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1. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2014 г.  

През 2014 г. експертите на РИОСВ – Варна работиха по 8 програми: 

 Оценка, управление и опазване на водите на Република България; 
 Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и 

почвите; 
 Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на 

атмосферния въздух;  
 Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми , местообитания , видове 

и генетичните им ресурси;  
 Национална система за мониторинг на околната среда и информационна 

обезпеченост; 
 Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и 

прилагане на механизмите за контрол; 
 Оценка и управление на въздействието върху околната среда; 
 Администрация. 

В регистъра на РИОСВ – Варна за обектите, подлежащи на контрол през 2014 г. са 
включени 3223 обекта. В плана за дейността на РИОСВ – Варна за 2014 г. са заложени 
1181 обекта за превантивен, текущ и последващ контрол по компоненти и фактори на 
околната среда.   

 

Таблица 1. Kонтролна дейност за 2014 г. - обобщена 
Брой проверени обекти 

през 2014г. 
Общ брой 

обекти, 
подлежащи 
на контрол 
и проверки 
от РИОСВ, 
включени 

в 
регистъра 

на 
обектите 

Брой 
планирани 
обекти за 
контрол 

през 2014 г., 
включени в 
таблица 2  

"Списък на 
планираните 

обекти за 
контрол"  

Планирани с 
плана за КД 
в таблица 2 
"Списък на 

планираните 
обекти за 
контрол" 

Извън плана 
(невключени 
в Таблица 2 
"Списък на 

планираните 
обекти за 
контрол")  

% на изпълнение на 
плана за контролна 

дейност за 2014 г. 
(планирани/проверени 

обекти) 

общ брой 
извършени 
проверки 

(отчетените 
с 

месечните 
отчети) 

Брой 
експерти, 

извършили 
проверките 

3223 1181 1181 575 100 2877 32 

 
Силни страни  

 Добра координация с други административни структури (Областни и общински 
администрации, ОД на МВР, Агенция митници – Митнически пункт Варна, БДЧР 
– Варна, РЗИ и др.) при осъществяване на превантивната и контролна дейност, 
както и в случаи на възникнали аварийни ситуации; 

 Повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда, 
чрез активното подпомагане и вземане участие в кампании и мероприятия (кръгли 
маси, открити уроци, обучение на студенти в рамките на задължителния 
студентски стаж и др.), организирани от РИОСВ – Варна, общински 
администрации, НПО и др.;  
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 Осъществяване на ефективен превантивен контрол от началото на 
инвестиционното намерение до издаване на разрешение за въвеждане в 
експлоатация на новоизградени обекти и съоръжения; 

 Създадена е организация за оптимално планиране и осъществяване на контролната 
дейност, съобразена с наличния ресурс; 

 Добра организация с БДЧР Варна, БДУВДР Плевен и РЛ – Варна при 
осъществяване съвместните проверки на обекти с издадени комплексни 
разрешителни по чл. 117, ал. 1 от ЗООС и изпълнение на мониторинга по 
компоненти и фактори на околната среда. 

 
Слаби страни 

 Затруднения за изпълнение на служебните задължения на експертите при 
предявяване на актове за установяване на административни нарушения, когато 
седалището/адресната регистрация на нарушителя е извън контролираната от 
РИОСВ – Варна територия. 

  
 
1.1.Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност 

В плана на РИОСВ – Варна за 2014 г. е заложено провеждане на 1782 проверки за 
превантивен, текущ и последващ контрол на 1181 обекта. През отчетната година са 
извършени 1782 планови проверки. Процентното изпълнение за 2014 г. на броя на 
проверените обекти спрямо броя на планираните за контрол е 100 %, съответно за 2013 г. 
– 93,36 %. Изпълнението на плана по нормативни изисквания, компоненти и фактори на 
околната среда е представено в таблица 2.  
 
Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2013 г. по компоненти и 
фактори на околната среда. 

№ Компоненти/ 
фактори на ОС 

Брой обекти, 
планирани за 

контрол през 2013 
г. (съгласно 
съответните 
таблици по 

компоненти и 
фактори от плана 

за КД)  

Брой 
проверени 

обекти през 
2013г. (от 

планираните) 

Брой планирани 
проверки  
съгласно 

Таблица 3.  
Планирани 
проверки по 

компоненти и 
фактори на 

околната среда 

Брой 
извършени 

планови 
проверки 

% на 
изпълнение 
на плана за 
КД за 2013 
г. спрямо 

проверени 
обекти 

1. КР 28 28 28 28 100% 

2. Разрешителни по 
чл. 104 12 12 12 12 100% 

3. Въздух* 266 (25**) 266 (25**) 266 (25**) 266 
(25**) 

100% 

4. Води 190 (15**) 190 (15**) 190 (15**) 
190 

(15**) 
100% 

5. Почви 50(2**) 50(2**) 50(2**) 50(2**) 100% 

6. Отпадъци 475 (30**) 475 (30**) 475 (30**) 
475 

(30**) 
100% 

7. Химикали 102 (34**) 102 (34**) 102 (34**) 
102 

(34**) 
100% 

8. Шум 36 (15**) 36 (15**) 36 (15**) 36 (15**) 100% 
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9. Биологично 
разнообразие 105 105 105 105 100% 

10. Защитени 
територии 460 460 460 460 100% 

11. Защитени зони 32 32 32 32 100% 
12. ЗЛР 53 53 53 53 100% 
13. ОВОС и ЕО 32 32 32 32 100% 

14. Екологична 
отговорност*** 9 9 9 9 100% 

15 
EMAS 
и екомаркировка на 
ЕС 

0 0 0 0 100% 

16. ГМО 5 5 5 5 100% 

17. 
Комплексни 
проверки (на обекти 
без КР) 

48 48 48 48 100% 

* в т.ч. и проверки на обекти с разрешителни по чл. 131в, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС;  
** комплексни проверки; 
*** по ЗОПОЕЩ и по Програми за отстраняване на минали екологични щети за РИОСВ, където се 
изпълняват такива програми. 

 
1.2.Анализ на извършените извънредните проверки 
 

През 2014 г. експерти на РИОСВ – Варна извършиха 1095 извънредни проверки, 
включително с участие на експерти в комисии или съвместни проверки с други 
институции) на 575 обекта, съответно за 2013 г. – 991 проверки на 839 обекта.  

Процентното съотношение за 2014 г. на броя на извънредните проверки спрямо 
общия брой на извършените проверки е 38,06 %, съответно за 2013 г. – 38,32 %. Данните 
за извършените извънредни проверки са представени в таблица 3. 
 
Таблица 3. Извънредни проверки 

  

По 
изпълне
ние на 

предпис
ание 

По 
жалба/ 
сигнал 

По заповед/ 
писмо на 

министъра/ 
директора на 

РИОСВ 

По 
заповед/
писмо 

на 
областн

ия 
управит

ел 

По 
искане 

на 
прокура
турата / 

МВР 

По 
постъ
пило 
ИН 

По 
издаване 

на 
разреши
телен/ре
гистраци

онен 
докумен

т от 
РИОСВ 

По 
искане 

за 
промяна 

на 
наложен

и 
текущи 
санкции 

Участие 
в ДПК Други Общ 

брой  

Извършени 
проверки бр. 74 213 130 50 11 3 27 11 73 503 1095 

Проверени 
обекти бр. 62 153 118 49 11 3 25 5 73 76 575 

 
В графа други са включени проверки на място: 

 за анулиране на работни листи по ЗУО; 
 по писмено искане за съдействие от Митнически пункт Варна, във връзка с 

Регламент 1013/2006/ЕО, Регламент (ЕО) № 842/2006 и Регламент (ЕО) №  
1005/2009; 

 за пломбиране на съоръжения с издадени ПАМ; 
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 за пломбиране на съоръжения, във връзка с изискванията в издадени 
разрешителни; 

 за пломбиране на съоръжения, във връзка с временно спиране на наложени 
текущи санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС; 

 на земеделски земи, във връзка със забраната за палене на стърнища; 
 за възникнала аварийна ситуация – запалване на автоцистерна в терминал за 

съхранение на горива; 
 за определяне размера на дължимата продуктова такса; 
 за извършване регистрация на приплоди по ЗБР; 
 за спазване режимите в защитени територии и зони и др. 

 
1.3.Анализ на санкционната дейност на РИОСВ (Приложение 8) 
 

За констатирани нарушения през 2014 г. РИОСВ-Варна има съставени 52 броя 
Актове за установяване на административни нарушения (АУАН). След проверка на 
актовете с оглед на тяхната законосъобразност и обоснованост и извършена преценка на 
възраженията и събраните доказателства и всички спорни обстоятелства са издадени 40 
броя Наказателни постановления (НП), като 10 от тях са глоби, а 30 са имуществени 
санкции.  

3 броя от издадените НП са по АУАН съставени през 2013г., а 37 броя от 
издадените НП са по АУАН съставени през 2014г. За останалите 14 броя съставени 
АУАН през 2014г. предстои произнасяне по административнонаказателната преписка 
през 2015г. 

Във връзка с гореизложеното 1 брой от съставените актове през 2014г. е прекратен с 
резолюция на директора на РИОСВ-Варна поради маловажност на основание чл. 28 от 
ЗАНН. 

От издадените НП по ЗООС през 2014г. са обжалвани 5 броя на стойност 21 000 лв. 
От тях 1 брой е отменено с решение 95/16.05.2014г. на РС-Балчик, поради следния мотив - 
неправилно ангажиране на административно-наказателна отговорност на Николай 
Ангелов в качеството му на кмет на Община Балчик и 4 броя НП са в съдебна процедура. 

От издадените НП по ЗУО през 2014г. са обжалвани 6 бр. на стойност 31 000лв. От 
тях 2 бр. са в съдебна процедура и 4 бр. са отменени, а именно: 

1. Решение №45/09.04.2014г. на РС-Девня: НП отменено, същото е потвърдено с 
решение №1911/25.07.2014г. на АС-Варна, поради следните мотиви-липсва подробно 
описание на нарушението, дата на извършването, обстоятелствата при които е извършено 
и доказателствата които го потвърждават; не е посочен вида на отпадъците формирали 
незаконното сметище;  

2. Решение №1552/27.05.2014г. на РС-Варна: НП отменено, същото е потвърдено с 
решение № 2186/06.10.2014г. на АС-Варна, поради следните мотиви-липсва фактическо 
описание на извършените нарушения и конкретните законови разпоредби които са 
нарушени;  

3. Решение №1557/27.05.2014г. на РС-Варна: НП потвърдено. С решение № 
2088/29.09.2014г. на АС-Варна-отменя решение на РС-Варна и отменя НП, поради 
следния мотив-нарушен е чл.57, т.5 от ЗАНН, а именно описание на нарушението и 
обстоятелствата при които е извършено;  

4. Решение №2171/29.07.2014г. на РС-Варна: НП потвърдено. С решение № 
2484/30.10.2014г. на АС-Варна-отменя решение на РС-Варна и отменя НП, поради 
следния мотив-нарушен чл.34, ал.1 от ЗАНН не се образува Административно-
наказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на 3 месеца от 
откриване на нарушителя или са изтекли 2 години от извършване на нарушението.  
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Гореописаните съдебни решения са влязли в сила. 
По ЗОПОЕЩ е обжалвано 1 бр. НП на стойност 15 000 лв., същото е потвърдено от 

РС-Девня и влязло в сила. 
През 2014г. в сравнение с предходната 2013г. са издадени по-голям брой НП. Голяма 

част от предприетите административно-наказателни дейстия са за извършени нарушения 
на ЗУО.  

При констатиране на нарушения на екологичното законодателство през 2014г. е 
налице взаимодействие, организация и обща координация между експерт/и, 
актосъставител, юрист, директор на дирекция и директор на РИОСВ.  

При констатиране на факти и обстоятелства, които могат да доведат до увреждане 
и/или замърсяване на околната среда и след доказване по безспорен начин вина на 
нарушителя, на съответните физически и юридически лица се налагат предвидените в 
закона наказания. 

 
Наложени по големи имуществени санкции/глоби по ЗООС и специализираните 

закони: 
 “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.; 
 “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; 

 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.; 

 “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; 

 “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; 

 “Клас олио” ООД, с. Карапелит – по Закона за чистотата на атмосферния въздух 
за неспазване нормите за общи емисии на ЛОС от дейността “Извличане на 
растителни масла”  по представения ПУР за 2013 г., в размер на 5000 лв.;  

 “Яйца и птици Зора” АД, с. Дончево, площадка № 2 – по ЗООС за неизпълнение на 
условия в издадено комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията, в 
размер на 10 000 лв.; 

 „Метал” АД, гр. Варна – по ЗООС за неизпълнение на условия в издадено 
комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията, в размер на 10 000 лв. 

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

 “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 2013 г., в размер на 
35 480 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 2013 г., в размер на 5 011 лв;  
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 “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция Провадия – текуща  
имуществена санкция за превишаване нормите за допустими емисии на азотни 
оксиди, изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на Газотурбинен 
компресорен агрегат № 3 на КС “Провадия”, в размер на 1 777 лв/мес.; 

 “Солвей соди” АД, гр. Девня – текуща ежемесечна санкция за превишаване по 
показател рН на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за 
заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в размер на 52 044,60 
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 № 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; 

 “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция Провадия – текуща  
имуществена санкция за превишаване нормите за допустими емисии на азотни 
оксиди, изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на Газотурбинен 
компресорен агрегат № 1 на КС “Провадия”, в размер на 1 143 лв/мес.; 

 “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция Провадия – текуща  
имуществена санкция за превишаване нормите за допустими емисии на азотни 
оксиди, изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на Газотурбинен 
компресорен агрегат № 3 на КС “Провадия”, в размер на 1 797лв/мес. 

 
Издадени принудителни административни мерки: 

 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово - по  Закона за опазване на околната среда  
преустановителна  ПАМ със Заповед № 247/17.12.2014 г. на РИОСВ – Варна – 
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.; 

 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.  

 “Багра” ЕООД, гр. Варна - по чл. 33в, ал. 1 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух спиране експлоатацията на машина за химическо чистене 
марка FRIMAIR. Мотиви – няма постъпило в РИОСВ – Варна заявление за 
инвестиционно намерение и няма изградена вентилационна инсталация в обекта; 

 “Дюк инженеринг” ЕООД, гр. Варна – преустановителна ПАМ за извършване на 
дейности по бластиране и боядисване на открито, без извършена регистрация по 
Наредба № 7/2003 г., без извършена класификация на отпадъците и съхранение на 
ОХВ в помещения, неотговарящи на изискванията на Наредбата за реда и начина 
за съхранение на опасни химични вещества и смеси, считано от 01.09.2014 г.; 

 “Хим трейд Варна” ЕООД, гр. Варна – преустановителна ПАМ за извършване на 
дейности с опасни химични вещества и смеси на площадка в с. Житница без 
издадено Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и на площадка 
неотговаряща на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на 
опасни химични вещества и смеси, считано от 12.08.2014 г.; 

 “Живел агро” ООД, гр. Добрич – преустановителна ПАМ за пускане на пазара на 
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сместа Супрефос (минерален тор) без информационен лист за безопасност и 
предварителна регистрация/регистрация в ЕСНА; 

 “Моушън груп” ООД, гр. Варна – преустановителна ПАМ за дейности по 
третиране - код R 12 (съхраняване – код R13  и  предварително третиране - 
разкомплектоване на ИУМПС) на площадка с местонахождение гр. Варна, ж.к. 
“Победа”, ул. “Тодор Радев Пенев”, между бл. 5 и бул. “Цар Освободител”. 

 
В сравнение с предходната 2013 г. са засилени контролните функции на РИОСВ-

Варна, свързани с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на 
компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат. 

По отношение на регистрираните жалби и сигнали се наблюдава рязка промяна в 
броя им през 2014 г. спрямо 2013 г. През отчетната година се наблюдава спад с около 
27%. По сигналите са извършени проверки, които са отразени в констативни протоколи, а 
някои от тях са препратени по компетентност към общински и местни администрации. 
През 2014 година, броят на подадените жалби и сигнали, които не са в компетенциите в 
РИОСВ-Варна е около 27% от общия брой постъпили, а около 26% са неоснователните. 

С цел информиране на обществеността, за по голяма прозрачност, резултатите от 
извършените проверки и предприетите мерки по регистрираните в РИОСВ – Варна 
сигнали (по зелен телефон, по електронна поща и входирани на място) ежемесечно се 
публикуват на интернет страницата ни на адрес: http://www.riosv-varna.org/. Архив на 
сигналите е публикуван на адрес: http://www.riosv-varna.org/?p=406. 

 
2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по 

компоненти и фактори  
 

2.1.Въздух (Приложение 1) 

 Оценка и управление на качество на атмосферния въздух 
 

Контролът за качеството на атмосферния въздух се определя на база измерванията 
на Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителна агенция по околна среда. 

През 2014 г. в Националната автоматизирана система за контрол качеството на 
атмосферния въздух (НАСККАВ) от региона постъпваха данни от пет стационарни 
пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой 
на атмосферата, в т.ч. една автоматична измервателна станция за мониторинг в горски 
екосистеми. 

Пунктовете за мониторинг (ПМ) на качеството на атмосферния въздух са 
разположени в четири населени места - гр. Варна, гр. Добрич, гр. Девня и с. Старо 
Оряхово (горски екосистеми). Контролираните в тях замърсители са както следва: 

Автоматични станции(АИС) 

 АИС “СОУ Ангел Кънчев”, гр.Варна - ФПЧ10, ФПЧ 2,5, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и 
бензен; 
 АИС „Батак”, гр.Варна  – ФПЧ10,( As, Cd и PAH), SO2, NO2 / NO, CO и бензен; 
 АИС „ОУ Хан Аспарух”, гр.Добрич – ФПЧ10; 
 АИС „Изворите”, гр.Девня – ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и NH3; 
 АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово - ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO и O3; 

Анализът за състоянието на атмосферния въздух се извършваше по 7 показателя, 
като осреднените концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове за 
годината са: 
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Показател за КАВ ФПЧ10 ФПЧ2,5 O3 CO NO2 NH3 SO2 

Норма (ПДК) 40 μg/m3
 

ср.год. 

29 μg/m3
 

ср.год. 
180 μg/m3

 

ПИН 

10 mg /m3  
  

8 ч..пл. 

40 μg/m3
  

ср.год 

0.1 mg/ m3  

ср.дн. 
125 μg/m3

  

ср.дн. 

АИС ул. “Батак” 49,04 - - 0,47 35,37 - 6,93 

АИС  
“СОУ Ангел 

Кънчев” 
36,54 16,78 43,68 0,46 9,75 - 4,82 

АИС “Изворите” 30,97 - 34,28 0,30 12,15 0,00103 5,69 

АИС “ОУ Хан 
Аспарух”, гр. 

Добрич 
23,02 - - - - - - 

АИС “Старо 
Оряхово“ 9,80 - 55,46 - 4,92 - 5,96 

 
Единият пункт в гр. Варна и пунктът в гр. Добрич са транспортно ориентирани, 

вторият пункт в гр. Варна е градски фонов, а четвъртият - в гр. Девня е промишлено 
ориентиран, разположен в центъра на химическа промишленост. 

Общините Варна, Добрич и Девня са класифицирани като “горещи” екологични 
точки, тъй като в тях съществува потенциална възможност от влошаване здравето на 
населението, вследствие от замърсяването на атмосферния въздух. В тези общини са 
разработени и се реализират програми за намаляване на нивата на замърсителите, като 
основните констатирани наднормени замърсители са фини прахови частици. 

 
АИС „СОУ Ангел Кънчев”, гр.Варна 

ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 344 средноденонощни концентрации, 74 от 
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 21,51 % от общия брой регистрирани 
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 
регистрирани през месеците септември и октомври. През месец октомври е регистрирана 
и най – високата средноденонощна стойност от 109,08 μg/m3. Средногодишната 
концентрация от 36,54 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 

През 2014 г. регистрираните 74 бр. превишения на СДН за ФПЧ10  надхвърлят 
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2013 г.( регистрирани 355 средноденонощни концентрации, 30 от 
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 25,41 μg/m3) се 
запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой наднормени 
стойности са регистрирани през зимните месеци резултат от използването на твърди 
горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи скорости на вятъра и 
температурни инверсии, които създават условия за задържане и натрупване на 
атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 
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С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които превишават СГН - 40 g/m3. 
 

 
 

С червен цвят са обозначени годините в които е превишена СГН - 40 g/m3. 
 

Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10  в 
 АИС „СОУ Ангел Кънчев” през 2014 г. 

 месец Мин.конц. в 
µg/м3 

Мак.конц. в 
µg/м3 

Бр.превишения на 
ПДКср.дн. 

Януари 10,83 93,55 3 
Февруари 6,38 75,44 10 

Март  11,15 92,42 9 
Април 12,07 60,17 3 
Май 4,74 63,87 3 
Юни 4,96 44,67 0 
Юли 14,02 62,96 8 

Август 4,23 90,36 5 
Септември 13,62 105,08 17 
Октомври 6,05 109,08 14 
Ноември 20,32 37,86 0 
Декември 9,30 82,20 0 
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ФПЧ2,5 – През 2014 г., 2013 г. и 2012 г. не са регистрирани превишения на 
средногодишната норма, съответно от 26 μg/m3. Регистрираната средногодишна 
концентрация за 2014 г. е 16,78 μg/m3, 2013 г. е 7,94 μg/m3 и 2012 г. 

 

 
 

Серен диоксид – През 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани 
превишения на СЧН от 350 μg/m3 и на среднодневната от 125 μg/m3. 

 

Месечно изменение на концентрациите на серен 
диоксид за 2014 г.
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен диоксид 

над ПС за СЧН от 200 μg/m3. Няма превишения на алармения праг за азотен диоксид от 
400 μg/m3. 

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г.и 2010 г.( регистрирани съответно 0, 0, 2 и 5 
превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3 , от които няма превишения на алармения праг от 
400 μg/m3 за азотен диоксид) се наблюдава намаляване броя на регистрираните 
превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3. 
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Изменение на средногодишните концентрации на 
азотен диоксид в АИС "СОУ Ангел Кънчев"
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Озон - През 2014 г. не са регистрирани стойности на озон, превишаващи прага за 
информиране на населението от 180 μg/m3, прага за предупреждение на населението от 
240 μg/m3 и прага за здравна защита (осемчасова средна плаваща стойност) 120 μg/m3.  

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. (регистрирани съответно 0, 6 и 29 осемчасови 
средни стойности над 120 μg/m3) се бележи тенденция на намаляване на броя на 
превишенията и концентрациите на замърсителя. 
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За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации. 
 

АИС „Батак”, гр.Варна 

ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 361 средноденонощни концентрации, 133 от 
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 40,2 % от общия брой регистрирани 
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 
регистрирани през зимните месеци. През месец февруари е регистрирана и най – високата 
средноденонощна стойност от 132,41 μg/m3. Средногодишната концентрация от 49,04 
μg/m3 превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,23 пъти ПДК. 

През 2014 г. регистрираните 145 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърля 
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2013 г.( регистрирани 363 средноденонощни концентрации, 155 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 50,89  μg/m3 ) се 
запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, с плавна тенденция на плавно понижаване, 
като най - високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните 
месеци резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за 
сезона – високи скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за 
задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 
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С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които превишават СГН - 40 g/m3.  

 

 
 

С червен цвят са обозначени годините в които е превишена СГН - 40 g/m3. 
 
 

Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10  в 
 АИС „Батак” през 2014 г. 

 месец Мин.конц. в 
µg/м3 

Мак.конц. в 
µg/м3 

Бр.превишения на 
ПДКср.дн. 

Януари 42,88 140,03 22 
Февруари 28,64 163,04 18 

Март  27,11 94,18 14 
Април 27,06 84,53 7 
Май 20,74 81,60 13 
Юни 22,78 68,04 6 
Юли 25,15 57,45 6 

Август 20,39 68,61 10 
Септември 21,11 61,36 11 
Октомври 13,45 82,95 7 
Ноември 10,75 87,06 9 
Декември 13,97 101,51 10 
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Серен диоксид – През 2014 г. не са регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 

μg/m3, и не е превишаван  алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3.  
В сравнение с 2013 г., 2012 г. и 2011 г. (регистрирани съответно 0 бр., 0 бр. и 1 

бр.превишение над ПС за СЧН от 356,19 μg/m3, т.е 1,02 пъти над ПС за СЧН) се 
наблюдава тенденция на понижаване и задържане на нивата на концентрациите на серен 
диоксид от 6,93 μg/m3 за 2014 г., 6,13  μg/m3 за 2013 г.,  8,23 μg/m3 за 2012 г., 8,83 μg/m3 за 
2011 г. и 6,91 μg/m3 за 2010 г. Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана. 

 

 
 
 

 
 

Азотен диоксид – През годината са регистрирани 5 превишения за азотен диоксид 
над ПС за СЧН от 200 μg/m3. Аларменият праг от 400 μg/m3 не е превишаван. 
Регистрираните превишения на СЧН са в границите от 208,67 μg/m3 до 256,99 μg/m3. 

В сравнение с 2013 г., 2012 г. и 2011 г. (няма регистрирани превишения) и 2010 г. 
(регистрирани 17 превишения) на ПС за СЧН от 200 μg/m3, при допустими 18 броя се 
наблюдава тенденция на повишаване на средногодишните концентрации на азотен 
диоксид и на броя на допустимите превишения.   
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В пункт за мониторинг на ул. ”Батак” от фракцията на ФПЧ10 се определят 
концентрациите на ПАВ, никел и арсен в атмосферния въздух, като осреднените 
концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове за периода 
01.01.2014 г. ÷ 31.12.2014 г. са, както следва: 

 
Показател за КАВ никел ПАВ арсен 

Оценъчен праг 20 ηg/m3 ηg/m3 6 ηg/m3 
Пункт на ул.”Батак” 1,574 0,986 0,649 

 
АИС „ОУ Хан Аспарух”, гр.Добрич 

ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 333 средноденонощни концентрации, 8 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 2,4 % от общия брой регистрирани 
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 
регистрирани през зимните месеци. През месец ноември е регистрирана и най – високата 
средноденонощна стойност от 79,61 μg/m3. Средногодишната концентрация от 23,03 
μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 
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През 2014 г. регистрираните 8 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля 
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2013 г.( регистрирани 350 средноденонощни концентрации, 21 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 25,25 μg/m3 ) 
постигнатото съответствие с нормите по показател ФПЧ10 се поддържа и бележи  
тенденция на понижаване, като най-високи и най-голям брой наднормени стойности са 
регистрирани през зимните месеци резултат от използването на твърди горива в битовия 
сектор и характерните за сезона – високи скорости на вятъра, които създават условия за 
задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 
 

 
С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които превишават СГН - 40 g/m3.  

 

 
С червен цвят са обозначени годините в които е превишена СГН - 40 g/m3.  
 

Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10  в 
 АИС „ОУ Хан Аспарух” през 2014 г. 

месец Мин.конц. в 
µg/м3 

Мак.конц. в 
µg/м3 

Бр.превишения на 
ПДКср.дн. 

Януари 13,33 49,10 0 
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Февруари 11,07 40,17 0 
Март 9,77 45,96 0 
Април 7,71 33,14 0 
Май 5,67 29,04 0 
Юни 4,00 24,31 0 
Юли 11,89 31,09 0 

Август 10,85 30,67 0 
Септември 7,56 32,49 0 
Октомври 13,38 53,56 1 
Ноември 8,77 79,61 5 
Декември 15,94 13,36 2 

 
АИС „Изворите”, гр.Девня 

ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 356 средноденонощни концентрации, 31 от 
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 8,7 % от общия брой регистрирани 
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 
регистрирани през зимните месеци. През месец декември е регистрирана и най – високата 
средноденонощна стойност от 88,19 μg/m3. Средногодишната концентрация от 30,97 
μg/m3  не превишава СГН от 40 μg/m3. 

През 2014 г. регистрираните 31 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля 
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2013 г.( регистрирани 363 средноденонощни концентрации, 21 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 27,16 μg/m3) се 
запазват нивата на концентрациите под СГН, като най - високи и най - голям брой 
наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци резултат от използването на 
твърди горива в битовия сектор. 

В АИС „Изворите” от 2004 г. СГН за ФПЧ10 не е превишавана. 
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Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10  в 

 АИС „Изворите” през 2014 г. 

месец Мин.конц. в 
µg/м3 

Мак.конц. в 
µg/м3 

Бр.превишения на 
ПДКср.дн. 

Януари 4,50 69,98 4 
Февруари 12,34 68,91 3 

Март 13,5 79,54 3 
Април 9,08 50,17 1 
Май 8,35 29,79 0 
Юни 19,78 37,87 0 
Юли 16,39 43,18 0 

Август 21,39 44,24 0 
Септември 20,81 42,61 0 
Октомври 15,30 56,09 2 
Ноември 10,25 73,98 11 
Декември 9,68 88,19 7 

 
Озон - През 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани стойности 

за озон, превишаващи прага за информиране на населението от 180 μg/m3 и прага за 
предупреждение на населението от 240 μg/m3.  

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. броят на осемчасовите средни 
стойности  над 120 μg/m3 в рамките на денонощието е нулиран. Прагът за информиране 
на населението не е достиган. 
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Серен диоксид – През 2014 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от 350 

μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3.  
В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на 

ПС за СЧН от 350 μg/m3) когато се е наблюдава тенденция на понижаване на 
концентрациите на серен диоксид от 10,27 μg/m3 за 2010 г., 7,30 μg/m3 за 2011 г., 7,07 
μg/m3 за 2012 г. на 5,36 μg/m3 за 2013 г., през 2014 г. се забелязва леко завишаване на 5,69 
μg/m3. Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана. 
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен диоксид 
над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3.  

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на 
ПС за СЧН от 200 μg/m3) когато се е наблюдава тенденция на понижаване на 
концентрациите на азотен диоксид от 19,99 μg/m3 за 2010 г., 18,66 μg/m3 за 2011 г., 13,53 
μg/m3 за 2012 г. на 11,17 μg/m3 за 2013 г., през 2014 г. има леко покачване на 12,15 μg/m3 

Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. 
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За останалите показатели – амоняк и въглероден оксид, не са регистрирани 
превишения на съответните допустими концентрации. 
 

АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово 

ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 343 средноденонощни концентрации, от тях 
няма стойности превишаващи ПС за СДН от 50 μg/m3. Средногодишната концентрация от 
9,80 μg/m3  не превишава СГН от 40 μg/m3. 

В сравнение с 2013 г. (средногодишна концентрация от 16,11 μg/m3) се запазват 
нивата на концентрациите под СГН. 

 
С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които превишават СГН - 40 g/m3. 
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Озон - През 2014 г. не са регистрирани стойности за озон, превишаващи прага за 

информиране на населението от 180 μg/m3 и прага за предупреждение на населението от 
240 μg/m3.  

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. (регистрирани съответно 48, 24, 23 и 
17 осемчасови средни стойности над 120 μg/m3) броят на осемчасовите средни стойности  
в рамките на денонощието е нулиран. Прагът за информиране на населението не е 
достиган. 
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Серен диоксид – През 2014 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от 350 

μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3.  

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на 
ПС за СЧН от 350 μg/m3) се наблюдава тенденция на поддържане на нивата на 
концентрациите на серен диоксид от 4,09 μg/m3 за 2010 г., 4,03 μg/m3 за 2011 г., 4,53 μg/m3 
за 2012 г., 6,81 μg/m3 за 2013 г. на 5,96 μg/m3 за 2014 г. Среднодневната норма от 125 
μg/m3 не е превишавана. 
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен диоксид 
над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3.  

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на 
ПС за СЧН от 200 μg/m3) се наблюдава тенденция на поддържане на концентрациите на 
азотен диоксид от 6,18 μg/m3 за 2010 г., 5,46 μg/m3 за 2011 г., 3,86 μg/m3 за 2012 г., 6,47 
μg/m3 за 2013 г. и 4,92 за 2014 г. Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. 
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За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации. 
 
По утвърдения от министъра на ОСВ, годишен график на мобилната автоматична 

станция се извършваше контрол на състоянието на атмосферния въздух в гр. Провадия и 
гр.Белослав, кв. Акациите.  

Контролирани показатели - О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10, H2S, NH3 и 
метеопараметри. 
 

Анализът на данните от пункта в гр. Провадия показва: 
ФПЧ10 – През 2014 г. от регистрираните 55 бр. двадесет и четири часови стойности, 

4 бр. е над нормата. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирани през отоплителния сезон, 
като най-високата стойност от 85,7 μg/m3 е отчетена на 13.12.2014 г. 
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Изменение на средногодишните концентрации на 
ФПЧ10 в ПМ "Провадия"

 
 

Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 
значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 

 
Анализът на данните от пункта в гр. Белослав, кв. Акациите показва: 
ФПЧ10 – През 2014 г. от регистрираните 62 бр. двадесет и четири часови стойности, 

12 бр. е над нормата. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирано през отоплителния сезон, 
като най – високата стойност от 77,2 μg/m3 е отчетена на 01.11.2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 
значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 

 
Изводи: 

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на 
атмосферния въздух през зимния сезон в град Варна. Съществен принос за това има 
широкото използване на твърди горива за битово отопление и транспорта. 

Изменение на средногодишните концентрации на ФПЧ10 
в гр. Белослав
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Потвърждава се необходимостта от реализацията на програма за подобряване 
качеството на атмосферния въздух. 
 

 Големи горивни източници 
 

На контролираната от РИОСВ – Варна територия, като големи горивни инсталации 
са класифицирани “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово; “Девен” АД, гр. Девня и “Далкия 
Варна” ЕАД, гр. Варна. Същите попадат в обхвата на Наредба № 10 и Програмата за 
прилагане на Директива 2001/80/ЕС - Справка 1.1. 

 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово – на площадката са инсталирани 6 бр. котлоагрегати. 
За експлоатацията на инсталацията има издадено Комплексно разрешително (КР) № 

51/2005 г.  
За котлоагрегати №№ 1, 2 и 3 е въведена дерогация с ограничен брой работни часове 

на блоковете годишно и извеждането им от експлоатация до края на 2015 г. 
Котлоагрегати № 4,  № 5 и № 6 са спрени от експлоатация с наложени принудителни 
административни мерки от РИОСВ - Варна.  

На всички котлоагрегати са монтирани системи за собствени непрекъснати 
измервания и ежемесечно резултатите от тях се представят в РИОСВ – Варна за 
утвърждаване.  

През 2014 г. са извършени оценки на резултатите по представените месечни и 
годишни доклади от СНИ и са изготвени Протоколи образци В – 60 бр. и Г – 6 бр. към чл. 
42 и чл. 43 от Инструкция № 1 (ДВ, бр. 96/2003 г.).  

За неподвижните източници, подлежащи на собствени периодични измервания, 
резултатите от тях се представят веднъж на две последователни календарни години. 

 “Девен“ АД, гр. Девня – инсталирани са 4 парогенератора (ПГ) и котела на 
циркулиращ кипящ слой (ЦКС). ПГ № № 2, 3, 6 и котела на ЦКС са на работно гориво  
въглища, а ПГ № 9 е на природен газ. Работи основно новия котел на ЦКС и въглищните 
ПГ, а тези на природен газ (поради икономически причини) са технологичен или авариен 
резерв. Централата е за производство на топло и електроенергия. Основният потребител 
на топлоенергия (пара) е “Солвей соди” АД, гр. Девня. Излишната електроенергия се 
включва в енергийната система на страната ни. 

За експлоатацията на инсталацията има издадено Комплексно разрешително (КР) № 
93/2006 г. на МОСВ за „Девен” АД, гр. Девня. 

Собствени непрекъснати измервания се извършват на общ комин № 1 и на новия 
котел на ЦКС. През 2014 г. са извършени оценки на резултатите по представените 
месечни и годишни доклади от СНИ и са изготвени Протоколи образци В – 12 бр. и Г  - 2 
бр. към чл. 42 и чл. 43 от Инструкция № 1 (ДВ, бр. 96/2003 г.). Съставени са и 2 бр. 
констативни протоколи по чл. 69а, ал.1, т. 3 от ЗООС, във връзка с неспазване нормите за 
допустими емисии и налагане на имуществени санкции на дружеството.  

За неподвижните източници, подлежащи на собствени периодични измервания, 
резултатите от тях се представят в съответствие със сроковете, заложени в КР. 

 “Далкия Варна“ ЕАД, гр. Варна – инсталирани са 3 котела на работно гориво - 
природен газ и 4 бр. Ко-генератори.  

За експлоатацията на инсталацията има издадено Комплексно разрешително (КР) № 
84/2005 г. Предстои актуализацията му, във връзка с промени в работата на горивната 
инсталация. Монтиран е нов ко-генератор № 5, предстои въвеждането му в експлоатация. 
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Емисиите от неподвижните източници подлежат на собствени периодични 
измервания, като резултатите от тях се представят в съответствие със сроковете (всяко 
шестмесечие на годината), заложени в КР. 
 

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 
 

На контролираната от РИОСВ – Варна територия големи емисионни източници на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са 7 дружества: “ТЕЦ Варна” АД, с. 
Езерово; “Девен” АД, гр. Девня; „Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна; “Агрополихим” АД, гр. 
Девня; “Старт” ООД, гр. Добрич; “Солвей Соди” АД, гр.Девня и “Девня Цимент” АД, гр. 
Девня. Тези дружества подлежат ежегодно на контрол, чрез представяне на 
регистрационни карти.  

Контролът на промишлените обекти с организирани източници на емисии в 
атмосферния въздух и горивните източници с топлинна мощност над 0,5 МВт се 
осъществява съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г. за провеждане на собствени 
периодични, собствени непрекъснати и контролни измервания на емисиите от тези 
източници. Спазването на НДЕ е в съответствие с Наредба № 1/2005 г.  

При установяване на наднормени концентрации в отпадъчните газове, изпускани в 
атмосферния въздух от действащите обекти, на дружествата се наложиха текущи санкции 
за наднормено замърсяване на атмосферния въздух. 

 
СОБСТВЕНИ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЗМЕРВАНИЯ: 
На собствени непрекъснати измервания в региона, съгласно изискванията на 

Наредба № 6 от 1999 г., подлежат също и емисиите от циментовите пещи и мелници на 
“Девня цимент” АД, гр. Девня и инсталациите за азотна киселина, азотни и фосфорни 
торове на “Агрополихим” АД, гр. Девня.  

Общо в региона са инсталирани 21 автоматични системи за СНИ (“ТЕЦ Варна” АД, 
с. Езерово – 6 бр., “Девен” АД, гр. Девня – 2 бр., “Агрополихим” АД, гр. Девня – 4 бр. и 
“Девня Цимент” АД, гр. Девня – 9 бр. източници), като ежемесечно през 2014 г. се 
представят и утвърждават 19 месечни доклада от СНИ (Котлоагрегати № № 4 и 5 на “ТЕЦ 
Варна” АД, с. Езерово са спрени от експлоатация с наложени ПАМ) - Справка 1.5. 

0

5

10

15

20

25

Въведени АС за СНИ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 
 

 



Стр.34 
 

“Девня Цимент” АД, гр. Девня - извършени са оценки на резултатите по 
представените месечни и годишни доклади от СНИ и са изготвени Протоколи образци В – 
108 бр. и Г  - 9 бр. към чл. 42 и чл. 43 от Инструкция № 1 (ДВ, бр. 96/2003 г.). 

“Агрополихим” АД, гр. Девня - извършени са оценки на резултатите по 
представените месечни и годишни доклади от СНИ и са изготвени Протоколи образци В – 
48 бр. и Г  - 4 бр. към чл. 42 и чл. 43 от Инструкция № 1 (ДВ, бр. 96/2003 г.). 

 
СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ: 
Контролът на изпусканите вредни вещества от големите емисионни източници се 

провеждаше по представените доклади от СПИ, които те извършваха в рамките на 
издадените комплексни разрешителни. За останалите дружества с организирани 
неподвижни източници на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, контролът 
се осъществяваше по представяните доклади от СПИ поне веднъж на две последователни 
календарни години и/или при провежданите ДПК на нови обекти с източници на емисии. 

Измерванията на тези дружества се провеждаха от акредитирани за целта 
лаборатории. 

През 2014 г. са представени и проверени 179 доклада от СПИ на 118 дружества - 
Справка 1.4. 
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 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини 
 

Във връзка с прилагане на Директива 94/63/ЕС (респективно Наредба № 16 към 
Закона за чистотата на атмосферния въздух) са планирани проверки на 52 бр. 
бензиностанции. Извършени са общо 55 проверки на 55 обекта, от които 52 планови 
проверки и 3 извънредни проверки (1 на нов обект и 2 участия в ДПК).  

Към 31.12.2014 г. в регистъра на РИОСВ – Варна са включени 267 бензиностанции, 
от които 203 бр. бензиностанции отговарят на нормативните изисквания, 49 бр. временно 
са преустановили дейността си, 15 бр. не работят с бензини - Справки 1.6., 1.6.1 и 1.6.2.  

На контролираната територия е и терминалът на „Варна сторидж” ЕООД, гр. Варна 
(бивше “Нафтекс Петрол” ЕООД, гр. Варна), в който има съоръжения за съхраняване на 
бензини, отговарящи на нормативмните изисквания. 
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 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи 
органични съединения в разтворители  

 
Предвид осигуряване ефективното прилагане на Наредба № 7/2003 г. и Програмата 

на Директива 99/13/ЕС, за които страната ни е разработила и изпълнява специални 
национални програми за прилагането им, като част от поетите преговорни ангажименти 
пред ЕС през 2014 г. се извършиха 23 планови проверки на място на дружества, 
използващи в дейността си летливи органични съединения.  

С цел осигуряване на обществен достъп е обобщена и представена в ИАОС  
инвентаризация на емисиите на летливи органични съединения на 91 дружества с общо 
134 инсталации. 

Представени и проверени са общо 21 плана за управление на разтворителите (ПУР и 
СНЕ за 2013 г.) – Справка 1.8.1-2. 

За констатирано неспазване на нормите за общи емисии на ЛОС определени в 
наредбата от дейността “Извличане на растителни масла”  по представения ПУР за 2013 
г., е съставен един АУАН и е издадено 1 наказателно постановление по Закона за 
чистотата на атмосферния въздух на “Клас олио” ООД, с. Карапелит, в размер на 5000 лв. 

Издадени са 38 удостоверения за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за 
допустими емисии на ЛОС.  

Наложена е една заповед за прилагане на принудителна административна мярка на 
“Багра” ЕООД, гр. Варна, Химическо чистене, гр. Варна, ул. “Хаджи Стамат” № 34 – по 
чл. 33в, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух спиране експлоатацията на 
машина за химическо чистене марка FRIMAIR. 

 За неизвършена в срок регистрация за дейности от обхвата на Приложение 1 на 
Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, 
главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
инсталации са съставени 5 АУАН и са издадени 4 наказателни постановления за налагане 
на  имуществени санкции. 
 

 Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени 
бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични 
разтворители 

 
В съответствие с изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на някои 

летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени 
бои, лакове и авторепаратурни продукти (Директива ЕО № 2004/42/ЕС) в РИОСВ – 
Варна, в срок до 31.03.2014 г. са представени годишни отчети на фирмите. За поддържане 
на информационната система на ИАОС, в съответствие с програмата за мониторинг по 
наредбата, представената с отчетите информация е обобщена и предоставена в ИАОС. 
Извършени са 58 планови проверки (6 от тях на комплексна проверка) - Справка 1.10.1-4. 

При проверките не са установени несъответствия с изискванията за етикетиране и 
максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения. 
 

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой 
 

Във връзка с изискванията на Регламенти (ЕО) № 1005/2009 г. и № 842/2006 г. на 
Европейския парламент и Съвета, съответно Наредба за установяване на мерки по 
прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове, 
към 15.02.2014 г. са представени годишните отчети на фирмите. Във връзка с 
изискванията на наредбата е изготвен и представен в МОСВ обобщен отчет за 
поддържане на база данни за флуорираните парникови газове.  
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През годината са извършени 33 планови (1 от тях на комплексна проверка). - 
Справка 1.9.  

При проверките на инсталациите съдържащи над 3 кг флуорирани парникови 
газове не са установени несъответствия с изискванията на наредбата.   

Към 31.12.2014 г. в регистъра за контрол са включени 1218 хладилни и климатични 
инсталации с над 3 кг озоноразрушаващи вещества. 

Във връзка с изискванията на Регламенти (ЕО) № 1005/2009 г. и № 842/2006 г. на 
Европейския парламент и Съвета, съответно Наредба за установяване на мерки по 
прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове, 
към 15.02.2014 г. са представени годишните отчети на фирмите. Във връзка с 
изискванията на наредбата е изготвен и представен в МОСВ обобщен отчет за 
поддържане на база данни за флуорираните парникови газове.  
 

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на 
парникови газове 

 
На контролираната от РИОСВ – Варна територия през 2014 г. действащи бяха 12 бр. 

разрешителни за емисии на парникови газове, като 1 от тях на ДЗЗД „Керамичен завод – 
Раздерна”, с.Разделна беше отменено, поради преустановяване дейността на дружеството. 
Всичките 12 оператора на инсталации с такива разрешителни са представили в ИАОС 
верифицирани годишни доклади обхващащи предходната календарна година. 

 
 Контрол на вредни физични фактори – фактор “шум” 

 
Контролът на промишлените източници на шум, излъчван в околната среда се 

осъществяваше в рамките на издадените комплексни разрешителни, чрез контролни 
измервания по годишен график за 2014 г., чрез предписания при провежданите контролни 
проверки на действащите промишлени източници за представяне на доклад от СПИ в 
рамките на две последователни календарни години и при въвеждане в експлоатация на 
нови промишлени обекти. 

Към 31.12.2014 г. за контрол нивата на шума, излъчван в околната среда, са 
включени в регистъра на РИОСВ – Варна 148 промишлени обекта с проведени 
измервания. През годината са извършени 38 контролни проверки (от тях 8 с контролни 
измервания) - Справка 6.12, от които 36 планови проверки (15 бр. участия в комплексни 
проверки) и 2 проверки по жалби на граждани. 

Обработени са 46 доклада от собствени периодични измервания (СПИ). 
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 При проверките не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в 
околната среда от дейността на промишлените източници.  
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     2.2.Води (Приложение 2) 

 Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти 
 

Планираният текущ и последващ контрол беше свързан с прилагането на Закона за 
водите и подзаконовите му нормативни актове по отношение на: 

- провеждане мониторинга на отпадъчните води; 
- контролиране обектите, формиращи отпадъчни води, включително 

пречиствателните станции на населените места, параметрите и изпълнението на 
условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни 
води и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на 
околната среда; 

- контролиране аварийните изпускания на отпадъчни води; 
- поддържане база данни за извършвания мониторинг, включително собствен 

мониторинг на титулярите на издадените разрешителни, за количествените и 
качествените характеристики на отпадъчните води и за контрол за състоянието на 
отпадъчните води; 

- поддържане в актуално състояние списъците на обектите, които формират емисии 
на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители. 

 
През 2014 г. са извършени общо 305 проверки (включително извънредни), от които: 
 15 комплексни (участия на експерт) проверки; 
 175 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 и заустващи 
във водни обекти, и включени в “Контролно информационната система за 
състоянието на отпадъчните води”, извършени съвместно с Регионална 
лаборатория – Варна с пробовземане за анализ на формиращите се отпадъчни 
води (от тях 102 бр. проверки на 53 обекта за вземане на водни проби по 
утвърдения списък за мониторинг); 

 29 проверки за последващ контрол; 
 27 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 28 проверки по разпореждане; 
 31 други проверки (по постъпили уведомления за спиране на текуща ежемесечна 

санкция; пломбиране на аварийни саваци, съгласно разрешителното и др.). 
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За констатирани нарушения са съставени 5 акта за установяване на 

административни нарушения (АУАН), издадени са 4 наказателни постановления и са 
наложени 12 текущи ежемесечни санкции. 

Във връзка с дадено предписание от МОСВ, относно нерегламентирани зауствания 
на отпадъчни води на морските плажове са извършени 39 броя проверки на обекти с 
издадени разрешителни за разполагане на временни обекти на плажната ивица и в близост 
до крайбрежната алея. Дадени са 27 броя предписания, които са изпълнени.  

 
В изпълнение на заповед № РД-821/30.10.2012 г. на Министъра на околната среда и 

водите, през 2014 г. са: 
- Въведени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при 

управление на водите - констативни протоколи – 106 бр., протоколи от изпитване 
от контролен мониторинг – 128 бр., както и резултати от собствен мониторинг на 
обектите с издадени разрешителни за заустване по Закона за водите и комплексни 
разрешителни по Закона за опазване на околната среда; 

- Планирани са обектите, формиращи отпадъчни води, подлежащи на контрол през 
2015 г., съвместно с Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна, 
Басейнова дирекция за управление на водите за Дунавски район с център Плевен, и 
регионално лаборатория - 4, към ИАОС. 

- Предложен е актуализиран списък на ИАОС с обектите, формиращи отпадъчни 
води, подлежащи на контрол през 2015 г. след съгласуването му с Басейнова 
дирекция за Черноморски район с център Варна, Басейнова дирекция за 
управление на водите за Дунавски район с център Плевен и Регионална 
лаборатория – Варна. 

 
 Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения 

 
ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ: 

Основни замърсители се явяват големите промишлени предприятия. Най-голяма 
концентрация на такива има в Девненската низина. За две от тях е изградено общо 
пречиствателно съоръжение – шламоотвал/утаителен басейн “Падина”, който служи за 
механично пречистване (утаяване). Същият е собственост и се стопанисва от “Солвей 
соди” АД, гр. Девня. Дружеството има издадено Комплексно разрешително № 74-Н1-И0-
А0/2014 г., в което са определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) на 
избистрените отпадъчни води от съоръжението, преди заустването им в р. Провадийска. В 
шламоотвала постъпват води от следните предприятия: 



Стр.39 
 

 “Солвей соди” АД, гр. Девня - преобладаващото количество на отпадъчните води 
отвеждани за пречистване в шламоотвал “Падина” е от т. нар. “Дестилерна 
течност”, отпадаща при получаването на калцинирана сода по метода на Солвей. 
Фирмата експлоатира следните пречиствателни съоръжения за производствени 
отпадъчни води: “Нефтоуловител към Автостопанство” и “Сепарираща шахта към 
Тежка сода”; 

 “Девен” АД, гр. Девня - за отвеждане пепелината и сгурията до шламоотвал 
“Падина” се използва хидротранспорт. Дъждовните и малка част от 
производствените води преди заустване в р. Девненска преминават през два броя 
нефтоуловители.  

 
Други по-големи промишлени предприятия в обхвата на РИОСВ – Варна са: 
 “Агрополихим” АД, гр. Девня – дружеството експлоатира Пречиствателна станция 

за промишлени отпадъчни води, формиращи се от фосфорната линия за 
производство на торове. Дъждовните води, заедно с част от промишлените, се 
заустват в коригирано дере “Бял канал”, след което се вливат в Белославско езеро;  

 “Евроманган”АД, с. Църква - извършва добив на манганова руда. Формиращите се 
руднични води, след механично пречистване в утаител, се заустват в р. Батова. 
Има изградена утаителна камера във втора главна извозна галерия с цел по-добро 
пречистване на рудничните води. Битово-фекалните отпадъчни води, които се 
формират на територията на дружеството, се пречистват в локална ПСОВ;  

 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово – притежава разрешително № 232220002/19.10.2007 
г. за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект – мазутно стопанство с 
локално пречиствателно съоръжение в повърхностен воден обект Варненско езеро. 
Формира се един поток – промишлени отпадъчни води след сепаратор. Централата 
използва води за охлаждане, след което ги заустват във Варненско езеро, 
посредством два топли канала. “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово има издадено 
Комплексно разрешително № 51-Н0/2005 г. Дружеството е собственик и 
стопанисва депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал „Беглик чаир”, като използва 
хидротранспорт за отвеждане до съоръжението на пепелина и сгурия. 
Избистрените води от сгуроотвала също се заустват във Варненско езеро. За 
Сгуроотвал „Беглик чаир” има издадено Комлексно разрешително № 279-Н0/2008 
г. 

 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА: 

На територията на Варненска и Добричка област са изградени 19 пречиствателни 
станции за битово-фекални води.  

По-големи пречиствателни станции са ГПСОВ “Варна”, ГПСОВ “Добрич”, ГПСОВ 
“Девня”, ПСОВ “Златни пясъци” и ПСОВ “Албена”, заустващи над 5 000 м3/ден. 
отпадъчни води. Тези с капацитет под 5000 м3/ден са в общинските градове: Генерал 
Тошево, Каварна, Долни чифлик, Белослав, Провадия, Балчик и т.н. 

ПСОВ “Тервел” изцяло не се експлоатира, а две пречиствателни станции ПСОВ 
“Камчия” и ПСОВ “Русалка” се осигурява само механично пречистване на отпадъчните 
води.  

През 2014 г. е преустановена дейността на ПСОВ Евксиноград. Изградено е 
канализационно отклонение от резиденция Евксиноград до канализационната мрежа на 
гр. Варна. Отпадъчните води от резиденцията са пренасочени към канализационната 
система на гр. Варна. 

На територията на РИОСВ – Варна, три от пречиствателните станции ПСОВ 
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“Белослав”, ПСОВ “Балчик” и ПСОВ “Провадия” имат  техническа възможност за 
редуциране на биогенните елементи - азот и фосфор.  

В ПСОВ “Варна” и ПСОВ “Каварна”, след извършена реконструкция и 
модернизация е осигурена възможност за отстраняване на азота.  

През 2014 г. тече реализацията на проект “Реконструкция и модернизация на ПСОВ 
– Варна втори етап и изграждане на канализационно помпена станция “Акациите” и 
тласкател, гр. Варна. Проектът е разделен на два подобекта:  

1. Изграждане на КПС “Акациите” и тласкател 1257 м, гр. Варна, като този 
подобект е изграден и въведен в редовна експлоатация. 

2.Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна. 
Стартирано е строителството на обекта, с реализацията му ще се постигне пълно 

третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за 
отстраняване на фосфор, както и реконструкция и модернизация на съоръженията по пътя 
на пречистване на водата, и съоръженията по линията за третиране на утайките. 

През 2014 г е изградена и въведена в експлоатация Локална пречиствателна станция 
за отпадъчни води – I етап – 1000 е.ж., разположена в к.к. Шкорпиловци, общ. Долни 
чифлик, обслужваща четири комплекса , собственост на „Алфа лонг бийч“ ООД, „Авеста 
92“ ЕООД, СБХ- гр. София и „Мраз“ АД.  

В останалите станции се осъществява механично и биологично пречистване на 
отпадъчните води. 

През 2014 г. е изградено и въведено в експлоатация дълбоководното заустване на 
отпадъчни води от ПСОВ “Златни пясъци“. 

За две пречиствателни станции на територията на РИОСВ - Варна - ПСОВ “Албена” 
и ПСОВ “Балчик”, е необходимо изграждане на  дълбоководно заустване.   

През 2014 г. е стартирана процедура по прехвърляне на експлоатацията на ПСОВ 
Долни чифлик от дървопреработвателно предприятие “Алфа УУД България” АД на 
община Долни чифлик. Дървопреработвателното предприятие е с преустановена дейност 
от 2013 г. и не формира производствени отпадъчни води. В ПСОВ постъпват отпадъчни 
води от канализационната мрежа на гр. Долни чифлик. 

С изключение на градовете Варна, Добрич, Белослав, Девня, Провадия, Балчик и 
големите курортни комплекси, като съществен недостатък за цялостно обхващане на 
битово-фекалните води и пречистването им в пречиствателни станции се явява все още 
ниската степен на изграденост на канализационните мрежи в населените места. 

Предвид съществуващите проблеми при ПСОВ на населените места, а именно: 
многогодишна експлоатация, морално остарели и амортизирани съоръжения; 
хидравлическа пренатовареност през пиковите часове; липса на техническа възможност за 
отделяне на общ азот и общ фосфор; включване на дъждовни, дренажни и води от 
басейни в ПСОВ, не могат да се достигнат строгите емисионни норми за заустване на 
отпадъчни води в чувствителни зони и райони на съществуващо и перспективно ползване 
на крайбрежните морски води. Това налага проектиране и изграждане на нови ПСОВ или 
там, където е възможно, да се извърши разширение, реконструкция и модернизация на 
съществуващите. 

Остават проблемите с експлоатацията на ПСОВ “Златни пясъци”. През пиковите 
часове на денонощието през активния летен сезон постъпват залпово отпадъчни води, 
което води до хидравлично пренатоварване на станцията.  

 
 
ОБЕКТИ ОТ ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО: 
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Обектите от хранителновкусовата промишленост осигуряват локално пречистване 
на производствените отпадъчни води. По-големите от тях имат изградени локални 
пречиствателни станции, а останалите най-малко мазниноуловители. По-голяма част 
заустват в градска канализация, а тези които са изградени далеч от канализационни 
мрежи, в черпателни ями. 

”Клас олио” ООД, с. Карапелит, общ. Добрич, - на територията на обекта е 
разположен цех за производство на олио. За производствените отпадъчни води, които се 
формират при процеса рафиниране са предвидени шест броя утаителя, след което се 
изпарват в два резервоара. Една част от декантираните води се използват за оборотно 
охлаждане, а останалите се отвеждат към резервоар на локално пречиствателно 
съоръжение. Същото е монтирано и въведено в експлоатация през 2014 г. Пречистените 
производствени отпадъчни води заедно с битово-фекалните води, които се формират на 
територията на площадката, се отвеждат до водоплътни изгребни шахти, от където чрез 
специализиран транспорт се предават за пречистване. 

„Свинекомплекс-Брестак”АД, “Саксфураж” ООД, ЕТ „Валентин Владимиров” - 
кравеферма, “Недко Недков – Овчарово” ЕООД – кравеферма, “Боци 67” ООД, 
„Агропласмент 92В” АД - птицеферми, „Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево, 
Добруджански земеделски институт, “Филипополис РК” ООД, „Ролес” АД - мандри 
акумулират отпадъчните си води в бетонни или земнонасипни лагуни. 

Основната част от обектите на леката промишленост и селското стопанство са 
изградени преди 20 и повече години. Пречиствателните им съоръжения са физически и 
морално остарели.  

Голям брой обекти имат предвидени черпателни ями за събиране на производствени 
и битово-фекални води. За транспортирането им до канализационни системи се използва 
специализиран транспорт, на който ефективен контрол няма възможност да бъде 
упражнен. 

От рибовъдните стопанства на територията на РИОСВ – Варна, има издадени 
разрешителни за заустване в повърхностни водни обекти на Рибарник ЕТ „Брют-Бою 
Христов”, с. Блъсково и на Сдружение “Ловно рибарско дружество Пода”. 
 
     2.3.Почви (Приложение 3) 
 

През отчетния период дейността по опазване на почвите бе свързана с прилагането 
на ЗООС, Закона за почвите  и подзаконовите нормативи, свързани с опазване на почвите. 

По компонент „Почви” са извършени общо 89 бр. проверки, от които 50 бр. 
проверки на обекти по плана за контролна дейност на РИОСВ – Варна ( от тях 2 са 
участия експерта в комплексни проверки) и 39 бр. извънредни проверки.  

От броя на извънредните проверки: 
- 8 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
- 31 други проверки (28 по разпореждане на областния управител за проверка  

състоянието на складове за съхранение на залежали и негодни за употреба пестициди и Б-
Б кубове, 2 за палене на стърнища на земеделски земи в региона и 1 проверка за 
рекултивация на сондажна площадка). 

Дадени са 31 предписания.  
Съставен е 1 АУАН. 
Издадено е 1 наказателно постановление на СИДП ТП ДЛС “Балчик” – по чл. 40 от 

ЗООС за замърсяване на почвата с нефтопродукти, в размер на 1000 лв. 
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 Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и 

негодни за употреба препарати за растителна защита 
 

Контролът за състоянието на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и 
негодни за употреба препарати за растителна защита през 2014 г. се извършваше на база 
заложените планови проверки, по разпореждане на областните управители за участие в 
комисии, определени от кметовете на съответната община и проверки по разпореждане на 
районни прокуратури Варна и Добрич. Основна цел на правилното съхранение на 
залежалите и негодни за употреба препарати за растителна защита е предотвратяване 
реалната опасност от замърсяване на околната среда, отравяне на хора и животни.  

От 19 общини, контролирани от РИОСВ - Варна, в 18 те са събрани. Одобрен е 
проект за прибиране на негодни и залежали пестициди от община Добричка по договор с 
ПУДООС, започнал през 2009 г., който в момента е преустановен. 

 
 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг 

 
Извършен е мониторинг на почви І-во и ІІ-ро ниво. Взети са 63 почвени проби от 7 

пункта за изследване на тежки метали, 7 проби от 1 пункта за органични замърсители, 12 
проби за засоляване от един пункт и 1 проба за вкисляване на почви от един пункт. 
Данните от анализа показват, че съдържанието им в почвите е в рамките на допустимите 
концентрации. 

 
 Рекултивации 

 
Извършени са проверки на терени за рекултивация на основание Наредба  26 от 

1996 г. и във връзка със съгласувани проекти за рекултивация от МОСВ. Контролирано е 
спазването на мерките заложени в проектите за рекултивация. Към момента проектите са 
на етап - техническа рекултивация. Не са установени драстични нарушения при 
изпълнение на рекултивационните дейности.  

Във връзка с чл. 17 от ЗОЗЗ са осъществени 13 участия в комисии по промяна 
статута на земеделски земи към ОДЗ Варна и Добрич – Справка 3.2. 

 
 Находища за добив на подземни богатства 
   Осъществени са 16 проверки на находища за подземни богатства, във връзка с 

разпоредбите на глава девета от ЗООС. Извършва се контрол за опазване на почвите от 
замърсяване от добивните дейности при който не са констатирани нарушения.  
 
     2.4.Управление на отпадъците (Приложение 4) 
 

Превантивният, текущият и последващият контрол по фактор “Отпадъци” са 
свързани с прилагането на Закона за управление на отпадъците и неговите подзаконови 
нормативни актове, регламентиращи екологосъобразното управление на отпадъците с цел 
предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното им въздействие върху 
човешкото здраве и околната среда чрез: издаване на разрешения, регистрационни 
документи и удостоверения на лица, извършващи дейности с отпадъци; упражняване на 
контрол за спазване на изискванията за третиране на отпадъци, на условията по 
издадените разрешения и регистрационни документи; по изпълнение на програмите по 
управление на отпадъците; на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на 
които се образуват масово разпространени отпадъци и по отчетността им. 
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През 2014 г. са извършени общо 658 проверки, от които: 
 30 комплексни (участия на експерт) проверки; 
 445 проверки по плана на РИОСВ – Варна за текущ контрол;  
 19 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 
 13 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 76 проверки по разпореждане; 
 75 други проверки (20 по подадено заявление за издаване разрешително за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци, 8 по подадени заявления 
за изменение/допълнение на разрешително за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци, 28 по подадени заявления за анулиране на работни 
листи, 1 проверка по уведомление за извършване на дейности по третиране на 
строителни отпадъци, 3 по писма на ОД на МВР, 4 участия в комисии 
назначени със заповед на кмета на община Девня, 2 по разпореждане на 
Районна прокуратура, гр. Добрич, 8 по умедомления от Митнически пункт 
Варна за внос на стока, попадаща в обхвата на Регламент 1013/2006 г. и 1 
участие в ДПК). 

Дадени са общо 370 предписания. 
 

 Битови отпадъци 
 

Като основен акцент по отношение управление на отпадъците може да се посочи 
експлоатацията на съществуващите депа за отпадъци, неотговарящи на нормативните 
изисквания. В регионален план това са 13 общински депа за битови отпадъци. 
Необходимо е да се посочи, че експлоатацията им е съобразена с мерките по прилагане на 
плановете за привеждане в съответствие и с целите, заложени в Националния план  за 
управление на отпадъците. 

От  извършените контролни проверки и представените отчети по изпълнение на 
програмите по управление на отпадъците се наблюдава тенденция към завишаване 
отговорностите на лицата, извършващи дейности с отпадъци, стремеж към подобряване 
на ефективността на използване на отпадъците за рециклиране и/или извличане на 
вторични суровини, с цел предотвратяване замърсяването на компонентите на околната 
среда. 

В регионален план обхванатото население в система за организирано събиране и 
транспротиране на битови отпадъци е 98 %.  
 

 Строителни отпадъци 
 

Управлението на строителните отпадъци в региона е свързано с прилагане на методи 
и технологии за оползотворяване чрез влагането им в обратни насипи, ландшафтно 
оформяне на нарушени терени и като част от технологията за обезвреждане (депониране) 
на друг вид отпадъци, като междинен изолационен слой в депа за отпадъци. Необходимо 
е да се подчертае, че крайното третиране освен в случаите на оползотворяване, се 
извършва по съвместимост с битовите отпадъци. В регионален план преобладават 
дейностите по крайно обезвреждане чрез депониране на депа за неопасни отпадъци с 
изключение на община Варна, където строителните отпадъци се оползотворяват основно 
за ладшафтно оформяне на нарушени терени. 

На контролираната от РИОСВ-Варна територия съществуват 3 депа за строителни 
отпадъци в общините Балчик, Ген. Тошево и Добричка, последните две от които са с 
преустановена експлоатация. Следва да се посочи, че трите депа за строителни отпадъци 
не отговарят на нормативните изисквания и подлежат на закриване и рекултивация. 
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 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни 
торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори;  излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба 
моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти; излезли от употреба гуми 

 
Системи за разделно събиране на отпадъците от: 

 Опаковки е въведена в общините Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Вълчи дол, 
Ген. Тошево, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дългопол, Каварна, Провадия, 
Суворово, Тервел и Шабла. Разставени са контейнери за събиране на хартиени и 
метални опаковки, пластмасови и стъклени опаковки. Контейнерите се обслужват 
по график; 

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е въведена в 
общините Аврен, Балчик, Белослав, Варна, Генерал Тошево, Добрич, Крушари и 
Шабла. Събирането на отпадъците от населението се извършва кампанийно, 
посредством мобилни пунктове; 

 Негодни за употреба батерии и акумулатори е въведена в общините Балчик, 
Белослав, Варна, Генерал Тошево, Добрич, Суворово и Шабла. Разставени са 
контейнери за събиране на НУБА в кметства, училища, детски градини, 
административни сгради, търговски обекти и др.; 

 Излезли от употреба моторни превозни средства има в общините Балчик, 
Генерал Тошево и Аксаково. Осигурена е по една площадка във всяка община; 

 Излезли от употреба гуми има в община Варна, като събирането на гуми се 
извършва след предварителна заявка. 

 
Извършени са 58 броя планови проверки по документи на лица, които пускат на 

пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. 
В резултат на проверките са наложени продуктови такси за 123 672 лева. Дадени са 
предписания дължимите суми по продуктови такси от фирмите да бъдат заплатени в 
ПУДООС. През 2014 г. в резултат на проверките в ПУДООС са преведени над 165 911 
лева (преведената сума е по-голама, поради утвърдените погасителни планове в 
предходни години). 

По разпореждане на МОСВ са извършени 3 броя проверки на лица, които не се 
декларирали пуснати на пазара батерии и акумулатори,  1 проверка, относно рециклиране 
на стъклени опаковки в бетонов възел, 19 броя проверки на фирми, членове на 
организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки “Екоресурс България” АД, 1 
проверка, относно внос на фотоволтаично оборудване. Извършена е една извънредна 
проверка, относно лице което не е декларирало пуснати на пазара гуми. През 2014 г. са 
извършени 8 броя проверки в търговски обекти, за определяне на дебелината на 
пусканите на пазара полимерни торби с дръжки. В търговската мрежа не е установено 
наличие на торби с размери по-малки от 39/ 49 см и дебелина под 25 микрона. Проверките 
се извършват посредством електронен микрометър. 

 
 Производствени отпадъци 

Депо за неопасни отпадъци “Сгуроотвал”, с оператор “ТЕЦ - Варна” ЕАД 
Реализирани са мерките от т. 1 до т. 9 от инвестиционната програма. Изпълнени са 

текущите дейности по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от Решение № 00-03-03-02/2007 г. и т. 2, т. 4, т. 6, 
т. 7, т. 8, т. 9, т. 11, т.12 и т. 13 от Решение № 00-03-03-01/2006 г.  на министъра на 
околната среда и водите. 
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Преустановена е експлоатацията на Секция I. Извършва се поетапна рекултивация в 
съответствие със съгласувания проект за закриване и рекултивация на съоръжението. Не е 
приключила процедура по избор на изпълнител за екологизация на блокове № 4, № 5 и № 
6. В резултат от извършеното предпроектно проучване, ще се предприемат мерки за 
изпълнение на т. 10, т. 11 и т. 12 от Инвестиционната програма. 

Изградена е оросителна система. Реализиран е проект за изграждане на лесозащитен 
пояс. Провежда се мониторинг и контрол на компонентите на околната среда, съгласно 
утвърдения план.  

Депо сгурошламоотвал “Падина”, с оператор “Солвей Соди” АД 
Изпълнени са текущите дейности по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от инвестиционната програма 

и т.5, т.6, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11 от  Решението на министъра на околната среда и водите. В 
ход е надграждането на дигата - етап VI в югоизточната част от депото. Изпълнява се 
стабилизиране на основата на съоръжението в югозападната част.  

Не е спазен срока по т. 6 от инвестиционната програма, т.е изграждане на ново депо 
за твърди отпадъци от изгарянето на въглища. 

Възложени са изготвянето на работен проект за изграждане на депо за пепели и 
сгурии по сух способ и заявление за издаване на комплексно разрешително. 

Шламоотвал за карбонатен шлам, с оператор “Полимери” АД 
Основните производствени мощности/единици в предприятието са изведени от 

експлоатация. Депото не е в експлоатационен режим. Преустановено е подаването/ 
намиването на карбонатен шлам. 

Не са изпълнени дейностите по т. 3,т.4, т.5, т. 6. т. 9 от Решение № 00-03-01-01/2006 
г. на министъра на околната среда и водите, както и мерките по т.5, т. 6, т. 8 и т. 9 от 
инвестиционната програма към План за привеждане на депото в съответствие с 
нормативните изисквания. 

Не е извършена техническа рекултивация на депото; не е внесен за съгласуване в 
РИОСВ и МОСВ проект за закриване и рекултивация; не се провежда мониторинг и 
контрол на компонентите на околната среда. 

Причините за допуснатите несъответствия при изпълнението на мерките по 
привеждане на депото са от вътрешно фирмен, организационен характер, както и 
изключително утежненото икономическо състояние на  дружеството. Същото е обявено в 
несъстоятелност. 

Депо за неопасни отпадъци “Разширение на депо за фосфогипс”, с оператор 
“Агрополихим” АД 

Обекта е с преустановена експлоатация. Дейностите по депониране на отпадъци са 
прекратени през м. Февруари 2013 г., след въвеждане в експлоатация на новото депо за 
фосфогипс, м-ст “Дренака”. 

Не са изпълнени дейностите по т. 4 и т.5 от Решение № 00-03-10-00/2006 г. на 
министъра на околната среда и водите, и т. 1.2 и т. 2 от инвестиционната програма.  

Не е извършена техническа и биологична рекултивация.  
Представен е актуализиран план за привеждане на депото в съответствие с 

нормативните изисквания, който се изпълнява регулярно. Провежда се избор на 
изпълнител за актуализация на съгласувания през 2009 г. проект за рекултивация на обект 
„Разширение на депо за фосфогипс – „Сая дере“. 

Депо за утайки от ПСОВ Добрич, с оператор “ВиК - Добрич” ЕООД 
Не са изпълнени условията по т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 8 от Решение № 00-03-07-

01/2009 г. на министъра на околната среда и водите и дейностите от т.2 – т. 7 и т.9 от 
инвестиционната програма.  
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Сключен е договор за изготвяне на план за пробонабиране и анализ.  

Депо за строителни и производствени отпадъци, м-ст “Маркузана”, с. Падина, със 
собственик община Девня 

Прекратена е експлоатацията на депото, съгласно предписание в констативен 
протокол от 16.07.2009 г. и е връчена преустановителна Заповед № 165/12.08.2009 г. 

Извършена е актуализация на работен проект/план за закриване и рекултивация на 
депото, съгласувана с писмо изх. № 08-00-2353/11.08.2010 г. на МОСВ. Ангажиментите 
по закриване на обекта са на община Девня. 

Дейностите по закриване и рекултивация, предвидени със съгласувания технически 
проект от МОСВ, към настоящия момент не са стартирали. 

 

 Съоръжения за третиране на отпадъци 
През 2014 г. в експлоатация са следните инсталации и съоръжения: 

- Гилотина – 1 броя; 
- Балираща преса – 14 броя; 
- Мобилна преса – 6 броя; 
- Мобилна трошачка за пластмаса – 1 бр. 
- Мобилна трошачка за СО – 1 бр. 
- Шредер -  6 броя; 
- Шнекова преса – 1 бр. 
- Преса за маслени филтри – 2 броя; 
- Съоръжение за раздробяване на пластмаса – 1 бр. 
- Машина за раздробяване на дървен материал – 1 брой; 
- Преса за производство на екобрикети – 1 брой; 
- Сепарираща инсталация – 2 броя; 
- Агломератор – 1 брой; 
- Екструдер – 2 броя; 
- Флотатори за пречистване на нефтоводни смеси – 1 бр.; 
- Гранулатор – 1 брой; 
- Съоръжения за регенерация на гуми – 1 бр. 
- Съоръжение за демонтаж на гуми – 2 бр. 
- Мелница за пластмаса – 4 броя; 
- Екструдерна линия за гранулиране на термопласти – 2 броя; 
- Сушилня, циклонен тип със сепариращи тарелки на две нива – 1 брой; 
- Тромел с трисекционно сито, три броя магнитни сепаратори, вихрово-токов 

сепаратор, балистичен сепаратор, оптичен сепаратор, шредер/дробилка,  десет 
броя биологични реактори  
 

 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци 
 

През 2014 г. са издадени:  
 42 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 20 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 23 решения за изменение и допълнение на разрешение за дейности с 

отпадъци; 
 7 решения за прекратяване действието на разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 
 3 решения за отказ за издаване на разрешение за извършване на дейности 

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

 31 решения за изменение и допълнение на регистрационен документ за 
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 15 решения за прекратяване регистрацията и действието на 
регистрационен документ; 

 952 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 373 дружества; 
 230 анулирани работни листи на 60 дружества; 
 1049 заверени отчетни книги на 497 дружества. 

Съставени са 20 АУАН. 
Издадени са 2 преустановителни принудителни административни мярки (ПАМ). 

 
         Представените по-долу графики изразяват съотношението на издадените 
индивидуални административни актове по години: 
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 Контрол на търговци и брокери на отпадъци 
 

Извършена е регистрация, съгласно изискванията на Наредба № 1 за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 
за водене на публични регистри, като са 16 бр. отчетни книги по отпадъци  на 12 
дружества. 
 

 Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози 
на отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци 

 
Контролът по отношение на трансгранични превози на отпадъци се осъществява при 

условията и реда на Регламент 1013/2006/ЕО относно превози на отпадъци и Закона за 
управление на отпадъците от РИОСВ-Варна, митническите органи, органите на ГД 
“Гранична полиция” и звената на “Пътна полиция”, ИА “Автомобилна администрация”, 
ИА “Железопътна администрация”, ИА “Морска администрация”. Координацията между 
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РИОСВ-Варна и Митница Варна е синхронизирана и е създадена добра организация и 
взаимодействие.  

През изминалата 2014 г. в РИОСВ-Варна са постъпили 11 уведомления от                      
МП “Пристанище Варна” и МП “Варна Запад”, на основание възникнали съмнения 
относно класификацията на товара като отпадък и съответствието на товара с 
придружаващите документи. В резултат от осъществения контрол на място и по 
документи, е установен един незаконен превоза на отпадъци към Р България, 
предназначени за оползотворяване, извършен от притежателя на отпадъци, в нарушение 
разпоредбите на Регламент 1013/2006/ЕО. На виновното лице е връчен акт за 
установяване на административно нарушение и наказателно постановление, и е 
приложена принудителна административна мярка за екологосъобразно третиране на 
отпадъците, която е изпълнена. 

Извършени са 3 проверки на площадки за приемане на отпадъци за оползотворяване, 
изброени в приложение ІІІ (Зелен списък) на Регламент 1013/2006/ЕО и 4 проверки на 
площадки, които предават отпадъци за третиране извън територията на РБългария. 
 

    2.5.Защитени територии, защитени зони, и генетично модифицирани организми 
(Приложение 5) 
 

 Защитени територии и зони  
 

Във връзка с контрола на защитените територии се наблюдава тенденция към 
намаляване на констатираните нарушения по режимите, заложени в Закона за защитените 
територии, заповедите за обявяването им и плановете за управление, както и по 
поставените условия в издадените съгласувателни писма за дейности в защитени 
територии.  

Основните проблеми в ЗТ са свързани с изпълнението на Плановете за управлението 
им и осъществяване на охраната им. Поради силно ограниченото финансиране от 
ПУДООС няма изпълнени дейности от частта Програми и проекти на плановете.  

През 2014г. бе окончателно прекратен проект  “Дейности за устройство и 
управление на Р”Калиакра”, Р “Камчия”, ПР “Балтата”, ПР “Калфата”, финансиран от ОП 
“Околна среда 2007-2013г.”, поради забавяне на процедурите за изпълнението му.  

През отчетния период експертите и специалистите по контрол на защитени 
територии и зони са извършили 460 планови и 284 извънредни проверки за спазване 
режимите. От тях 739 са свързани с охраната и контрола на защитените територии. 

Запазва се броя на проверките, през последните три години.  
 

На фиг. 1 е посочено увеличаване броя на проверките в ЗТ в териториалния обхват на 
РИОСВ-Варна през 2012г., 2013г. и 2014г. 
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 Установени са нарушения в режима на Р “Калиакра” – разораване на част от 
територията, за което е съставен АУАН. Наказателното постановление по 
АУАН не е обжалвано и е влязло в сила. 

 За нарушаване режима на ЗМ “Блатно кокиче” – поставяне на поставяеми 
обекти без съгласуване е съставен АУАН. Наказателното постановление по 
АУАН не е обжалвано и е влязло в сила. 

 За неспазване на условия в съгласуването на дейности в ЗМ “Яйлата” е 
съставен АУАН. Наказателното постановление по АУАН не е обжалвано и е 
влязло в сила. 

 За нарушаване режима на ЗМ “Дуранкулашко езеро” – навлизане със сърф в 
защитената местност, съставен е АУАН. Наказателното постановление по 
АУАН не е обжалвано и е влязло в сила. 

 За нарушаване режима на ЗМ “УБГ-Балчик” – извършване на дейности по 
възстановяване на съществуващи обекти без съгласуване е съставен АУАН. 
Наказателното постановление по АУАН не е обжалвано и е влязло в сила. 

 За неизпълнение на предписание дадено за премахване на обект в границите 
на Р «Калиакра» е съставен АУАН. Наказателното постановление по АУАН 
не е обжалвано и е влязло в сила. 

Извършени са 2 бр. проверки свързани с шестмесечни ревизии на охраната на 
северните ЗТ, проведени на основание Заповеди на директора на РИОСВ-Варна, във 
връзка с Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по 
поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и 
контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна 
държавна собственост. Установени са липси на оборудване от противопожарните табла, 
към защитените територии изключителна държавна собственост. 

 Анализът от провеждания контрол при спазване изискванията на Правилника за 
дейността на охраната показва, че няма нарушения в дейността на охраната в 
северните защитени територии. 

В изпълнение на заповеди на министъра на околната среда и водите за осигуряване 
на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна 
собственост, в пожароопасния сезон – от 01 април до 31 октомври, през 2014 г. не са 
констатирани пожари, в границите на защитени територии, намиращи се на територията 
на РИОСВ – Варна. 

През последните 3 години не е възниквал пожар, който да доведе до драстични 
изменения и фрагментации в местообитани на видове или увреждане на режима в 
защитени територии. Не са констатирани пожари, които да унищожат големи горски 
масиви.  

 
Проведени са 3 комисии в изпълнение на Споразумение № РД 50-178 от 17.09.2003 

г. между МОСВ и МЗГ, за отразяване границите на защитените територии в Картата на 
възстановената собственост. Започната е процедура по отразяването на границите на 
защитени територии – ЗМ “Трижилкова метличина”, ЗМ “Цар Борисов лопен” и ЗМ 
Пробития камък – Цар Борисов лопен”. Предприети са действия за започване на 
процедура по отразяване  границите за ПР “Вълчи проход”, за който няма съвместяване 
на цифровите модели на земеделските земи с горския фонд по КВС.  

През годината са издадени 10 бр. съгласувателни писма за дейности в ЗТ, които не са 
включени в Плановете за управление на ЗТ. Дадени са 2 бр. предписания. Едното е 
изпълнено, а второто е с период на изпълнение през 2015г. 
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      Експерти от РИОСВ-Варна взеха участие в организираните от МОСВ 3 бр. 
срещи, с обществеността за обявяване на Национален парк “Българско Черноморие”. 

        Извършени са 32 бр. планови проверки по спазване на режимите заложени в 
заповедите за обявяване на защитените зони и по изпълнение на условия поставени в 
решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху 
защитените зони. 
 Извършени са 2 бр. съвместни проверки с експерти по ОВОС и ЕО, във връзка 
с издаване на решение за преценка необходимостта от ОВОС, относно:  инвестиционно 
предложение за “Изграждане на сгради и обекти за отдих, хранене и спорт”, територията, 
на което попада в защитена зона BG0000107 Суха река, и постъпило ИП за изработване на 
проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „полагане на ел. 
кабел 20 kV за захранване на изградени стопански сгради и сондажи”, територията на 
който попада в ЗЗ BG0002051 „Калиакра”, за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0000573 
„Комплекс Калиакра”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.  
 При извършване на планова проверка в зелището на с. Българево, общ. Каварна 
е установено, че в общински имот, в който има разпространено приоритетно за опазване 
природно местообитание с код 62С0 Понто-Сарматски степи има струпани камъни и 
земна маса. С цел опазване на местообитанието е дадено предписание на кмета на община 
Каварна имотът да бъде почистен и възстановен. 
 Извършени са 41 бр. извънредни проверки на защитените зони, по сигнали и 
жалби и др. При извънредна проверка по по сигнал, е установено нарушаване на 
забраните в  заповедта за обявяване на защитена зона BG0002046 “Ятата”.  Съставен е 1 
бр. АУАН. 
 При извършените 2бр. проверки по сигнали за нарушаване целостта на дюнни 
природни местообитания, установено е , че сигналите са неоснователни. 
 Във връзка с чл. 12, ал. 4 и 5 от ЗБР и в изпълнение на писма с указания от 
МОСВ бе организирано уведомяване на всички заинтересовани общини, кметства и 
общественост с проекто заповедите за обявяване на: ЗЗ “Варненско – Белославски 
комплекс”, ЗЗ “Камчия”, ЗЗ “Крайморска Добруджа”, ЗЗ “Долината на река Батова”, ЗЗ 
“Таушан тепе” и ЗЗ “Девненски хълмове”. 
 В изпълнение на чл.31, ал.7 от ЗБР са съгласувани, с решения 41броя планове, 
програми, проекти и инвестиционни намерения. Не са провеждани процедури на 
основание чл.31, ал. 10 от Закона за биологичното разнообразие.   
 Изготвени са 228 бр. преценки за вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони при съвместени 
процедури с Оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка. 
 Във връзка със съвместени процедури по ОВОС и оценка за съвместимост /ОС/ 
са издадени 5 решения по ОВОС за инвестиционни предложения. 
 Изготвени са 2559 бр. становища по планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС, 
писма за промяна на инвестиционното предложение и за промяна на възложител. 
 Изготвени са 19 бр. становища за наличие и/или липса на дюнни природни 
местообитания, съгласно наличната към момента цифрова информационна система, от 
които 2 бр. след извършена проверка на място. 

 Експерти от РИОСВ-Варна взеха участие в комисии за създаване на 
специализирани кадастрални карти и регистри на морски плажове и дюни, две от които с 
проверки на място. 
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 Биологично разнообразие 
 

При извършени 55 бр. проверки за опазване на вековни дървета е констатирано, че 
дърветата са в добро фитосанитарно състояние и се спазват условията поставени в 
заповедите за обявяването им. Собствениците им полагат грижи за тяхното опазване. 

   През 2014г. на основание чл.22, ал.3, т.3 от Наредбата за редът и условията за 
издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със ЗБР за 
животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от 
приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези в приложение 3 и 4 и за 
използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от 
приложение 5 са издадени от МОСВ 9 бр. разрешителни засягащи териториалния обхват 
на РИОСВ-Варна. Извършени са 3 бр. проверки. Не са констатирани нарушения. 

Във връзка с регулирането на търговията с екземпляри от застрашени видове от 
дивата фауна са проверени 30 бр. зоомагазини и са извършени 21 бр. извънредни 
проверки във връзка с регистрацията на екземпляри от застрашени видове. Издадени са 
356 бр. регистрационни карти. При проверките не са констатирани нарушения.  

На основание чл.22, а, от Закона за защита на животните са регистрирани 5 бр. 
делфини от «Варненски Делфинариум». 

Извършени са 3 бр. планови проверки на ОП „Зоопарк – спасителен център“, гр. 
Варна, ОП “Център за защита на природата и животните”, гр. Добрич и Природо-научен 
музей, гр. Варна. Не са установени нарушения. 

Във връзка с масова смърт на щъркели, в следствие от токов удар са дадени 
предписания на "Енерго-Про Мрежи" АД, за поставяне на птицебрани. Предписанието е 
изпълнено частично. Съставен е АУАН. 

Във връзка с постъпили сигнали от граждани за намерени бедстващи и мъртви 
екземпляри от защитени видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие /ЗБР/ и разпореждането с тях, са извършени 101 проверки на място. Дадени 
са 45 предписания. Предписанията са изпълнени. 

През отчетния период са констатирани случаи на изхвърлени от морето 15 бр. 
мъртви делфини. Най-вероятната причина за смъртта на морските бозайници е удавяне, 
вследствие оплитането им в рибарски мрежи. На един от екземплярите са установени 
входна и изходна прободна рана. Случаят е предаден на прокуратурата.. 

По постъпило писмо от Митница София за извършен нерегламентиран износ на 30 бр. 
опаковки с хайвер от есетра, за Р Сърбия без надлежно издаден сертификат по 
Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна 
(CITES), е съставен АУАН. Актът не е обжалван и е влязъл в сила. 

 
 Мониторинг на биологичното разнообразие 

За изпълнение на дейностите от Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие е проведен мониторинг на водолюбивите птици на теренни 
площадки в ЗМ «Дуранкулашко езеро», ЗМ «Шабленско езеро», местност «Зеленка», общ. 
Каварна, землищата на яз. “Цонево”, яз. “Елешница”, “Варненско-Белославско езеро” и 
Черноморското крайбрежие. 

Експерти на РИОСВ-Варна взеха участие при провеждане на национален 
мониторинг за определяне числеността и популацията на кафявата мечка в Р България. 

 
 Лечебни растения 
За опазване и устойчиво ползване на лечебни растения, през 2014 г. са проверени 27 

билкозаготвителни пунктове. Не са констатирани нарушения.  
Извършени са 26 контролни проверки в общините на обл. Варна и обл. Добрич, и 

ДЛС, ДГС . Дадено е 1 бр. предписание, което е изпълнено. Най-често изкупуваните и 
заготвени билки са: цвят глог, плод глог, цвят липа,  листа коприва, листа бръшлян, листа 
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и стрък култивиран градински чай, стрък полски хвощ, цвят черен бъз, стрък и листа 
маточина, листа слез, бял равнец, кори върба и др.  
 На фигурата е представен броя на билкозаготвителните пунктове и складовете за 
билки като сравнителен анализ за последните три години. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

През отчетния период не са отпуснати квоти за събиране на билки под специален 
режим от естествените им находища.  

По протокол он ДЛС Тервел, за събиране на билки от ЕТ “Чобанов -54, с. 
Селиминово, общ. Сливен е дадено предписание за предоставяне на допълнителна 
информация. Предписанието не е изпълнено, съставен е АУАН. 

В сравнение с предходните години се наблюдава тенденция към намаляване на 
нарушенията в регистрираните билкозаготвителни пунктове. 

Анализът за състоянието на околната среда по компонент биологично разнообразие 
показва, че в резултат от извършените 10 бр. планови проверки през 2014г., по пазарите и 
магазините за продажба на цветя е налице тенденция към намаляване и ограничаване на 
търговията с диворастящи цветни растения. 

 
 Генетично модифицирани организми 

В териториалния обхват на инспекцията през 2014 г. не е установено освобождаване 
на ГМО в околната среда, както и работа с ГМО в контролирани условия. 

Извършени са 5 бр. проверки на 4 обекта с представител на ИАОС, от които 4 за 
освобождаване на ГМО в околната среда (полеви опити) и 1 за работа с ГМО в 
контролирани условия (фитостатни и култивационни помещения), във връзка с утвърден 
от министъра на околната среда и водите План-график за вземане на проби и Годишна 
програма за провеждане на контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и 
освобождаването им в околната среда.  

Взетите проби са анализирани от акредитирана лаборатория за ГМО анализи  в 
ИАОС с цел определяне на генетични модификации. Взети са общо 9 бр. проби, от които 
1 бр. за работа с ГМО в контролирани условия и 8 бр. за освобождаване на ГМО в 
околната среда. Резултати от извършените лабораторни анализи за наличие на ГМО са 
отрицателни. 
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   2.6.Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение 6) 
 

         ОВОС и ЕО 
 

 Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС 
Изпълняват се условията поставени в решенията по ОВОС, предвид етапа на 

реализация на ИП. За 2014 г. са проверени 32 обекта (30 – 2013 г.). 
 
 Проверки по чл. 99, ал. 8 от ЗООС 

За 2014 г. са извършени проверки на 5 обекта (9 – 2013 г.). Решенията по ОВОС не са 
загубили правно действие. 

 
 Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС 
Изпълнени са условията поставени в решенията за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС на проверените обекти, предвид етапа на реализация им.  
 

 Проверки по чл. 93, ал.7 от ЗООС 
Изискана и получена е информация за 412 (487 – 2013 г.) решение за преценяване 
на необходимостта от извършване на ОВОС. Решенията, за които е потвърдено 
чрез проверките, че осъществяването на ИП не е започнало и губят правно 
действие са 302 бр. (405 – 2013 г.). Във връзка с контрола валидността на издадени 
решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ежемесечно 
/от октомври 2012 г./ се изисква  от общините информация за издадени разрешения 
за строеж. Получената информация се изпраща в МОСВ. 

 
 Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО 

Изпълняват се мерките и условията поставени в становищата по ЕО, предвид етапа 
на реализация на ПУП.  

 
 Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в решения по 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 
Изпълняват се мерките и условията поставени в решенията  по преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО, предвид етапа на реализация на ПУП.  

 
 
        Комплексни разрешителни (КР) и шум 

На контролираната от РИОСВ – Варна, територия към 31.12.2014 г. са издадени 31 
броя комплексни разрешителни (КР), от които 28 на действащи инсталации и 3 на обекти, 
които не са въведени в експлоатация.  

Дейностите по комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПKЗ) 
са в две направления - участие на експертите на РИОСВ – Варна, в процедурите по 
издаване и преразглеждане на комплексните разрешителни(чрез изразяване на становища 
и участия в ЕЕС на ИАОС) и контрол по изпълнение на условията в тях. 

През 2014 г. са извършени общо 41 проверки, от които: 
 28 планови проверки на обекти  с  издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка за последващ контрол;  
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 1 проверка по сигнал на гражданин;  
 4 проверки по разпореждане от МОСВ;  
 7 други проверки (7 участия в ДПК). 

За нарушения по спазване на условията от КР са дадени общо 28 предписания, 
съгласно “Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и 
образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексно разрешително”, утвърдена със Заповед № 806/31.10.2006 г. на министъра на 
ОСВ. 

През отчетния период са валидирани: 
 27 годишни доклада по опазване на околната среда на оператори с издадени 

комплексни разрешителни;  
 41 доклада на оператори, задължени да докладват по  Регламент 166/2006 ЕО. 
 Съставени са 2 АУАН. Издадени са 2 наказателни постановления на: 
 “Яйца и птици Зора” АД, с. Дончево, площадка № 2 – по ЗООС за неизпълнение 

на условия в издадено комплексно разрешително за експлоатация на 
инсталацията, в размер на 10 000 лв.; 

 „Метал” АД, гр. Варна – по ЗООС за неизпълнение на условия в издадено 
комплексно разрешително за експлоатация на инсталацията, в размер на 10 000 
лв. 

 
От извършените проверки на операторите с издадени КР  през 2014 г. се констатира 

намаляване на производствения капацитет, временно спиране или прекратяване на 
дейността на инсталации, което от своя страна води до намаляване на преките или 
косвени въздуйствия върху околната среда. 
 
 
        СЕВЕЗО (обекти с висок и с нисък рисков потенциал) 

Провеждането на контролна дейност по прилагане на Глава седма, Раздел І от 
Закона за опазване на околната среда през 2014 г. е свързано с контрол по изпълнението 
на условията, определени в  разрешителните по чл. 104 от ЗООС и контрол по 
прилагането, и спазването на Системите за управление на мерките за безопасност, 
определени в Докладите за политиките за предотвратяване на големи аварии, с цел 
предотвратяване на големи аварии.  
 За обекти класифицирани като предприятия с висок рисков потенциал или като 
предприятия с нисък рисков потенциал по реда на чл. 103 от ЗООС, е в сила Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията 
от тях. До  31.12.2014 г. тези обекти са 15 на брой: 

 предприятия с висок рисков потенциал: Петролен терминал  - Варна, с оператор 
„Варна Сторидж” ЕООД, гр. Варна; „Агрополихим” АД, гр. Девня; „Полимери” 
АД, гр. Девня; Производствена и складова база за взривни вещества „Сини вир” в 
с. Цонево, с оператор „Ескана Инвест 96” АД, гр. Варна; ПСБ-Аспарухово, с 
оператор „Лукойл България” ЕООД, гр. София; Складова база за горива с пристан 
и терминал, общ. Белослав, с оператор „Газтрейд” АД, гр. София; Складово 
стопанство и жп изливно съоръжение за пропан-бутан, гр. Добрич, с оператор 
„Топливо” АД, гр. София; 

 предприятия с нисък рисков потенциал: Летище Варна, с оператор „Фрапорт 
Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр. Варна; Складова база за взривни 
вещества в с. Чернево, с оператор „НИКАС” ООД, гр. София; Терминал за 
втечнени въглеводородни газове в  гр. Суворово, с оператор „Росинвестгаз” ООД, 
гр. София; Складова база за взривни вещества ”Марциана”, гр. Девня, оператор 
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“Ескана” АД, гр. Варна; Завод за производство на взривни вещества “Каровча”, с 
оператор „Ескана Инвест 96” АД, гр. Варна; Участък за производство и съхранение 
на полиуретанова пяна, с оператор „Тедива” ООД, гр. Добрич; „Солвей Соди” АД, 
гр. Девня; Терминал за базови масла, с оператор „ПЧМВ” АД, гр. Варна.  
 
Извършените през 2014 г. проверки са 12 бр., в съответствие с годишния план за 

контролната дейност на комисиите за извършване на съвместни проверки на операторите, 
на които е издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС и на класифицираните като 
предприятия с нисък рисков потенциал, утвърден със Заповед № РД-28/16.01.2014 г. на 
министъра на околната среда и водите. Проверени са: 

Предприятия с висок рисков потенциал - 7 бр.: 

 Складова база за горива с пристан и терминал, общ. Белослав, с оператор 
„Газтрейд” АД, гр. София – обектът е в етап на изграждане. Дадени са 2 
предписания, от които едното е изпълнено, а второто е свързано с уведомяване на 
МОСВ преди стартиране изграждането на резервоарите за пропан-бутан; 

  “Агрополихим”АД, гр. Девня – при проверката не са констатирани 
несъответствия; 

 “Полимери”АД, гр. Девня;  
 Пласментно снабдителска база – Аспарухово, с. Аспарухово с оператор “Лукойл 

България” ЕООД, гр. София – дадени са 9 предписания, 5 от които са изпълнени, а 
останалите са с текущ срок; 

 Производствена база и склад за взривни материали “Сини вир”, с. Цонево, с 
оператор “Ескана Инвест 96” АД, гр. Варна – дадени са 2 предписания, които са 
изпълнени; 

 Петролен терминал - Варна, гр. Варна, с оператор “Варна Сторидж” ЕООД,  гр. 
Варна – дадени са общо 16 предписания, от които 12 са изпълнени, а останалите са 
с текущ срок; 

 Складово стопанство и ж.п. изливно съоръжение за пропан-бутан, гр. Добрич, с 
оператор "Топливо" АД, гр. София – дадени са 3 предписания, които са изпълнени.   

Предприятия с нисък рисков потенциал – 5 бр.: 

 Участък за производство и съхранение на полиуретанова пяна, с оператор „Тедива” 
ООД, гр. Добрич – дадени са 9 предписания, които са изпълнени; 

 Завод за производство на взривни вещества, м-ст Каровча, гр. Девня, с оператор 
Ескана Инвест 96 АД, гр. Варна – обектът е в етап на изграждане. При проверката 
не са дадени предписания;  

 Терминал за втечнени въглеводородни газове, гр. Суворово, с оператор 
“Росинвестгаз” ООД, гр. София – дадени са 8 предписания, които са изпълнени; 

 Летище Варна, с оператор “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр. 
Варна – дадени са 12 предписания, които са изпълнени; 

 “Солвей Соди” АД, гр. Девня – дадени са 5 предписания, от които 4 са със срок на 
изпълнение през 2014 г., а едното е със срок на изпълнение през 2015 г. Всички 
предписания са изпълнени. 
 
В следствие на осъществения контрол на предприятията с висок и нисък рисков 

потенциал се установи, че: 

 операторите са идентифицирали възможните аварийни ситуации при съхранението 
и употребата на опасните химични вещества; 
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 в предприятията е въведена ефективна система за управление на мерките за 
безопасност;  

 постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на 
аварии. 

 
        Химикали 

 

През 2014 г. са извършени 103 планови проверки на 103 обекта и 45 извънредни 
проверки на 31 обекта. Извършените извънредни проверки са във връзка с: 

 последващ контрол –  9 бр.; 
 разпореждане от МОСВ –  4 бр.; 
 разпореждане на областния управител на административна област Варна –  13 бр.; 
 разпореждане на ОД на МВР – Варна –  5 бр.; 
 разпореждане на кмета на община Варна –  5 бр.; 
 разпореждане на кмета на община Девня –  3 бр.; 
 разпореждане на районна прокуратура Девня – 1 бр.; 
 жалби/сигнали – 4 бр. 
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Фиг. 1. Извършени проверки в дружества по прилагане на Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) по години 

От представената фиг. 1 се вижда, че във връзка със завишения контрол по фактор 
„Опасни химични вещества и управление на риска” броят на извършените проверки през 
последните две години се е увеличил.  

 

 Регламент ЕО №1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH) 
През 2014 г. са извършени 120 бр. проверки на 111 обекта по Регламент (ЕО) № 

1907/2006, от които на 47 обекта са дадени предписания, основно за актуализиране на 
информационните листове за безопасност (ИЛБ), съгласно Приложение ІІ на Регламент 
REACH, изменено с Регламент (ЕС) № 453/2010, както и актуализиране на 
документацията по  Приложение № 1 от Указанията за провеждане на контролна дейност 
по прилагането на Регламент REACH.  

По смисъла на Регламент REACH, 7 дружества са производители, 13 вносители, 80 
потребители по веригата, 34 дистрибутори и 2 дружества са изключителни представители. 
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Резултатите през 2014 г. са значително подобряване качеството на 
информационните листове за безопасност, прозтичащо главно от вече извършени 
регистрации по REACH (наличие на разширени информационни листове за безопасност,  
изготвени от водещия регистрант и предоставени на членовете на съвместно подаване на 
данни). Информацията по веригата на доставки на този етап е непълна.  

Във връзка с неизвършена регистрация на химичните вещества влизащи в състава 
на смес (тор „Супрефос”), през отчетната година на „Живел агро” ООД, гр. Добрич е 
наложена принудителна административна мярка за преустановяване вноса на същата от 
Узбекистан. 

 

 Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (CLP) 
През отчетния период са извършени 12 бр. проверки на 11 бр. обекта по Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 
смеси на производители и/или вносители на химикали относно изпълнението на 
изискванията за нотифициране на Европейската агенция по химикали (ECHA) за 
класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни химични вещества в 
самостоятелен вид и в смеси. При проверките е установено, че задължените лица спазват 
изискванията на Регламента. 

 

 Регламент № 648/2004 относно детергентите 
 През 2014 г. са извършени 10 бр. проверки на дружества, които произвеждат смеси 

за измиване и почистване (детергенти) по отношение на биоразградимост на ПАВ, в 
съответствие с Ръководството за прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно 
детергентите. При проверките се установи, че в т. 12 на ИЛБ е налична информация за 
крайната биоразградимост на ПАВ в аеробни условия, както и методът по който е 
извършен анализа за определянето й.  

 

 Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители 
(УОЗ) 
През 2014 г. са извършени 7 бр. проверки на 6 бр. дружества относно употребата 

на устойчиви органични замърсители (УОЗ) в изделия и смеси. Проверките са планирани 
и извършени, съгласно указания на МОСВ по отношение употребата на: късоверижни 
хлорирани парафини (SCCPs) в смазочни агенти в металообработващата промишленост; 
полихлорирани нафталини (PCNs) в сепаратори за акумулатори; хексахлоробутадиен 
(HCBD) в хидравлични флуиди; перфлуорооктансулфонати (PFOS) в хидравлични 
флуиди за авиацията. При проверките не се установи съдържание на УОЗ в цитираните 
по-горе смеси и изделия. 
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Фиг. 2. Извършени проверки на дружества по Регламент REACH, Регламент CLP, 

Регламент 648/2004 относно детегентите, Регламент (ЕО) № 850/2004 относно 
устойчивите органични замърсители по години 

 
 Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси 

През 2014 г. са извършени 128 бр. проверки на 116 бр. обекта по прилагане 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 
смеси. При извършените проверки са дадени предписания основно за: обозначаване на 
складовите помещения; разделяне на веществата с несъвместими категории на опасност; 
извършване и документиране на оценка съгласно Указанията за извършване и 
документиране на оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. 

Във връзка с възникнала аварийна ситуация с химични вещества, е съставен акт за 
установяване на административно нарушение на „Хим Трейд Варна” ЕООД, гр. Варна за 
неспазване изискванията на наредбата и е наложена принудителна административна 
мярка за преустановяване съхранението на опасни химични вещества и дейностите с тях 
на територията на обекта. Наложена е имуществена санкция в размер на 4 000 лв. 
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Фиг. 3. Изпълнение на плановете за провеждане на контролна дейност за 2014 г. 
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От представената фигура се вижда, че планираните проверки в годишния план за 
провеждане на контролна дейност по ЗЗВВХВС са изпълнени, като са извършени и 45 бр. 
извънредни проверки. Извършени са също и проверките на предприятия класифицирани 
по чл. 103 от ЗООС, съгласно плана утвърден със Заповед № РД-28/16.01.2014 г. на 
министъра на околната среда и водите.      
 
         Екологична отговорност 

 Програми за отстраняване на минали екологични щети 
 

По програми за отстраняване на минали екологични щети е извършена 1 планова 
проверка на Индустриална зона Варна запад ЕООД, гр.Девня – следексплоатационен 
контрол за  състоянието на депо за опасни отпадъци на “Стар содов завод”, гр. Девня. 

   
 ЗОПОЕЩ 

По прилагане на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети (ЗОПОЕЩ) през отчетния период са извършени 13 проверки, от които: 

 9 планови проверки; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 по разпореждане; 
 2 други проверки на “Полимери” АД, гр. Девня и “Полимери Инвест” АД, гр. 

Девня, във връзка с обявено от кмета на община Девня бедствено положение 
на площадката на “Полимери” АД, гр. Девня. 

Дадено е 1 предписание. 
Издадено е 1 наказателно постановление на “Полимери инвест” АД, гр. Девня – по 

ЗОПОЕЩ за неизпълнение на дадено предписание за прехвърляне на наличното 
количество дихлоретан от инсталацията за производство на дихлоретан в надежден съд за 
съхранение, в размер на 15 000 лв. 

 
Проблемите по прилагане на ЗОПОЕЩ на контролираната от РИОСВ – Варна 

територия са свързани с опасността от възникване на екологични щети от инсталациите и 
съоръженията, собственост на “Полимери” АД, гр. Девня. 

Основните налични опасни химични вещества и смеси и опасни отпадъци на 
територията на обекта са:    

 отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и 
остатъци от реакция (тежки фракции) - съхранява се в два метални резервоара с 
вместимост 5000 м3 всеки в складово стопанство за ДХЕ, в общо количество 
2 663,2 т, съгласно записите в отчетните книги по отпадъци;  

 азбест - сградата на цех “Хлор-алкална електролиза”, в която на 27.06.2013 г. е 
установено наличието на 20 т азбест (хризотил) е разрушена. Няма информация за 
неговото местонахождение и предприетите действия по извеждането му от 
сградата преди разрушаването й;  

 отпадъци с код и наименование 14 06 01* хлорофлуоровъглеводороди (фреон 12) - 
съхраняват се в 5 броя метални бутилки с вместимост по 1 м3, разположени в 
апаратна зала на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти” в количество 4 660 
кг, съгласно представен в РИОСВ – Варна годишен отчет относно прилагане на 
Регламент 1005/2009 г. 

 
Представена в МОСВ е информация за изготвяне на годишния доклад по ЗОПОЕЩ 

до Европейската комисия.   
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За поддържане на публичния регистър по чл. 15 от ЗОПОЕЩ е изготвена и 
изпратена в МОСВ актуализирана информация за издадените от РИОСВ – Варна, 
разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците. 
 
 

 2.7.Комплексни проверки (Приложение 7) 
 

За 2014 г. са планирани и извършени 48 комплексни проверки с участие на експерти 
по два и повече компонента и/или фактора на околната среда. Дадени са 93 предписания, 
които са изпълнени. 

 
3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО  
 
Работа на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ - Варна:  
През 2014 г. са проведени 5 броя заседания на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – 
Варна, а през 2013 г. – 8 броя. В заседанията са разгледани общо 7 документации по 
ОВОС. На директора са предложени 7 решения по ОВОС (4 – за „одобряване” на ИП и 3 – 
с характер „не одобрявам”). 

  
Процедури за ОВОС 
През 2014 г. са издадени: 

 7 бр. Решения по ОВОС (4 – за “одобряване” и 3 – с характер “не одобрявам”) на 
инвестиционни предложения (за сравнение през 2013 г. са постановени 8 бр. 
решение по ОВОС: 7 – за “одобряване” и 1 – с характер “не одобрявам” ); 

 164 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 
инвестиционни предложения (през 2013 г. са постановени 186 бр.), от тях 6 броя са 
с характер “да се извърши ОВОС” (през 2013 г. решенията с характер “да се 
извърши ОВОС” 5 броя); 

 18 бр. решения за прекратяване на започнали процедури за ОВОС ( 9 бр. за 2013 г.); 
 3 бр. решения за прекратяване на започнали процедури за EО (2 бр. за 2013 г.); 
 3 бр. решение за поправка на очевидна фактическа грешка (1 бр. за 2013 г.); 

 
Обжалване на издадени през 2014 г. решения по ОВОС: 2 бр. (5 бр. – 2013 г.). 
Обжалване на издадени през 2014 г. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС: 4 бр. (3 бр. – 2013 г.). 
  

През 2014  г. са извършени:  
 4 бр. писмени консултации по изготвени задания за обхват и съдържание на 

доклади за ОВОС. В сравнение с 2013 г.  – 7  бр.; 
 4 бр. оценки качество на доклади за ОВОС. В сравнение с 2013 г. те са 10 бр.; 
В сравнение с предходната 2013 г. през 2014 г. броят на издадените решения е намалял: 

7 решения по ОВОС (8 бр. – 2013  г.) и 164 решения за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС (186бр. – 2013 г.).  
 
Процедури за Екологична оценка 
През 2014 г. са издадени:  

 64 броя – Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на 
планове/програми (през 2013 г. – 25 бр.). От тях 2 бр. са с характер “да се извърши 
ЕО”. За сравнение през 2013 г. няма издадени решениея с характер “да се извърши 
ЕО”. 
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 3 броя – Решения за прекратяване на започнали процедури за EО (за 2013 г. са 
издадени 2 бр.); 

През 2013 г. има 1 издадени становища по ЕО и 25 решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО. През 2014 г. броят на издадените становища по 
ЕО (0 бр.) е намалял, а решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 
(64 бр.) се е увеличили, в сравнение с предходната 2013 г. 

Обжалване на решения за преценяване на необходимостта от извършване на 
ЕО/становища по ЕО за 2014 г. – 3 решение за преценяване на необходимостта от 
извършване на ЕО, в т.ч. потвърдени  2, в сравнение с 2013 г. - 1 бр. отменено. 

Взето е участие в 2 заседания на Общински/Областни ЕСУТ/ЕСИИ (19 бр. за 2013 г.); 

Изготвени са 122 писмени становища относно назначени общински/областни 

ЕСУТ/ЕСИИ (156 – 2013 г.); 

Във връзка с контрола валидността на издадени решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, ежемесечно /от октомври 2012 г./ се изисква  от 
общините информация за издадени разрешения за строеж. Получената информация се 
изпраща в МОСВ. 

 
 

4.  Анализ на проведените процедури по ОС  
 

През 2014 г., във връзка с изискванията на Закона за биологичното разнообразие и 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони, са издадени, съответно: 41 решения за преценяване на вероятната 
степен на отрицателно въздействие върху защитените зони /за съгласуване на планове, 
проекти и инвестиционни предложения/.  

В сравнение с 2013 г., се наблюдава процес на увеличаване на постъпилите 
уведомления и издадените индивидуални административни актове във връзка с 
изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 
 
 
На фигурата е 
представен броя на  
решенията по ОС 
сравнителен анализ за 
последните три години. 
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Предпоставка за значително увеличения брой издадени индивидуални 
административни актове/писма на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
/Наредбата за ОС/, през 2014 г. в сравнение с 2013 г., са проведени срещи и дадени 
указания от страна на РИОСВ-Варна на главните архитекти на общините в териториалния 
обхват на инспекцията, относно изискванията за прилагане на наредбата. По-голяма част 
от издадените индивидуални административни актове по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата 
за ОС са за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън границите 
на защитени зони. 

 
 
На фигурата е 

представен броя на  
становищата изготвени 
съгласно чл.2, ал.2 от 
Наредбата по ОС, 
сравнителен анализ за 
последните три години. 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
След обнародване 

през м. август 2011 г. на Наредба № 8 за сечите в горите към Закона за горите, всички 
план-извлечения за промяна вида и интензивността на сечта, технологични планове за 
залесяване и горскостопански програми, които се одобряват от Регионалната дирекция по 
горите, преди одобряването им се съгласуват с РИОСВ-Варна. Това е предпоставка за 
увеличаване броя на издадените индивидуални административни актове, с които се 
съгласуват сечи, залесявания и/или други мероприятия в горите във и извън границите на 
защитени зони и територии, с цел устойчивото им стопанисване.  

Продължава тенденцията от 2013 г. самостоятелната процедура по ОС да бъде 
свързана предимно с реализация на горскостопански мероприятия и изграждане на вилни 
или жилищни сгради и проекти за изграждане на мидени ферми в акваторията на Черно 
море, попадащи в границите на защитени зони от НЕМ. 

През последните години е намален инвестиционния интерес към планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения, свързани със строителство в границите на 
защитените зони. 
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II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

 
1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и 

регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда 
(Приложение 9) 

 
РИОСВ – Варна, отговаря за прилагане и налагане на установените нормативни и 

други изисквания на регионално и местно ниво, като едновременно с това оказват 
съдействие на общинските компетентни органи. 

Общините разработват програми за опазване на околната среда на основание чл. 79, 
ал. 1 от ЗООС. Кметовете на общини ежегодно внасят в общински съвет отчет за 
изпълнението на програмата за околната среда, а при необходимост – и предложения за 
нейното допълване и актуализиране и представят  информацията в РИОСВ. Отчетите 
съдържат изпълнение на мерките, заложени в плана за действие към “Общинската 
програма за опазване на околната среда 2007-2013”. 

 
Програми за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и 

достигане на установените норми за вредни вещества:  
През 2014 г. по разработените в региона пет общински програми за подобряване 

качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности в 
нормите общините Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич, представиха отчети за 
изпълнението на мерките в плановете за действие през 2013 г. 

Общинските програми като цяло отчитат в най-голяма степен влияние на битовото 
отопление и транспорта върху качеството на атмосферния въздух. Във всички общински 
програми са предвидени редица мерки, които трябва да бъдат взети по отношение на 
основните сектори, източници на замърсяване с ФПЧ10, за да бъде постигнато 
необходимото качество на атмосферния въздух. В часност, по отношение на двата 
ключови сектора – битово отопление и транспорт, в програмите са предвидени: 
увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на енергийната ефективност 
и саниране на общински сграден фонд, промяна в схемата за предоставяне на социални 
помощи за отопление, оптимизиране на транспортните схеми на общините, изграждане на 
нови паркинги, велосипедни алеи, обновяване на автобусен парк, почистване и 
реконструкция на пътна и улична мрежа, машинно и мокро миене на улична мрежа, 
ограничаване използването на пясък през зимния сезон и др. 

Резултатите от извършените прогнозни моделни оценки показват, че постигане на 
съответствие с нормите може да се очаква след комплексно изпълнение на 
краткосрочните и средносрочни мерки от плановете за действие. 
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Осреднени средномесечни концентрации на ФПЧ 10 за периода 
01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.
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Изменение на средногодишните концентрации на ФПЧ 10 
през последните години
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Като цяло може да се посочи устойчивото решаване на проблемите и ограничаване 
на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от промишления 
сектор, насочени към намаляване замърсяването в приземния въздушен слой.  

Част от изпълнените мерки в програмите през 2014 г. са: 
 реализация на проекти за енергийна ефективност; 
 основен ремонт на натоварени пътни артерии; 
 извършена рехабилитация на част от второстепенната уличната мрежа и 

тротоарните настилки; 
 благоустрояване на свободни пространства; 
 системно почистване на пътната мрежа от наноси; 
 машинно и ръчно миене на улична мрежа. 

 
Националната програма за приоритетно изграждане на градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10000 
еквивалентни жители в Република България 
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Политиката по управление на водите се основава на тяхното определяне като 

жизнено важен ресурс и общо наследство, което трябва да се опазва и защитава.  
Цел на политиката е постигането и поддържането на добро количествено, химично 

и екологично състояние на водите на територията на Р България и осигуряване на 
достатъчно количество вода за населението и икономиката на страната, с качество, 
изискващо възможно най-малкото пречистване преди ползването на водата.  

Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни 
станции за отпадъчни води за населени места с над 10000 еквивалентни жители в 
Република България е изготвена в съответствие с изискванията и задълженията на 
страната ни по Конвенцията за устойчиво използване на водите на р. Дунав, Конвенцията 
за опазване на Черно море от замърсяване и Конвенцията за опазване и използване на 
трансграничните водни течения и международните езера.  

Дейността на регионално ниво през 2014 г. беше подчинена на главната 
стратегическа цел в правителствената политика в областта на опазване на околната среда 
за възстановяване и запазване на естествената околна среда и развитието на екологичната 
инфраструктура за подобряването на качеството на живот на българските граждани на 
основата на принципите на устойчивото развитие. 
 
 

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 
проблеми (Приложение 10) 

 
В Изпълнение на Оперативна програма “Околна среда” по приоритетна ос 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени 
места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски 
агломерационни ареали” на регионално ниво е осъществено: 
 От започналата през 2013 г. реализация на проект “Реконструкция и 
модернизация на ПСОВ – Варна втори етап и изграждане на канализационно помпена 
станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна, през 2014 г. са: 

  изградени и въведени в експлоатация КПС “Акациите” и тласкател 1257 м, гр. 
Варна. С изграждането на КПС Акациите се преустанови навлизането на отпадъчните 
води от колектор Чайка в канализационната мрежа на централната градска част, с което се 
ликвидира заустването на непречистени отпадъчни води в сухо време чрез 
дъждопреливниците в Черно море - район на съществуващо и перспективно ползване. 

 стартирани са строителните дейности по реконструкция и модернизация на 
ПСОВ Варна – ІІ етап. С изграждането на този подобект от проекта ще бъде изпълнен 
последния етап от реконструкцията и модернизацията на станцията, предвиждащ пълно 
третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за 
отстраняване на фосфор. Предвидена е и реконструкция и модернизация на съоръженията 
по линията на водата, както и съоръженията по линията за третиране на утайките. 
  През 2014 г. приключи изграждането на “Дълбоководно заустване на пречистени 
води от ПСОВ Златни пясъци”. Обектът е въведен в експлоатация.  

С реализацията пречистените отпадъчни води от ПСОВ Златни пясъци са изведени 
извън район на съществуващо и перспективно ползване на водите на 2280 м след ПСОВ. 

Като втори етап на проекта е предвидена „Реконструкция, модернизация и 
разширение на ПСОВ Златни пясъци”.  

 В гр. Тервел е започната реализацията на проект „Разширение и реконструкция на 
ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция 
на водопроводната мрежа на гр. Тервел. Към 31.12.2014 г. са изградени ~95% от 
канализационната мрежа и ~70% от водопроводната мрежа. На 28.11.2014 г. е сключен 
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договор с изпълнител за „Реконструкция на ПСОВ Тервел”. 
 През 2014 г е изградена и въведена в експлоатация Локална пречиствателна 

станция за отпадъчни води – I етап – 1000 е.ж., разположена в к.к. Шкорпиловци, общ. 
Долни чифлик, обслужваща четири комплекса , собственост на „Алфа лонг бийч“ ООД, 
„Авеста 92“ ЕООД, СБХ- гр. София и „Мраз“ АД.  

 През 2014 г. е преустановена дейността на ПСОВ Евксиноград. Изградено и 
въведено в експлоатация е канализационно отклонение от резиденция Евксиноград до 
канализационната мрежа на гр. Варна. Отпадъчните води от резиденцията са пренасочени 
към канализационната система на гр. Варна с което е преустановено заустването на 
отпадъчни води в район на съществуващо и перспективно ползване. 
 С реализирането на горецитираните обекти се постигна целта на политиката по 
управление на водите, а именно поддържането на добро количествено, химично и 
екологично състояние на водите.  

 
На територията на РИОСВ-Варна са предвидени да бъдат реализирани три проекта 

за интегрирано управление на отпадъците, в съответствие с Националния план/програма 
за управление на отпадъците, а именно:  

 Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна – за общините 
Варна, Аксаково и Белослав; 

 Регионална система за управление на отпадъците в регион Провадия – за общините 
Провадия, Долни чифлик, Дългопол, Суворово, Девня, Вълчи дол, Ветрино, Аврен, 
Бяла; 

 Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич – за общините 
Добрич, Добричка, Балчик, Каварна, Генерал Тошево, Тервел, Крушари, Шабла, 
Никола Козлево (обл. Шумен). 
През 2012 г. са подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОПОС 2007 – 2013 г. за Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Варна и Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич.  

Към края на годината стартираха строителните дейности по реализацията на 
проекта за регион Варна. 

В Регион Добрич е в ход строителството на основното съоръжение (регионално 
депо) и претоварните станции в гр. Балчик и гр. Тервел. Окончателното приключване на 
строителните дейности са предвидени през 2015 г. През 2014 г. станциите в гр. Балчик и 
гр. Тервел се въведоха в експлоатация. 
 Реализацията на Регионалната система за управление на отпадъците в регион 
Провадия е в начален етап, като през годината приключи Прединвестиционното 
проучване, част от инвестиционното проектиране. 
 

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на 
обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното 
съзнание и култура (Приложение 11) 

 
В РИОСВ -Варна има разработен механизъм за приемане на заявления за предоставяне 

на достъп до информация. Определен е вътрешен ред и отговорно лице за изпълняване на 
процедурата по предоставяне на достъп до обществена информация съгласно Заповед № 
РД-76/26.01.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Създаден е и се поддържа 
Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който се 
актуализира редовно и всяко шестмесечие се изпраща в МОСВ. 

                     През 2014г. в РИОСВ гр. Варна са постъпили 60 бр. заявления за достъп до 
обществена информация. Издадени са 56 бр. решения за достъп до информация, 2 бр. 
заявления за достъп до обществена информация са препратени по компетентност, 1 бр. 
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заявление за достъп до обществена информация е оставено без разглеждане - оттеглено 
заявление, на 1 бр. заявление за достъп до обществена информация е отговорено с писмо. 

С предоставянето на достъп до обществена информация се създадоха условия както за 
повишаване на екологичното съзнание и култура на гражданите, така и България да 
изпълнява успешно международните си ангажименти, свързани с прилагането на 
директивите на ЕС/Директива 2003/4/ЕС и Директива 2003/35/ЕС/  в тази сфера. 

Екологичният информационен център участва в осъществяването на 
информационните функции на РИОСВ – Варна, чрез дейности, свързани с повишаване на 
общественото съзнание в областта на опазването на околната среда, екологичното 
образование, връзката с медиите, обществените организации и гражданите. 

През 2014 година Информационния център на РИОСВ – Варна е посетен от 51 души 
– ученици и студенти. Посещенията са свързани с провеждане на срещи с експерти, 
образователни игри и викторини с цел запознаване с дейността на инспекцията и 
отбелязване на дати от националния и международен екологичен календар. 
 

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 
представители на обществеността 
 
Ефективното взаимодействие между институциите на национално и регионално 

ниво е от съществено значение за провеждане на държавната политика на местно ниво, 
включително в областта на опазване на околната среда и защита здравето на хората. 

РИОСВ - Варна осъществява тясно взаимодействие с МОСВ и ИАОС за 
осъществяване и претворяване на регионално ниво националната политика по опазване на 
околната среда. Взаимодействието се осъществява чрез представяне своевременно на  
изискуемата информация и справки, касаещи нормативни изисквания по представяне или 
регистриране на актуална информация, верифициране на представени от дружествата 
данни, представяне на становища за промени в нормативната уредба и инвестиционни 
намерения на новоизграждащи се и съществуващи производствени дейности, текущо  
състояние на реализиращи се проекти и програми на регионално ниво и др., както и 
обратната връзка, чрез указания, оказване на методическа помощ и съдействие. 

Взаимодействието на областно и регионално ниво се осъществява съвместно със 
съответните структури на изпълнителната власт. В своята дейност РИОСВ – Варна 
осъществява взаимодействие с други структури: 

 при иницииране от своя страна сформиране на комисии -  за проверка на обекти 
класифицирани с висок и нисък рисков потенциал, проверки на обекти с издадени 
КР по ЗООС, по указания от МОСВ и ИАОС, и др.;  

 по разпореждане на областния управител – участие в Авариен план за действие 
при нефтени разливи в Черно море (област Варна), участие в комисии за защита 
при бедствия, за оценка степента на риска, за проверка на сгради с масово 
пребиваване на хора, на складове за съхранение на взривоопасни материали, за 
проводимостта на реки, дерета и състоянието на хидротехнически съоръжения, и 
др.;  

 участие самостоятелно или в комисии по разпореждане на областните и районни 
прокуратури – във връзка със самосезирания, постъпили жалби и сигнали и др.; 

 по разпореждане на кметове на общини – участие в общински щаб за бедствия, 
участие в сформирани комисии за проверка на складове за негодни и залежали 
препарати за растителна защита и др.;  

 участие в държавни приемателни комисии, назначени със заповед на 
ДНСК/РДНСК; 

 БДЧР, БДУВДР и Морска администрация – за замърсяване на Черно море и 
Варненско – Белославско езеро;  
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 съвместни проверки с експерти от РЗИ и БАБХ – проверки за състоянието на 
плажните ивици и зоните за къпане; 

 ОД на МВР – във връзка с възникнали аварийни ситуации (пожари), по искане за 
оказване на съдействие и съвместни проверки на площадки за дейности с ОЧЦМ, 
центрове за разкомплектоване на ИУМПС и др.;  

 Митница Варна – оказване съдействие по Регламент (ЕО) 1013/2006, Регламент 
ЕО№ 842/2006 и Регламент ЕО № 1005/2009.  

 
5. Анализ на дейностите по други текущи задачи 

 
Във връзка с ежегодното докладване на Р България до Европейската комисия: 

 изискано е от операторите на инсталациите да въведат данните в интегрираната 
информационна система на ИАОС и същите са валидирани от страна на РИОСВ – 
Варна, съгласно изискванията на  Регламент 166/2006 ЕО; 

 утвърдени са 28 годишни доклада по опазване на околната среда на оператори с 
издадени комплексни разрешителни и информацията е представена на 
информационен носител в ИАОС; 

 изготвена е информация, съгласно изискванията на Директива 96/62/ЕО относно 
оценка и управление на КАВ за 5 общини и е представена в МОСВ; 

 изготвен е обобщен отчет за операторите на стационарни хладилни и климатични 
системи, топлинни помпи, съдържащи 3 кг и повече флуорирани парникови газове 
и е представен в МОСВ, съгласно Наредбата за установяване на мерки по 
прилагане на Регламент ЕО № 842/2006 относно някои флуорирани парникови 
газове; 

 изготвен е обобщен отчет за веществата, които нарушават озоновия слой и е 
представен в МОСВ, съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане 
на Регламент ЕО № 1005/2009,  относно веществата, които нарушават озоновия 
слой; 

 изготвена е информация и е представена в ИАОС, съгласно Наредба № 7/2003 г. за 
норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в 
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
инсталации; 

 изготвена е информация и е представена в ИАОС, съгласно Наредбата за 
ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в 
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти;  

 след проверка, оценка резултатите и утвърждаване месечните и годишни доклади 
от СНИ на големите горивни инсталации, информацията се представя ежемесечно 
в МОСВ; 

Въведени са данните в информационната система на ИАОС за мониторинга на 
водите на операторите с издадени комплексни разрешителни и/или разрешителни за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.  

РИОСВ – Варна поддържа регистър на представените банкови гаранции и 
своевременно представя информацията в МОСВ. Представя информация в ИАОС за 
издадените разрешения и регистрационни документи за третиране и транспортиране на 
отпадъци за поддържане на публичните регистри.   

В изпълнение изискванията на ЗУО са издадени: 

 42 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 952 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 373 дружества; 
 1049 заверени отчетни книги на 497 дружества; 
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 230 анулирани работни листи на 60 дружества. 
Своевременно се попълват първични данни от мониторинга на биологичното 

разнообразие за средно-зимното преброяване на водолюбивите птици в Регионална база 
данни (BioMon RDB) и се изпращат чрез системата за одобрение в ИАОС. 

Поддържа се регистъра на вековните и забележителни дървета и се издават 
становища по искане за отсичане на дървета, които не са поставени под специален режим 
и не попадат в горски фонд. 

 
 

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  
 

Предизвикателствата и насоките за подобряване на дейността са свързани с: 

 Подобряване комуникацията с други институции и обществеността, повишаване 
ефективния обмен на информация, своевременно усвояване измененията на 
нормативната уредба за ясно формулиране и структуриране на становищата при 
изпълняване регулиращите функции на РИОСВ за провеждане на държавната 
политика по опазване на околната среда на регионално ниво; 

 Оптимизиране организацията и подобряване качеството на услугите, свързани с 
изпълнение информационните функции на РИОСВ;  

 Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции 
от страна на заинтересованите лица; 

 Прецизиране планирането на обектите за контрол, чрез актуализиране базата данни 
за екологичното им състояние от фазата на инвестиционно намерение до 
наличните резултатите от провеждания текущ и последващ контрол;  

 Подобряване подготовката при извършване проверки за превантивен, текущ и 
последващ контрол на обектите; 

 Използване на подходящи критерии за оценка на съответствието с екологичното 
законодателство при извършване на контрола на обектите; 

 Прилагане на взаимовръзката между науката и нормативна уредба по опазване на 
околната среда за вземане правилни решения, свързани с инвестиционни 
намерения засягащи опазване на биологичното разнообразие; 

 Повишаване ефективността на работния процес и оптимизиране ангажираността на 
експертите. 
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Приложения (таблици във формат Excel) 

1. Въздух 
2. Води  

3. Опазване на почвите 
4. Управление на отпадъците  

5. Защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично 
модифицирани организми 

6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване 
7. Комплексни проверки 

8. Административно – наказателна отговорност и принудителни  административни 
мерки 

9. Политика по околната среда на регионално и местно ниво 
10. Реализиране на екологични проекти 

11. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, 
повишаване на екологичното съзнание и култура  

 
 


