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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 ноември 2014 г. са извършени общо 40 проверки на място, от които:  
 2 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 23 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки по сигнали на граждани; 
 11 друга проверка (8 участие в ДПК, 2 контрол на КАВ, 1 по заповед на ОУ). 
Дадени са 4 предписания. 
Извършени са 33 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 – 14 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 октомври 2014 г.; 
 Издадено е 1 удостоверение на “Севан С. В.” ЕООД, гр. Варна за регистрация по 

Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 
 Заверен 1 дневник на бензиностанция на “Шел България” ЕАД за състоянието на 

системата, съответстваща на Етап ІІ на улавяне на бензинови пари; 
 Представена в МОСВ е информация за изготвяне на отговор до ЕК относно 

качеството на атмосферния въздух и продължаващото няколко години неспазване 
на съответните среднодневни и средногодишни норми във всички зони и 
агломерации. 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 18 проверки на място, от които:   
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 13 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; 
 1 проверка по жалба; 
 1 друга проверка (нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води).  
Дадени са общо 2 предписания. 
 

ПОЧВИ 
Извършени са 4 проверки по плана за текущ контрол.  
Съгласуван е 1 план за мониторинг на почви на „Био горива Варна” ООД, гр. Варна. 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 

 20 планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 
- 5 проверки по режимите на ЗБР на Община Вълчи дол, Община Суворово, ТП ДГС 

– Суворово, ТП ДГС – Провадия и ТП ДГС – Цонево; 
- 10 проверки по режимите на ЗЛР на Община Белослав, Община Провадия, Община 

Ветрино, Община Долни чифлик, Община Дългопол, ТП ДЛС – Шерба, ТП ДГС – 
Провадия, ТП ДГС – Цонево, склад за билки "Талодерма" ООД, гр. Варна и билкова 
аптека ЕТ "Здравец-Билка-Илия Димитров", гр. Варна; 

- 4 проверки на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич, за ограничаване на търговията 
със защитени видове животни, както и животни по CITES. Не са констатирани 
нарушения; 

- 1 проверка на ОП “ЦЗПЖ” гр. Добрич, по режимите на ЗБР 
 2  извънредни проверки, от които: 
- 1 проверка  на входящ дневник на РИОСВ, във връзка с покана с изх. № РП-

5838/1/23.10.14 г. за изясняване на обстоятелствата при събиране и изкупуване на 
синя трънка на територията на ДГС-Тервел; 

- 1 проверка по дадени  условия в решение по ОВОС 1 -1 -2014 г. на МОСВ – 
издадено на "САУТ СТРИМ ТРАНСПОРТ БВ" АД. 

 4  извънредни проверки по сигнали, от които: 
- 1 проверка, във връзка със сигнал за екземпляр от вида мишелов, в безпомощно 

състояние, намерен до Зоопарк - Варна; в следствие на открита фрактура на лявото 
крило, птицата е починала по време на транспортирането й; 

- 1 проверка, във връзка със сигнал за екземпляр от вида керкенез, намерен в района 
на Домостроителен комбинат, Западна промишлена зона, гр. Варна; птицата е с 
добър жизнен  статус и е пусната в землището на село Казашко;  

- 1 проверка, във връзка със сигнал за екземпляр от вида чухал, намерен в района на 
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с. Разделна. Птицата е прегледана от ветеринарен лекар и е пусната на свобода в 
подходящ за вида район; 

- 1 проверка за състоянието на вековни дървета, намиращи се в м-ст "Аязмото", гр. 
Варна, във връзка със сигнал № С-6567/06.11.14 г. за преграждане на дере и 
струпване на земни маси - вековните дървета не са засегнати; 

 4 извънредни проверки, 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 и гр. Добрич. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

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

 40 планови проверки на:  
- Р "Калиакра" – 5 бр.;    
- Р "Камчия" – 3 бр.; 
- ЗМ “Побити камъни” – 1 бр; 
- ЗМ "Степите" – 2 бр.; 
- ПЗ “Чудните скали”  - 1 бр. 
- ЗМ “Дуранкулашко езеро” – 13 бр.; 
- ЗМ “Шабленско езеро” – 13 бр.; 
- ПР “Балтата” – 2 бр.  
 32 извънредни проверки:  
- 1 проверка в територията на ЗМ “Лонгоза”; 
- 1 проверка в територията на ЗМ “Блатно кокиче”; 
- 2 проверки в територията на ЗМ “Яйлата”; 
- 1 проверка в територията на ЗМ “Ботаническа градина – Балчик”; 
- 1 проверка на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Добрич; 
- 1 проверка на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна; 
- 12 проверки на ЗМ “Дуранкулашко езеро”; 
- 12 проверки на ЗМ “Шабленско езеро”; 
- 1 проверка на входящ-изходящ дневник на РИОСВ - Варна. 
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 от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили:  

 7 планови проверки, от които 2 по изпълнение на условия в решения по ОС:  

- 1 проверка на ЗЗ BG0002046 “Ятата”; 

- 1 проверка на ЗЗ BG0002048 “Суха река”; 

- 1 проверка на ЗЗ BG0002039 “Хърсовска река”; 

- 1 проверка на ЗЗ BG0002045 “Комплекс Камчия”; 

- 1 проверка на ЗЗ BG0002038 “Провадийско-Роякско плато”; 

- 2 проверки по изпълнение на условия в решения по ОС на ЗЗ BG0002038 

“Провадийско-Роякско плато” и ЗЗ BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”; 

 9 извънредни проверки, от които 6 по изпълнение на условия в решения по ОС:  

- 1 проверка на ЗЗ BG0002082 “Батова”; 

- 1 проверка на ЗЗ BG0000107 “Суха река”; 

- 1 проверка на ЗЗ BG0000106 “Хърсовска река”; 

- 6 проверки на ЗЗ BG0000133 “Камчийска и Еменска планина”, ЗЗ BG0002038 

“Провадийско-Роякско плато”, ЗЗ BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”, ЗЗ 

BG0002044 “Камчийска планина”, ЗЗ BG0000116 “Камчия” и ЗЗ BG0000107 “Суха 

река”. 

 По време на проверките не са констатирани нарушения. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                

Извършени са общо 53 проверки, от които:  
 7 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 30 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 7 проверки по разпореждане; 
 1 проверка по сигнал; 
 6 други проверки (4 по подадени заявления за издаване разрешително за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци, 1 по подадено заявление за 
анулиране на работни листи и 1 проверка по разпореждане на ОД на МВР).  

Дадени са общо 40 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 5 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
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 1 решение 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 действието на разрешение за дейности с отпадъци; 
 1 решение за отказ за издаване на Решение за дейности с 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; 
 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ; 
 30 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 24 дружества; 
 5 анулирани работни листи на 1 дружество; 
 28 заверени отчетни книги на 18 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През отчетния период са извършени 2 проверки на място, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 1 проверка по плана за текущ контрол с контролни измервания за нивата на шума, 

излъчван в околната среда; 
Представени са 2 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от „Пристанище Леспорт” АД, гр. Варна и Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково, с. Въглен. Не са констатирани 
наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези обекти. 

 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 12 проверки, от които: 
 3 комплексни (участие на експерт) проверки; 
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 5 други проверки ( 3 по разпореждане на МВР и 2 по заповед на ОУ). 
Дадени са общо 13 предписания. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 4 проверки по плана на обекти с издадени комплексни разрешителни. 
По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети са извършени 2 проверки по плана за текущ контрол на Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Варна и Аксаково, с. Въглен и „Полимери” АДЗ, гр. Девня. 

 

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

 Извънредни проверки – ДПК за строежи – с предложение за въвеждане на 
строежите в експлоатация:  

- “Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел, от км 75+000 до км 
77+670, актуализация на работен проект”  

Етап 1: „Инженерни съоръжения – Естакада № 2 от км 75+750 до км 75+968, Естакада 
№ 3 от км 76+577 до 77+00, Земни работи и отводняване (до ниво на основна 
площадка), Стълбове и котви за контактни мрежи, Съобщителен кабел и 
Пресичания с ВЕЛ – за Път 1 и Път 2; Железен път (горно строене) и Контактна 
мрежа – за Път 2”;  

Етап: „Железен път и Контактна мрежа – за Път 10”, находящ се в община Дългопол, 
област 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 – 3/2009 г. на директора на РИОСВ – Варна. Възложител: 
„РВБ” ЕООД. 

 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 – 
13 бр.; 

- Провеждане на ЕЕС - 1; 

- Участие във ВЕЕС - 1; 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 6 АУАН: 

 ЕТ "Драгни Йорданов", гр. Добрич – по чл. 49, ал. 1, т.4 от ЗВ за нерегламентирано 

изпускане на отпадъчни води в дере; 

 "Девня Цимент" АД, гр. Девня – по чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ за заустване на 

дренажни води превишаващи емисионните норми, поставени в КР; 

 Николинка Атанасова Атанасова ( съставен АУАН от РУП - Каварна) – по чл. 133, 

ал. 3, т. 3 от ЗУО за закупуване на отпадъци от ОЧЦМ от физическо лице без 

регистрация по търговския закон и без разрешително за дейности с отпадъци. 

 Държавен културен институт „Културен център – Двореца”, гр. Балчик, нарушил 

чл. 83, ал. 1, т. 2 от ЗЗТ. 

 Димитър Йорданов Христов, гр. Варна, нарушил Режимите на 3.1.1, т. 6 от Плана за 

управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро”, утвърден със Заповед № РД-

1225/11.12.2002г. на министъра на ОСВ. 

 ЕТ „Борис-Б-Борисов”, с. Българево, общ. Каварна, нарушил чл. 166, т. 3 от ЗООС, 

във връзка с чл. 155, ал. 2 от същия закон. 

Издадени са 5 наказателни постановления: 

 "В и К" ЕООД, гр. Добрич - ПСОВ Албена – по чл. 166, ал. 3 от ЗООС за 

неизпълнение на дадено предписание, в размер на 5000 лв.; 

 "В и К" ЕООД, гр. Добрич - ПСОВ Балчик – по чл. 200, ал.1, т.2 от ЗВ за 

неизпълнение на условие от разрешително за ползване на воден обект Черно море 

за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, в размер на 2000 лв. 

 „Обединение брегове” ДЗЗД, нарушил чл. 83, ал. 1, т. 2 от ЗЗТ, поради което на 

основание чл. 83, ал. 1, т. 2 от ЗЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 

1000 лв. 
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 „Енерон” ЕООД, нарушил чл. 83, ал. 1, т. 2 от ЗЗТ, поради което на основание чл. 

83, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 от ЗЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 

100 лв. 

 Илия Атанасов Илиев, нарушил чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ, поради което на основание 

чл. 81, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 50 лв. 

Издадено е 1 наказателно постановление по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 

 "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София  – текуща ежемесечна санкция за изпускане в 

атмосферния въздух на емисии с наднормени концентрации на азотни оксиди при 

експлоатацията на ГКА № 4 на КС Провадия, в размер на 1334 лв/мес. 


