 
ОВОС № ВА 3-2/101/2005г. 

 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.; 
- Съставени КП – 5 бр. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 5 АУАН: 

 “Бугати” ООД, гр. Варна – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО за извършване на дейности 
с ИУМПС без разрешително; 

 ДЗЗД “Коки колор”, гр. Девня – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО за извършване на 
дейности с ИУМПС без разрешително; 

 ДЗЗД “Коки колор”, гр. Девня – по чл. 156, ал. 1 от ЗУО за неизпълнение на дадено 
предписание; 

 Донка Димитрова Стоянова (съставен АУАН от МВР - Каварна) – по чл. 133, ал. 3, 
т. 3 от ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския 
закон и без разрешение; 

 Стоян Костадинов Георгиев (съставен АУАН от МВР - Каварна) – по чл. 133, ал. 3, 
т. 3 от ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския 
закон и без разрешение; 

Издадени са 2 наказателни постановления: 
 “Корабно машиностроене” АД, гр. Варна – по чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за 

управление на отпадъците за неводене на отчетност по отпадъците, в размер на 
2000 лв.; 
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 СИДП ТП ДЛС “Балчик” – по чл. 40 от ЗООС за замърсавяне на почвата с 
нефтопродукти, в размер на 1000 лв. 

Издадено е 1 наказателно постановление по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 
 “Легалити” АД, ВК “Романа”, землище на с. Топола – текуща санкция за заустване 

на отпадъчни води от ПСОВ към Ваканционен клуб “Романа” в Черно море 
превишаващи индивидуалните емисионни ограничения показатели БПК5, азот 
амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфор и екстрахируеми вещества, в размер 
на 191,62 лв./мес.;  

 

 
 
 
 
 

 


