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Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 
 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец януари и февруари 2015 г. са извършени общо 21 проверки на място, от 
които:  

 9 планови проверки; 
 5 по жалби и сигнали; 
 7 други проверки (7 участия в ДПК). 

Дадени са 4 предписания. 

Извършени са 92 проверки по документи на представени доклади от собствени 
непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, планове за управление на 
разтворителите (ПУР) и схеми за намаляване на емисиите (СНЕ), от които: 

 СНИ – утвърдени са 2 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите, 
съставени са протоколи образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.; 

 СНИ – утвърдени 49 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 38 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 39 доклада; 

 ПУР/СНЕ – 2 бр. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня 
за месеците декември 2014 г. и януари 2015 г.; 

 Издадени са 2 удостоверения на 2 дружества за регистрация по Наредба № 7/2003 г. 
за норми за ЛОС; 

 Утвърдени пробовземни точки на 3 дружества с 22 организирани неподвижни 
източника на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 7 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от „Агрива” АД, гр. Добрич, „Далкия Варна” АД, гр. Варна, „Ей 
и Ес гео енерджи” ЕООД, гр. София,   ЕТ “Арх-Георги Катранджиев”, “Екоинвест асетс” 
АД, гр. Варна, „Черно море” АД, гр. Варна и „Евроманган” ЕАД, с. Църква. 

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

Извършени са общо 19 проверки на място, от които:   

 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; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 

 11 други проверки (2 по постъпили уведомления за отмяна на наложени текущи 
санкции, 1 проверка за пломбиране, 1 проверка по разпореждане на Районна 
прокуратура Варна и 7 участия в ДПК).  

Дадени са общо 2 предписания. 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 

Планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 

 1 проверка на зоомагазин в гр. Добрич. Не са констатирани нарушения; 

 5 проверки за състоянието на вековни дървета, намиращи се в територията на общ. 
Долни чифлик, общ. Провадия, общ. Добричка и общ. Белослав. Не са констатирани 
нарушения. 

 
8 броя проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри, от които: 

 1 проверка във връзка със сигнал за екземпляр в безпомощно състояние от вида ням 
лебед в с. Сърнено, общ. Ген. Тошево – пуснат в подходящ за вида район; 

 1 проверка във връзка със сигнал за екземпляр в безпомощно състояние от вида ням 
лебед на плажната ивица до втора буна, гр. Варна – пуснат в подходящ за вида 
район; 

 1 проверка във връзка със сигнал за мъртъв екземпляр от вида ням лебед на 
плажната ивица на кв. Аспарухово, гр. Варна – птицата е предадена на ОДБХ-Варна 
за изследване; 

 1 проверка във връзка със сигнал за блъсната граблива птица на автомагистрала 
“Хемус”. Птицата е оставена на място където е намерена; 

 2 проверки във връзка със сигнали за намерени мъртви екземпляри от вида ням 
лебед в К.К. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна – едната е предадена на 
ОДБХ-Варна за изследване, а другата остава на място; 

 1 проверка, във връзка със сигнал за бедстващ екземпляр от вида чапла в гр. Варна. 
Установено е, че птицата е от вида горски бекас и е пусната за вида район; 
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 1 проверка, във връзка със сигнал за мъртъв делфин от вида Афала на плажната 
ивица на гр. Варна. Екземплярът остава на място където е открит. 

 
5 броя извънредни проверки:  

 1 проверка на Агенция “Митници” във връзка с внос на кожени палта от Р Турция; 

 1 проверка във връзка с ежегоден мониторинг на водоплаващи птици в землищата 
на с. Тюленово, общ. Шабла и с. Камен бряг, общ. Каварна; 

 3 проверки във връзка с изложба на папагали в МОЛ-Варна, дадено е един брой 
предписание за представяне на сертификати по чл. 8 от Регламент 338/97 на Съвета 
на ЕО, предписанието е изпълнено. 

 
4 броя 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.). 

 1 извънредна проверка в с. Черново, общ. Суворово; 

 2 извънредни проверки в гр. Варна; 

 1 извънредна проверка в гр. Добрич. 
 

3 броя извънредни проверки, от които: 

 2 проверки на Находище на пролетна циклама в с. Гроздьово, общ. Долни чифлик. 
Находището е в активна фаза на цъфтеж, наблюдават се единични туфи и 
екземпляри; 

 1 проверка на Находище на снежно кокиче в с. Оброчище, общ. Балчик. 
Находището е в начална фаза на цъфтеж. 

 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
 През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили 5 
планови проверки:  

 2 бр. на ЗЗ BG0002044 “Камчийска планина”; 
 ЗЗ BG0002045 “Комплекс Камчия”; 
 ЗЗ BG0002085 “Чаиря”; 
 ЗЗ BG0002046 “Ятата”. 

 
През същия период са извършени 2 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. във връзка със сигнал за унищожена дюнна растителност и мярка 72 от 
Решение по ОВОС №1-1/2014 на МОСВ, местност Крушките-Пазарлията, гр. 
Варна; 

 1 бр. във връзка с преписка за наличие и/или липса на дюнни природни 
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местообитания в ПИ 10135.2570.95 (номер по предходен план 10135.2570.78) и ПИ 
10135.2570.96 (стар идентификатор 10135.2570.79), находящи се в КК "Св. Св. 
Константин и Елена", район Приморски, гр. Варна. 

  По време на проверките не са констатирани нарушения. 

 Във връзка с изискванията на чл. 31, ал.7, ал. 10 и ал. 12, т. 1 от ЗБР са издадени, 
съответно: 4 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие /за 
съгласуване на планове, проекти и инвестиционни намерения/ и 1 за поправка на очевидна 
фактическа грешка 
 Изготвени са 15 преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 
защитените зони чрез процедури по оценка на въздействието върху околната среда и 8 
преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони чрез 
процедури по екологична оценка. 
 Изготвени са 235 бр. становища, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 
  
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 През месеците януари и февруари 2015г. експертите и специалистите по защитени 
територии при РИОСВ – Варна, са извършили общо 121 бр. планови проверки:  

 ЗМ “Блатно кокиче”  – 4 бр.;  
 ЗМ “Голямо и малко було” – 1 бр. 
 ЗМ “Дуранкулашко езеро” – 42 бр. 
 ЗМ “Лонгоза” – 3 бр. 
 ЗМ “Побити камъни” – 1 бр.  
 ЗМ “Степите” – 5 бр.  
 ЗМ “Шабленско езеро” – 43 бр. 
 ЗМ “Яйлата: – 2 бр. 
 ЗМ “Ятата” – 1 бр. 
 ПП “Златни пясъци” – 1 бр. 
 ПР “Балтата” – 5 бр. 
 Р “Калиакра” – 9 бр. 
 Р “Камчия” – 4 бр. 

 
За нарушение на режимите на Р “Камчия” са съставени 11 бр. АУАН 
 
 През същия период са извършени 14 бр. извънредни проверки:  
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 4 извънредни проверки в територията на ЗМ “Ботаническа градина-Балчик” във 
връзка със съгласуване на дейност за изграждане на отводнителен канал; 

 3 извънредни проверки на ЗМ “Дуранкулашко езеро” във връзка с изпускането на 
водите от езерото и констатирани мъртви екземпляри от орнитофауната; 

 3 извънредни проверки на ЗМ “Шабленско езеро” във връзка с повишеното водно 
ниво но езерото и констатирани мъртви екземпляри от орнитофауната; 

 3 извънредни проверки на ЗМ “Балтата” във връзка с повишаване нивото на река 
Батовска; 

 1 извънредна проверка на с. Дуранкулак, общ. Шабла – унищожаване на рибарски 
принадлежности намерени в Дуранкулашко и Шабленско езеро; 

В резултат на извършените проверки са създадени условия за опазване на 
биологичното разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на 
инспекцията.  
 

ОТПАДЪЦИ 

Извършени са общо 35 проверки, от които:  

 1 проверка по плана за текущ контрол; 

 12 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 

 6 проверки по жалби и сигнали; 

 3 проверки по разпореждане; 

 13 други проверки (4 по подадени заявления за изменение/допълнение на 
разрешително за извършване на дейности с отпадъци, 3 по подадени заявления за 
анулиране на работни листи, 5 по уведомления от Митнически пункт Варна за внос 
на стока, попадаща в обхвата на Регламент 1013/2006 г. и 1 участие в ДПК на 
регионално депо, с. Стожер).  

Дадени са общо 9 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 4 решения за изменение/допълнение на разрешителни за извършване на  дейности 
по третиране на отпадъци; 

 3 решения за прекратяване на разрешително за извършване на  дейности по 
третиране на отпадъци; 

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



Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Варна през м.01 и 02.2015 г. 

 6 

 4 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; 

 73 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 32 дружества; 

 11 анулирани работни листи на 3 дружества; 

 98 заверени отчетни книги на 50 дружества. 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 94 проверки, от които: 

 93 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

Дадени са общо 21 предписания. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 4 проверки, от които: 

 1 проверки за последващ контрол; 

 1 проверка по сигнал; 

 2 други проверки (2 участия в ДПК). 
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 5 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, от 
които: 

 3 проверки на обекти с издадени КР по КПКЗ; 

 1 проверка по разпореждане; 

 1 друга проверка - Пломбиране на котлоагрегат № 6 на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 
Езерово, във връзка с издадена преустановителна ПАМ. 

 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 

ОЦЕНКА (ЕО/ОВОС) 
През месеците януари и февруари 2015 г. са извършени: 
 2 извънредни проверки, съставен е един АУАН; 
 21 становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ; 
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Извършени извънредни проверки: 

 1 проверка на инвестиционно предложение (ИП) за прокарване на проучвателен 
сондаж „Р-2 Ваклино“ за нефт и газ и изграждане на тръбен кладенец „ХГ-2- ПДНГ 
Ваклино“, в поземлен имот (ПИ) № 10032.13.2, в землището на с. Ваклино, община Шабла, 
с възложител: „ПДНГ“ АД, гр. София. Проверката е във връзка с постъпил сигнал с вх. № 
С-3/05.01.2015г. и препратен от МОСВ с вх. № 04-00-82/01.01.2015г., съставен е 
констативен протокол. За неизпълнение на условията по т. 3 и т. 5 от Решение № ВА 53-
ПР/2014г. по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е съставен АУАН 
по чл. 166, т. 2 от ЗООС. 

 1 проверка на ИП за „изграждане на метално хале, двуетажна масивна 
административна сграда, сглобяема сграда, складове за съхранение на селскостопанска 
продукция, подход към път, паркоместа и собствен водоизточник – дълбок сондаж за 
битови и провопожарни цели“ в ПИ 000657, местност „Корията“, в землището на с. 
Здравец, общ. Аврен, с възложител: “Подем ЖМ“ ООД, гр. Варна. Проверката е във връзка 
с подадена жалба с вх. № Ж-272/19.01.2015г. ; съставен е констативен протокол. 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 22 АУАН: 

  „Дени специал” ЕООД, гр. София - п о чл. 29, ал. 2 от ЗУО за нерегламентирано 
третиране на отпадъци. 

 „Тузари 82” ООД, с. Старо Оряхово - по чл. 29, ал. 2 от ЗУО за нерегламентирано 
третиране на отпадъци. 

  „Евротранс-метал” ООД, гр. Балчик - по чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО за водене на 
невярна отчетност. 

  „Евротранс-метал” ООД, гр. Балчик – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО, във връзка с 
чл. 35, ал. 1, т. 1 от същия закон за извършване на дейности с отпадъци без 
разрешение или регистрационен документ. 

 „Евротранс-метал” ООД, гр. Балчик - по чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 
71, ал. 2 от същия закон за неизпълнение на условия в разрешително. 

 Желязко Митев Петров – кмет на общ. Белослав, гр. Белослав - по чл. 19, ал. 3, т. 
15 от ЗУО, във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 6 от същия закон за изхвърляне на отпадъци 
на не разрешени за това места. 

 Янка Стоянова Чернева, гр. Игнатиево - по чл. 133, ал. 4, т. 1 от ЗУО, във връзка с 
чл. 29, ал. 2 от същия закон за нерегламентирано третиране на отпадъци. 

 „К 2” ООД, гр. Добрич - по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУО, във връзка с чл. 29, ал. 2 от 
същия закон за нерегламентирано третиране на отпадъци. 
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 Светослав Христов Пенев, гр. Варна - по чл. 35 от ЗЧАВ, във връзка с параграф 1, 
т. 1, т. 2 и т. 10 от същия закон за нерегламентирано замърсяване на атмосферния 
въздух. 

 „Свобода” АД, гр. Добрич – по чл. 156, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия 
закон за неизпълнение на дадени предписания. 

 „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София, нарушил чл. 166, т. 2 от ЗООС, 
във връзка с изпълнение на условията по т. 3 и т. 5 от Решение № ВА 53-ПР/2014г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда.  

 Добри Станев Ангелов, с. Старо Оряхово, нарушил Заповед № 105/14.02.1980г. на 
Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, Плана за управление 
на резерват „Камчия” в част режими. 

 Стоянка Георгиева Трайкова, гр. Елин Пелин, нарушила Заповед № 105/14.02.1980г. 
на Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, Плана за 
управление на резерват „Камчия” в част режими. 

 Недялка Тодорова Недялкова, с. Старо Оряхово, нарушила Заповед № 
105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, 
Плана за управление на резерват „Камчия” в част режими. 

 Добра Иванова Тодорова, с. Старо Оряхово, нарушила Заповед № 105/14.02.1980г. 
на Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, Плана за 
управление на резерват „Камчия” в част режими. 

 Господинка Тодорова Михалева, с. Старо Оряхово, нарушила Заповед № 
105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, 
Плана за управление на резерват „Камчия” в част режими. 

 Иван Иванов Михалев, с. Старо Оряхово, нарушил Заповед № 105/14.02.1980г. на 
Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, Плана за управление 
на резерват „Камчия” в част режими. 

 Митка Иванова Иванова, с. Старо Оряхово, нарушила Заповед № 105/14.02.1980г. 
на Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, Плана за 
управление на резерват „Камчия” в част режими. 

 Васил Димов Митев, с. Старо Оряхово, нарушил Заповед № 105/14.02.1980г. на 
Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, Плана за управление 
на резерват „Камчия” в част режими. 

 Недялка Маринова Василева, гр. Долен Чифлик, нарушила Заповед № 
105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, 
Плана за управление на резерват „Камчия” в част режими. 
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 Марина Димитрова Великова, с. Старо Оряхово, нарушила Заповед № 
105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, 
Плана за управление на резерват „Камчия” в част режими. 

 Мирослав Димитров Великов, с. Старо Оряхово, нарушил Заповед № 
105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда /КОПС/ при МС, 
Плана за управление на резерват „Камчия” в част режими. 

Издадени са 4 наказателни постановления на: 

 „Ди Метс” ЕООД, гр. Добрич – по ЗЧАВ за развиване на дейност без регистрация 
по чл.30л от същия закон, имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

 Община Тервел, гр. Тервел – по ЗВ за неизпълнение на условие в разрешително за 
заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект, имуществена 
санкция в размер на 5 000 лв. 

 „Пътно строителство” АД, гр. Добрич – по ЗЧАВ за неизвършени собствени 
периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от дейността на асфалтосмесителна инсталация в гр. Каварна, имуществена 
санкция в размер на 1 000 лв. 

 Михаил Христов Илиев, с. Селиминово – по ЗООС за неоказване на съдействие във 
връзка с изясняване  на обстоятелствата отн. събрани количества билки, включени в 
приложенията на ЗБР, наложена глоба в размер на 100 лв.  

Наложени са 2 имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 

 “Девен” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване нормите 
за допустими емисии на прах и серен диоксид, изпускани в атмосферния въздух на 
общ комин № 1, по утвърдения годишен доклад от СНИ за 2014 г., в размер на 78 
076 лв; 

 “Девен” АД, гр. Девня – еднократна имуществена санкция за превишаване нормите 
за допустими емисии на прах и серен диоксид, изпускани в атмосферния въздух при 
експлоатацията на котела на циркулиращ кипящ слой, по утвърдения годишен 
доклад от СНИ за 2014 г., в размер на 12 752 лв; 

Наложени са 2 преустановителни ПАМ: 

 “Крео БГ” ЕООД – по чл. 128, т. 3 и чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, спиране 
дейностите по третиране, рециклиране и транспортиране на излезли от употреба 
автомобилни гуми на площадка с местонахождение с. Тополи, ПЗ Клисе баир, имот 
№ 63; 

 Община Балчик – по чл. 128, т. 2 и т. 3 и чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, спиране 
дейностите по обезвреждане на отпадъци и експлоатацията на Общинско депо за 
неопасни отпадъци, гр. Балчик. 


