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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 декември 2014 г. са извършени общо 18 проверки на място, от които:  
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 2 проверки по сигнали на граждани; 
 7 други проверки (8 участие в ДПК, 2 контрол на КАВ и 1 по заповед на ОУ). 
Дадено е 1 предписание. 
Извършени са 38 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 – 19 доклада. 
Извършена е контролна проверка на блок № 6 от инсталациите на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово, във връзка с Договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз и 
договорените преходни периоди за постигане на изискванията на Директива 2001/80/ЕС, 
респективно спазване изискванията на Наредба № 10 за норми за допустими емисии 
(концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, 
изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации и Условие 9. Емисии в 
атмосферния въздух в Комплексно разрешително (КР) № 51/2005 г. Постигането на 
нормите за допустими емисии за серен диоксид и общ прах следваше да се извърши, 
съответно чрез изграждане на сероочистваща инсталация и монтиране на допълнително 
поле на електрофилтъра на блок № 6, в срок 31.12.2013 г. Установено е, че на блок № 6 
няма изградена сероочистваща инсталация и монтирано допълнително поле на 
електрофилтъра. Със Заповед № 247/17.12.2014 г. на РИОСВ – Варна е наложена 
преустановителна принудителна административна мярка – спиране от експлоатация на 
блок № 6 (котел № 6, тип ТПЕ 212) от горивната инсталация за производство на 
електроенергия на “TEЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, считано от 01.01.2015 г. 

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 ноември 2014 г.; 
 Издадено е 1 удостоверение на “Ди метс” ЕООД, гр. Добрич за регистрация по 
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Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 
 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
През отчетния период е извършена 1 планова проверка на място и са представени са 6 

доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, излъчван в околната 
среда на „Хидрострой” АД, гр. Варна – бетонов възел, „Хидрострой” АД, гр. Варна – 
асфалтова база, „Сънойл” ЕООД, гр. Суворово, “Агра” ЕАД, гр. Провадия, 
“Свинекомплекс Брестак” АД, с. Брестак и “Клас олио” ЕООД, с. Карапелит.  

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

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 5 проверки, от които: 
 1 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 3 други проверки (3 участия в ДПК). 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 7 проверки на място, от които:   
 4 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 други проверки (2 участия в ДПК). 
Дадено е 1 предписание. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Извършени са общо 22 проверки, от които:  
 14 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по разпореждане; 
 6 други проверки (2 по подадени заявления за анулиране на работни листи,  3 по 

уведомления от Митнически пукт "Пристанище Варна Запад" по чл. 116, ал. 3 от 
ЗУО и 1 участие в ДПК).  

Дадени са общо 13 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 8 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци; 
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 1 решение за изменение/допълнение на разрешителни за извършване на  дейности 
по третиране на отпадъци; 

 2 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци; 

 4 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 4 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 
документ; 

 58 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 33 дружества; 
 84 анулирани работни листи на 9 дружества; 
 68 заверени отчетни книги на 30 дружества. 

 
ПОЧВИ 

Извършена е 1 планова проверка и 1 проверка по постъпил сигнал.  
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 4 проверки, от които: 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 други проверки (1 участие в комисия по заповед на областния управител на 

област с административен център Варна и 1 участие в ДПК). 
Дадени са общо 7 предписания. 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ   
През отчетния период са извършени: 

 11 планови проверки по ражимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 
- 2 бр. планови проверки по режимите на ЗБР на Община Варна, ТП ДГС – Варна; 
- 2 бр. планови проверки на вековни дървета по режимите на ЗБР на територията на обл. 
Варна; 
- 5 бр. планова проверки на зоомагазини в гр. Варна, за ограничаване на търговията със 
защитени видове животни, както и животни по CITES. Не са констатирани нарушения; 
- 1 бр. планова проверка на ОП Зоопарк  гр. Варна , по режимите на ЗБР; 
- 1 бр. планова проверка на природонаучен музей гр. Варна, по режимите на ЗБР. 

 9  броя извънредни проверки и  проверки по сигнали, от които: 
- 1 бр. извънредна проверка  на ТП ДГС – Варна, във връзка с дадено предписание – 
предписанието е изпълнено в срок; 
- 1 бр. извънредна проверка на ОП ЦЗПЖ гр. Добрич във възка с изпълнение на чл. 39, ал. 
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2 от ЗБР; 
- 1 бр. на ОП Зоопарк – гр Варна във възка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от ЗБР, дадени са 
две предписания;  
- 2 броя на ОП Зоопарк – гр Варна по дадени предписания; 
- 1 бр. извънредна проверка във връзка със сигнал  за граблива птица село Генерал 
Кантарджиево; 
- 1 бр извънредна проверка във връзка със сигнал за мъртъв екзмепляр от вида мишелов, 
гр. Варна; 
- 1 бр извънредна проверка във връзка със сигнал за мъртъв екзмепляр от вида лебед, гр. 
Варна. 
- 1 бр извънредна проверка във връзка със сигнал за граблива птица гр. Варна – 
неоснователен; 
- 1 бр. извънредна проверка на ЗМ “Казашко”, във връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2 от 
ЗБР. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

 През отчетния период са извършени: 

 8 планови проверки:  

- Р "Калиакра" – 1 бр.;    

- “Дуранкулашко езеро” – 3 бр.; 

- ЗМ “Шабленско езеро” – 2 бр.; 

- ПР “Балтата” – 1 бр.; 

- ПП “Златни пясъци” – 1 бр. 

 43 извънредни проверки:  

- 2 бр. извънредни проерки в територията на ЗМ “Яйлата”; 

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

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

- 2 бр. проверки, във връзка със сигнал в ЗМ “Дуранкулашко езеро”; 

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

- 1 бр. извънредна проверка на ЗМ “Ботаническа градина – Балчик”. 

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 са извършени: 

 4 планови проверки:  

- 2 бр. на ЗЗ BG0002115 “Било”; 

- ЗЗ BG0000132 “Побити камъни”; 

- ЗЗ BG0000118 “Златни пясъци” 

 4 бр. извънредни проверки, във връзка с изпълнение на условия в решения по ОС:  

- ЗЗ BG0002060 “Галата”; 

-  ЗЗ BG0000102 “Долината на река Батова”; 

-  ЗЗ BG0000103 “Галата” 

-  ЗЗ BG0000622 "Варненско-Белославски комплекс". 

По време на проверките не са констатирани нарушения. 

  
ОВОС/ОС 

За периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. e извършена една извънредна проверка 
на място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК), и превантивен контрол във 
връзка с чл. 152 от ЗООС – становища по дневния ред на насрочени ЕСУТ/ЕСИИ и/или 
участия. 
I. Резултат от извънредните проверки – ДПК за строежи – с предложение за 
въвеждане на строежите в експлоатация: 
Строеж: VAR 2050 //ІІІ-9004 Белослав-Падина /-граница общ. Белослав-Аврен-м.Бялата 
вода /ІІІ-9006 от км1+300 до км 4+577 - община Белослав 
II. 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 областни/общински ЕСУТ/ЕСИИ – 4 бр.; 
- Заседания на ЕЕС – 2; 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 6 АУАН: 

 ДЗЗД “Шик Шик” – по чл. 3, т.1, буква “б”, т. iii  и чл. 4 от Регламент 1013/2006/ЕО 

относно превоз на отпадъци за нерегламентиран внос (смес от текстилни артикули, 

в т.ч. употребявани обувки, бельо, кърпи, пердета и др.) без предварителна писмена 

нотификация; 



 6 

 “Сасунци Давид Сие Интернейшаналд” ООД, гр. Варна – по чл. 149, ал. 2 от ЗУО за 

неплатена продуктова такса в ПУДООС; 

 “Пътно строителство” АД, гр. Добрич – по чл. 18, ал. 1 от ЗЧАВ за неизвършени и 

представени в срок собствени периодични измервания на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от Асфалтова база, гр. Каварна; 

 “Ди Метс” ЕООД, гр. Добрич – по чл. 30л от ЗЧАВ за дейности с ЛОС без 

извършена в срок регистрация на инсталацията; 

  Община Тервел, ПСОВ Тервел – по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите за 

неизпълнение на дадено условие в разрешителното за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – ПСОВ Тервел не 

функционира и отпадъчните води на гр. Тервел се заустват във воден обект 

директно без пречистване. 

 Михаил Христов Илиев, с. Селиминово, общ. Сливен, нарушил чл. 149, ал. 3 от 
ЗООС за неоказване на съдействие. 
 

Издадени са 17 наказателни постановления: 

 “Бляк Сий Рисайклинг” ООД, гр. Варна – по чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО за неводене 

на отчетност, в размер на 2000 лв; 

 “Бляк Сий Рисайклинг” ООД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване 

на дейности с отпадъци, които са извън обхвата на издадения регистрационен 

документ, в размер на 7000 лв; 

 ЕТ “Драгни Йорданов”, с. Орлова могила – по чл. 49, ал. 1, т. 4 от Закона за водите 

за нерегламентирано заустване на отпадъчни води с ферментирали остатъци от 

грозде (джибри) в повърхностен воден обект – дере, в размер на 500 лв; 

 “Девня цимент” АД, гр. Девня - . по чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите за 

превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в КР за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по показатели 

сулфати и алуминий, в размер на 1500 лв; 
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 “Хим трейд Варна” ЕООД, гр. Варна – по чл. 4б, ал. 1 от ЗЗВВХВС за неспазване 

изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси, в размер на 4000 

лв; 

 “Корабно машиностроене” АД, гр. Варна – по чл. 136, ал. 2, т. 12 от ЗУО за 

смесване на опасни с неопасни отпадъци при временното им съхраняване на 

обособените места на площадката, в размер на 7000 лв; 

 Донка Димитрова Стоянова (АУАН – РУ “Полиция”, гр. Каварна) – по чл. 133, ал. 

3, т. 3 от ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без издадено разрешение за 

дейности с отпадъци, в размер на 1400 лв; 

 Стоян Костадинов Георгиев (АУАН – РУ “Полиция”, гр. Каварна) – по чл. 133, ал. 

3, т. 3 от ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без издадено разрешение за 

дейности с отпадъци, в размер на 1400 лв; 

 Николинка Атанасова Атанасова (АУАН – РУ “Полиция”, гр. Каварна) – по чл. 133, 

ал. 3, т. 3 от ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без издадено разрешение за 

дейности с отпадъци, в размер на 1400 лв; 

 ДЗЗД “Шик Шик” – по чл. 3, т.1, буква “б”, т. iii  и чл. 4 от Регламент 1013/2006/ЕО 

относно превоз на отпадъци за нерегламентиран внос (смес от текстилни артикули, 

в т.ч. употребявани обувки, бельо, кърпи, пердета и др.) без предварителна писмена 

нотификация, в размер на 10000 лв..  

 Димитър Йорданов Христов - нарушил 3.1.1.Режими, т. 6 от Плана за управление на 

ЗМ „Дуранкулашко езеро”, поради което на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 във връзка с 

ал. 3 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 20 лв. 

 Стоян Константинов Стоянов – по чл. 95, ал. 1 във връзка с чл. 93, ал. 1, т. 1 от 

ЗООС, поради което на основание чл. 162, ал. 1 от ЗООС е наложена глоба в размер 

на 200 лв. за неизвършено уведомяване на компетентния орган на най-ранен етап, 

поради което не е направено преценяване на необходимостта от ОВОС по глава 

шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР. 
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 „Плам-91” ЕООД – по чл. 95, ал. 1 във връзка с чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, поради 

което на основание чл. 162, ал. 1 от ЗООС е наложена имуществена санкция в 

размер на 3 000 лв. за неизвършено уведомяване на компетентния орган на най-

ранен етап, поради което не е направено преценяване на необходимостта от ОВОС 

по глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР. 

 „Берьозка Трейдинг” ООД по чл. 16, буква А от Регламент 338/97 на съвета на ЕС 

от 19.12.1996г., поради което на основание чл. 127, ал. 3 от ЗБР е наложена 

имуществена санкция в размер на 5 000 лв. за осъществен износ на 30 бр. опаковки 

хайвер от руска есетра без издадено разрешително по CITES от МОСВ. 

 Държавен културен институт „Културен център „Двореца” - по 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. за осъществяване на дейност в ЗТ без 

съгласуване с РИОСВ. 

 „Енерго-Про мрежи” АД – по чл. 166, т. 3 във връзка с чл.155, ал.2 от ЗООС, поради 

което на основание чл.166, т.3 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер 

на 5 000 лв. за неизпълнение на предписание. 

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

 “Проучване на добив на нефт и газ” АД, гр. София – за превишаване на 

индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект от заустване № 7 

по показател нефтопродукти, в размер на 1187 лв/мес; 

 “Проучване на добив на нефт и газ” АД, гр. София – за превишаване на 

индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект от заустване № 6 

по показател нефтопродукти, в размер на 3729 лв/мес 

Издадени са 3 ПАМ на: 

 “Багра” ЕООД, гр. Варна, Химическо чистене, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 

“Народни будители” № 10 – преустановителна ПАМ за спиране от експлоатация на 

машина за химическо чиктене, модел FRIMAIR, находяша се в жилищна сграда без 
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изградена вентилационна инсталация, считано от 11.12.2014 г.; 

 ДЗЗД “Шик Шик” – ПАМ за екологосъобразно третиране на отпадъци за 

нерегламентиран внос (смес от текстилни артикули, в т.ч. употребявани обувки, 

бельо, кърпи, пердета и др.) без предварителна писмена нотификация, съгласно 

изискванията на Регламент 1013/2006/ЕО относно превоз на отпадъци.  

 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово – преустановителна ПАМ за спиране от експлоатация 

на котлоагрегат № 6 от горивната инсталация за производство на електроенергия на 

“TEЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, считано от 01.01.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


