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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец март 2015 г. са извършени общо 34 проверки на място, от които:  
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 1 проверка за последващ контрол;  
 27 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по сигнали; 
 3 други проверки (1 проверка на нов неподвижен източник на емисии, изпускани в 

атмосферния въздух, 1 проверка по подадено уведомление за спиране на наложена 
текуща санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС и 1 участие в работна среща на тема 
опазване на околната среда). 

Извършени са 51 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 13 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите, 
съставени са протоколи образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.; 

 СНИ – утвърдени 15 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 15 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 13 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 10 бр. 

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

 Годишен отчет за веществата, които нарушават озоновия слой и флуорирани 
парникови газове; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня 
за месец февруари 2015 г.; 

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

 Утвърдени 14 пробовземни точки на 2 дружества с организирани неподвижни 
източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въдух. 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършена е 1 проверка по плана за текущ контрол. 
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Представен е 1 доклад от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София - Компресорна станция 
Вълчи дол.  

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

Извършени са общо 27 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 
отпадъчните води; 

 1 проверка за последващ контрол; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 2 други проверки (1 по постъпило уведомление за отмяна на наложена текуща 
санкция и 1 проверка за разпломбиране пречиствателно съоръжение със сезонен 
характер на работа ).  

Дадени са общо 8 предписания. 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
През отчетния период са извършени: 

24 бр. планови проверки по режимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО: 

 4 бр. на зоомагазини в гр. Варна и във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 04-04-
49/19.03.2015 г. Не са констатирани нарушения; 

 1 бр. на билкозаготвителен пункт в с. Нова Шипка, общ. Долни чифлик; 

 10 бр. на пазари и магазини за цветя на територията на обл. Варна и обл. Добрич; 

 9 бр. проверки за установяване на състоянието на вековни дървета, намиращи се в 
територията на обл. Варна и обл. Добрич. Едно от вековните дървета е с 4 бр. малки 
хралупи, с цел укрепване състоянието на дървото е дадено предписание хралупите 
да се запечатат с циментов разтвор. 

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

 1 бр. проверка, във връзка със сигнал за екземпляр в безпомощно състояние от вида 
мишелов в пътен участък след с. Хитово, общ. Добричка – неоснователен; 
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 1 бр. проверка, във връзка със сигнал за ранен екземпляр от вида малък ястреб в 
частен дом в с. Л. Каравелово, общ. Аксаково; 

 1 бр. проверка, във връзка със сигнал за 4 бр.мъртви екземпляра от вида Обикновен 
мишелов.На основание чл.39,ал.2,т.4 от ЗБР, са оставени на място в АМ "Хемус", 
посока с. Невша, 46 км; 

 1 бр. проверка, във връзка със сигнал в гр. Варна: сигналът е неоснователен, видът е 
от сем. Патицови, но не е включен в Приложение 3 на ЗБР – неоснователен; 

 1 бр. проверка, във връзка със сигнал за мишелов в добър жизнен статус в с. 
Пчелник, общ. Долни чифлик, птицата е пусната на свобода в подходящ за вида 
район; 

 1 бр. проверка, във връзка със сигнал за екземпляр от вида бял щъркел в гр. Балчик, 
настанен в ОП “ЦЗПЖ” гр. Добрич; 

 1 бр. проверка, във връзка със сигнал за бедстваща чайка в гр. Варна, птицата не е 
намерена, сигналът неоснователен. 

 
30 броя извънредни проверки:  

 26 бр. извънредни проверки на зоомазазини, намиращи се в обл. Варна и обл. 
Добрич, във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 04-04-49/19.03.2015 г. Не са 
констатирани нарушения; 

 5 бр. извънредни проверки на пазари, намиращи се в обл. Варна и обл. Добрич, във 
връзка с писмо на МОСВ с изх. № 04-04-49/19.03.2015 г. Не са констатирани 
нарушения;; 

 2 бр. извънредни проверки на ОП “ЦЗПЖ” гр. Добрич, във връзка с настаняване 
екземпляри от видове малък ястреб, бял щъркел, за отговорно пазене и лечение; 

 1 бр. проверка на Находище на снежно кокиче в с. Оброчище, общ. Балчик. 
Находището е в активна фаза на цъфтеж - наблюдават се екземпляри от видовете 
Елвезиево и Снежно кокиче; 

 1 бр. проверка на Находище на снежно кокиче в СО "Боровец - Север", гр. Варна. 
Находището е във фаза на прецъфтяване - наблюдават се екземпляри от видовете 
елвезиево и снежно кокиче. 

 
1 бр. 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.). 
 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
  
През отчетния период експертите от НЕМ при РИОСВ – Варна, са извършили 3 планови 
проверки:  
 2 бр. на ЗЗ BG0002048 “Суха река” 
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 ЗЗ BG0002039 “Хърсовска река”; 
По време на проверките не са констатирани нарушения. 
 
През същия период са извършени 2 бр. извънредни проверки:  

 1 бр. на ЗЗ BG0000573 “Комплекс Калиакра”, при която е установено разораване на  
приоритетно за опазване природно местообитание с код 62С0 * “Понто-Сарматски 
степи” в землището на с. Българево, общ. Каварна. Предприети са действия: 
изпратено е писмо до Агенцията по картография, геодезия и кадастър за 
предоставяне на информация, относно собствениците на разораните ПИ, НТП и 
трайно предназначение на имотите; 

 1 бр. на ЗЗ BG0000116 "Камчия" и ЗЗ BG0002045 "Комплекс Камчия", във връзка 
със сигнал за извършване на сечи в границите на защитени зони. Извършена е 
проверка на място, установена е сеч в два района и е предприето действие: 
изпратено е писмо до РДГ-Варна за предоставяне на информация, с цел 
установяване на законосъобразността на извеждане на сечта. 

 Изготвени са 6 бр. преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие 
върху защитените зони, чрез процедури по оценка на въздействието върху околната среда 
и 2 преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони 
чрез процедури по екологична оценка. 

 Изготвени са 124 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 месец март 2015г. експертите и специалистите по защитени територии при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 38 бр. планови проверки:  

 ЗМ „Блатно кокиче“  – 1 бр.;  

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

 ЗМ „Дуранкулашко езеро“– 8 бр. 

 ЗМ „Лонгоза“ – 1 бр. 

 ЗМ „Казашко“ – 1 бр.  

 ЗМ „Степите“ – 10 бр.  

 ЗМ „Шабленско езеро“ – 7 бр. 

 ЗМ „Яйлата“ – 1 бр. 

 ЗМ „Ятата“ – 1 бр. 

 ЗМ „Мочурището“ – 1 бр. 

 Р „Калиакра“ – 6 бр. 
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През същия период са извършени 34 бр. извънредни проверки:  

 ЗМ “Дуранкулашко езеро” - 11 бр. извънредни проверки, от които 9 бр. по 

спазване режимите на защитената територия, 1 бр. във връзка затваряне на 

Дуранкулашкото езеро и 1 бр. съвместна проверка с ОДБХ-Добрич за търсене на 

мъртви птици в района на защитената територия; 

 ЗМ “Шабленско езеро” 16 бр. извънредни проверки, от които 13 бр. по спазване 

режимите на защитената територия, 1 бр. във връзка изпускане на езерните води 

от Шабленско езеро и 2 бр. съвместни проверки с ОДБХ-Добрич за търсене на 

мъртви птици в района на защитената територия; 

 ПР “Балтата” - 3 бр. извънредни проверки по спазване режимите на защитената 

територия. Съставени са 2 бр. АУАН за нарушаване режимите на ЗТ – навлизане 

в границите на поддържаният резерват и извършване на любителски риболов; 

 Р “Калиакра” - 1 бр. извънредна проверка по спазване режимите на защитената 

територия.  

 Р “Камчия” - 1 бр. извънредна проверка по спазване режимите на защитената 

територия.  

 ЗМ “Блатно кокиче” - 1 бр. извънредна проверка по спазване режимите на 

защитената територия.  

 1 бр. извънредна проверка на с. Дуранкулак, общ. Шабла – унищожаване на 

рибарски принадлежностина неизвестни нарушители, 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 80 проверки, от които:  

 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 

 43 проверки по плана за текущ контрол; 

 7 проверки по жалби и сигнали; 

 25 проверки по разпореждане; 
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 4 други проверки (1 по подадено заявление за прекратяване действието на  
разрешително за извършване на дейности с отпадъци, 2 по подадени заявления за 
анулиране на работни листи и 1 проверка на обект с променена регистрация).  

Дадени са общо 67 предписания. 

През отчетния период са издадени: 

 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 2 решения за изменение и/или допълнение на разрешителни за извършване на  
дейности по третиране на отпадъци; 

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

 2 решения за отказ за издаване на разрешителни за извършване на  дейности по 
третиране на отпадъци; 

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

 1 решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 
документ; 

 96 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 27 дружества; 

 22 анулирани работни листи на 4 дружества; 

 59 заверени отчетни книги на 38 дружества. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 20 проверки, от които: 

 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 

 2 проверки на обекти, класифицирани с висок рисков потенциал; 

 16 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 друга проверка (участие в ДПК). 

Дадени са общо 36 предписания. 
 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 6 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, от 
които: 

 4 проверки на обекти с издадени КР по КПКЗ; 
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 2 други проверки (1 по разпореждане на кмета на община Варна и 1 участие в ДПК) 

Дадени са общо 4 предписания. 
 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 

ОЦЕНКА (ЕО/ОВОС) 
През месец март 2015 г. са извършени: 
 30 бр. проверки по документи за изпълнение на условията в решения по ОВОС, 

съгласно план 2015г. и информация за етапа на реализация на инвестиционното 
предложение (проектиране, строителство, експлоатация, закриване). 

 11 становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ. 
  
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени са 4 АУАН: 

1. „Гала Тур” ООД, гр. Варна, нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 36 от 
същия закон за непредставен доклад от СПИ на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на котелната централа; 

2. „Аймар 44” ООД, гр. Дългопол, нарушил чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗЗВВХВС, във връзка 
с чл. 26, ал. 8 от същия закон за неизпълнение на дадено предписание за 
представяне в РИОСВ – Варна на документи за прозводствената дейност на 
дървени въглища. 

3. Георги Иванов Стоянов, с. Храброво, общ. Балчик, нарушил чл.27, ал.1 от ЗЗТ и 
Заповед №РД-391/15.10.1999г. на МОСВ за прекатегоризиране на П.Р. „Балтата”. 

4. Иван Симеонов Велин, с. Оброчище, общ. Балчик, нарушил чл.27, ал.1 от ЗЗТ и 
Заповед №РД-391/15.10.1999г. на МОСВ за прекатегоризиране на П.Р. „Балтата”. 

Извършени са общо 6 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, от 
които: 

 4 проверки на обекти с издадени КР по КПКЗ; 
 2 други проверки (1 по разпореждане на кмета на община Варна и 1 участие в ДПК) 

Дадени са общо 4 предписания. 
 

Издадени са 18 наказателни постановления на: 

  „Дени специал” ЕООД, нарушил чл. 29, ал. 2 от ЗУО, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 
от същия закон, поради което на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУО е наложена 
имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 
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 „Тузари 82” ООД, нарушил чл. 29, ал.2 от ЗУО във връзка с чл.134, ал. 1, т.2 от 
същия закон, поради което на основание чл. 134, ал.1, т.2 от ЗУО е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 600 лв. 

  „Свобода” АД, нарушил чл. 156, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл.120 от същия закон  
за неизпълнение на дадени предписания, поради което на основание чл. 156, ал. 1 от 
ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 6 000 лв. 

 Янка Стоянова Чернева, нарушила чл. 133, ал.4, т.1 във връзка с чл.29, ал.2 от ЗУО 
за нерегламентирано третиране на отпадъци, поради което на основание чл. 133, ал. 
4, т.1 от същия закон е наложена глоба в размер на 2 000 лв. 

 Светослав Христов Пенев, нарушил чл.35, ал.1 от ЗЧАВ, във връзка с §1, т.1, т.2 и 
т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗЧАВ за нерегламентирано замърсяване на 
атмосферния въздух, поради което на основание чл.35, ал.1 от ЗЧАВ е наложена 
глоба в размер на 500 лв. 

  „К 2” ООД, нарушил чл. 29, ал. 2 от ЗУО, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от същия 
закон за нерегламентирано третиране на отпадъци, поради което на основание чл. 
134, ал. 1, т. 2 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. 

 Добри Станев Ангелов, нарушил: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

  „Гала Тур” ООД, нарушил чл.18, т.1 от ЗЧАВ, за непредставен доклад от СПИ на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията 
на котелната централа, в размер на 200 лв  

 Стоянка Георгиева Трайкова, нарушила: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

 Недялка Тодорова Недялкова, нарушила: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 
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 Добра Иванова Тодорова, нарушила: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

 Господинка Тодорова Михалева, нарушила: Режими 3.1.1. от Плана за управление 
на Р „Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

 Иван Иванов Михалев, нарушил: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

 Митка Иванова Иванова, нарушила: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

 Васил Димов Митев, нарушил: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

 Недялка Маринова Василева, нарушила: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

 Марина Димитрова Великова, нарушила: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
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с 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 100 лв. 

 Мирослав Димитров Великов, нарушил: Режими 3.1.1. от Плана за управление на Р 
„Камчия”, утвърден със Заповед №РД-50/20.01.2006г. на МОСВ; Заповед 
№105/14.02.1980г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерски 
съвет, за обявяване и актуализиране на площта на резервата; чл.17, ал.1, във връзка 
с 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 100 лв. 

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

 “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, КС Кардам 2, с. Кардам – текуща имуществена 
санкция за превишаване нормите за допустими емисии на азотни оксиди, изпускани 
в атмосферния въздух от експлоатацията на газотурбинен компресорен агрегат 
ГТКА № 1, в размер на 847 лв/мес; 

 “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, КС Кардам 2, с. Кардам – текуща имуществена 
санкция за превишаване нормите за допустими емисии на азотни оксиди, изпускани 
в атмосферния въздух от експлоатацията на газотурбинен компресорен агрегат 
ГТКА № 6, в размер на 768 лв/мес;  

 

 
Съгласували: 
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