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ВЪВЕДЕНИЕ 

  
     Настоящият доклад е разработен от експертите и специалистите на 

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна на базата на 
цялостната контролна дейност, осъществена през 2009 година. Той е насочен към 
гражданите на Република България, обществените институции, 
неправителствените организации, академичните среди, бизнеса и всички, които са 
заинтересовани от съхраняването и опазването на околната среда. 

    Основната цел на доклада е обективното и своевременно информиране за 
състоянието и развитието на екосистемите в нашата страна, компонентите на 
околната среда (въздух, води, почви, флора и фауна) и грижите полагани за 
тяхното подобряване. Чрез това се подпомага интегрирането на държавната 
политика в областта на околната среда и устойчиво развитие на местно ниво, 
вземането на “екологосъобразни” решения от общините и бизнеса. 

        От този доклад ще получите информация за: 
 текущото състояние и тенденциите на промяна в отделните 

компоненти на околната среда в региона; 
 конкретните проблеми, свързани с нейното опазване; 
 степента на въздействие на факторите, водещи до замърсяване и 

увреждане; 
 извършените законодателни, административни и инвестиционни 

промени в областта на опазване на околната среда. 
  
1. За нас  

  Регионална инспекция по околната среда и водите–Варна е териториална 
структура на Министерството на околната среда и водите с предмет на дейност както 
следва: 
 участие в разработването на документи и провеждане на държавната политика в 

областта на опазване на околната среда и устойчиво равитие на местно ниво; 
 опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане;  
 опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства;  
 екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;  
 управление на отпадъците;  
 опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;  
 събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и 

водите. 
Седалището на РИОСВ – Варна се намира на адрес гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4. 
Телефон: 052 678841; Факс: 052 634593; Ел.поща: riosv-vn@mbox.contact.bg; Адрес 

на интернет страница: www.riosv-varna.org; Зелен телефон: 052 634582. 
През 2009 г.  РИОСВ-Варна е структурирана в пет отдела:  
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 отдел “Финансово-счетоводна  дейност”; 
  отдел "Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с 

обществеността”;  
 отдел  “Превантивна дейност, биологично разнообразие и защитени територии “;  
 отдел “Управление на отпадъците, опасни химични вещества и почви“; 
  отдел “Атмосферен въздух, води и вредни физични фактори“. 

 
Утвърдената численост на персонала към 31.12.2009 г. е 50 щатни бройки. Реално 

заетите щатни бройки към 31.12.2009 г. е 48. Числеността на персонала, по реда на ПМС 
№ 66 за кадровото осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, е 4 бр. И 
към 31 декември 2009 г. са реално заети. 

Тридесет и девет от служителите от основния щат са по служебно правоотношение 
съгласно Закона за държавния служител. Девет са на трудови договори  по Кодекса на 
труда. В Допълнителното щатно разписание по ПМС № 66 служителите са на трудови 
правоотношения по Кодекса на труда.    

Дейността на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна се 
осъществява в рамките на действащото екологично законодателство на Република 
България. Много е обхватна нормативната база по околната среда, което поражда 
множество задачи, които стоят пред инспекцията. Глобална цел е да се постигне 
съответствие на действителността с изискванията, чрез подпомагане на добри практики, 
строг и ефективен контрол, предоставяне на навременна и качествена информация за 
състоянието на околната среда. При провеждане на своята дейност РИОСВ – Варна има 
регулиращи, контролни и информационни функции. 

Регионът, в който РИОСВ–Варна осъществява тези функции, включва Варненска и 
Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места 
и население 696 019 жители. В контролирания регион от ноември 2001 г. съгласно заповед 
№ РД 796/25.10.2001 г. на министъра на околната среда и водите не влиза община Бяла, 
Варненска област.  

Варненска и Добричка области попадат в Североизточния регион на планиране с 
център Варна – обособен с Постановление на МС № 145 от 27.07.2000 г., който включва 6 
области с 49 общини на територия от 19899,4 кв.м. с население 1304,3 хиляди жители.  

 
 

2. Кратка географскоикономическа характеристика на област Варна   
Област Варна е разположена в североизточната част на Република България с площ 

3820кв.км, което представлява 3,44 % от територията на страната. Състои се от 12 
общини със 158 населени места и население 461 174 жители с гъстота на населението – 
120,7 жители/кв.км. Населението е съсредоточено в гр. Варна – 356 481 жители, което 
представлява 70% от общото население на областта.  

Общините, попадащи в териториалния обхват на Варненска област са Аврен – 9003  
жители, Аксаково – 21650 жители, Белослав – 11739 жители, Бяла – 3924 жители,  
Варна - 361 079 жители, Ветрино – 5907 жители, Вълчи дол – 11166 жители, Девня – 
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10282 жители, Долни Чифлик – 20150 жители, Дългопол – 14647 жители, Провадия – 
23615 жители и Суворово – 8137 жители.  

На територията на областта има: 
 добре развит НПО сектор с над 1000 неправителствени организации; 
 генерални консулства на Руската федерация, Република Полша и  Украйна; 
 почетни консулства на Германия и Франция, Италия, Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия, Швеция, Унгария; 
 5 висши учебни заведения - Икономически университет, Медицински 

университет, Технически университет, Висше военноморско училище, 
Варненски свободен университет; 

 3 колежа с различна профилираност и съвременна материално-техническа 
база; 

 6 научно-изследователски института: Институт по океанология, Институт 
по хидро и аеродинамика, Институт по металознание към БАН, Институт по 
воден транспорт, Институт по рибарство и аквакултури, Институт по 
корабостроене; 

 Множество центрове за обучение и квалификация. 
 

Областта разполага с висок природен, икономически и човешки ресурс, благоприятен 
био-климатичен потенциал, Черноморско крайбрежие, високопродуктивни обработваеми 
земи и мрежа от защитени територии.  

Варненска област е сравнително бедна на подземни богатства /изключение правят 
находищата на полезни изкопаеми за строителство, каменна сол, манганова руда, нефт и 
природен газ в шелфа/ и богата на подземни геотермални води с висок енергиен 
потенциал и възможности за балнеолечение.  

Най-важните фактори, определящи гео-стратегическото положение на региона, са 
пристанище Варна, международно летище Варна, транспортната и 
телекомуникационната мрежа. 

Пристанище Варна се свързва директно с Русия, Грузия и Украйна с фериботна и Ро-ро 
връзка, а чрез ж.п. линията Русе-Варна с Трансевропейски коридор “Рейн-Майн-Дунав” с 
Централна и Западна Европа. За Пристанище Варна е изготвен Генерален план, даващ 
възможност за инвестиране в строителството на контейнерен, Ро-ро и зърнен терминали.  

Международно летище Варна обслужва почти изцяло туристическия пътникопоток, 
осъществява връзка с 35 страни и 101 града по света.  

Варна е основен телекомуникационен терминал на оптични трансгранични кабелни 
магистрали “КАФОС”, свързващи България с Турция, Украйна и с Европейските страни. 
Реализацията на международен проект, обединяващ в оптична мрежа Варна, Одеса, и 
Новоросийск, създава възможност за интегриране на телекомуникационните структури на 
страните от Средния Изток, Азия, Западна Европа и Америка.  

Икономическият профил на Варненска област се характеризира със следните дялови 
пропорции: промишленост 40%; транспорт 25%; туризъм 10%; търговия 15% и 
строителство 10%. Основните сектори, характеризиращи структурата на икономиката, са: 
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пристанищни дейности, корабоплаване, кораборемонт, туризъм, химическа индустрия, 
машиностроене, текстилна индустрия, хранително-вкусова промишленост, строителство и 
селско стопанство. 

Икономическите дейности са съсредоточени в района Варна – Девня и са с относителен 
дял над 85 % от общия за областта.  

Развитието на международния туризъм /респективно изградените курортни комплекси/ 
е обусловено от комфортните климатични условия; наличието на плажове с обща дължина 
над 17 км; морска вода с добри рекреационни характеристики, отговарящи на 
европейските норми; крайбрежни гори; богата мрежа от защитени територии; изградените 
яхтени пристанища и добре развитата инфраструктура по крайбрежието. Съществуващите 
термоминерални ресурси, лечебната кал, развитата мрежа за медицинско обслужване, 
съвременната материална база създават възможности за развитие на целогодишен 
поливалентен туристически продукт – балнеоложки, културен, конгресен, екологичен и 
селски туризъм.  

Малките и средни предприятия са предимно в сферата на услугите и тяхната роля в 
икономиката нараства. 

Варненска област се характеризира със запазен природен потенциал, като параметрите 
на околната среда в почти цялата територия са значително под Европейските и Български 
норми. Изключение прави региона Варна-Девня, характеризиран като “гореща точка”, 
където са концентрирани източници на атмосферно замърсяване и на замърсяване на 
Белославско и Варненско езера. Черноморското крайбрежие и курортните зони са с 
параметри, отговарящи на изискванията за туризъм и рекреация , в т.ч. отговарят на 
изискванията на ЕО. Черно море в зоните на водоползване отговаря на изискванията на 
Директива 76/160 на ЕС и на националните изисквания в 92% от провеждания 
мониторинг. Замърсяване над нормите по някои показатели е регистрирано в долните 
течения на поречията Провадийска-Девненска и Камчия. В областта съществува широка 
мрежа от защитени територии – природни забележителности, резервати и поддържани 
резервати, защитени местности, имащи отношение предимно към запазване на 
биоразнообразието и природни феномени.  

  
3. Кратка географскоикономическа характеристика на област Добрич  
 
Област Добрич е разположена в североизточната част на Република България и 

заема по-голямата част от Южна Добруджа, с площ 4 719,7 кв. км, което представлява 
4,24 % от територията на страната. Състои се от 8 общини и 215 населени места с 
население 234 845 жители и гъстота на населението – 48 жители/кв.км.  

Общините, попадащи в териториалния обхват на Добричка област са: Балчик – 
23150 жители, Генерал Тошево – 20194 жители, Добрич – 102710 жители, Добричка – 
26914 жители, Каварна – 17548 жители, Крушари – 7895 жители, Тервел – 28773 
жители и Шабла – 6205 жители.  

Специфична особеност за областта е наличието на община без административен 
център на своята територия – община Добричка, в която има само села и община, 
съставена само от град – община Добрич с население 102710 души, което представлява 
почти 50% от населението на областта.  
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 Най-важните фактори, определящи гео-стратегическото положение на региона, са 
международния път Е-87, свързващ страните от Русия, Украйна и Финландия с Турция 
и ж.п. линията Констанца – Варна, която също е връзка между Русия, Украйна и 
Молдова с Република Турция. 

Поради благоприятните физико-географски фактори – равнинен релеф и много 
добра почвена структура, следва и големият дял на земеделските територии – 80,5% 
при средно за страната 65%. Поземлените ресурси и плодородието на почвите са 
фактор с голямо значение за развитието на областта. От общата площ, обработваемата 
земя заема 3 454 523 дка или 73% от територията, което е много висок процент в 
сравнение със средното за страната – 43,3 %. Структурното й разпределение е 3 440 151 
дка земеделска земя и едва 14 372 дка в горския фонд, като доминиращ дял имат 
нивите пред трайните насаждения, мерите и пасищата във всички общини.  

  Много малък е делът на горските територии – само 12,1% при средно за страната 
34%. При това този процент се дължи главно на полезащитните горски пояси, докато 
делът на същинските гори е много нисък - главно по поречията на р. Суха река и р. 
Батова.  

Териториите на населените места и други урбанизирани територии заемат 5,5%, 
което е близко до средното за страната – 5%. Това се дължи, най-вече на наличието на 
големия град Добрич и големия брой населени места – общо 215.   

Сравнително малък е делът на нарушените територии и непригодните земи – 0,9% 
при средно за страната 2,6%. Това се дължи на малкия дял на непригодните земи в 
областта, а също и на факта, че в баланса на територията, като такива са включени само 
видимо нарушени земи като кариери, рудници, депа за отпадъци и непригодните земи, 
а не са включени силно замърсените и ерозирали земи. Наблюдава се на места 
замърсяване на земеделските земи от продължителната в близкото минало употреба на 
изкуствени торове и пестициди.  

Областта е много бедна на водни ресурси. Те заемат едва 0,3% при средно за 
страната 2%.  Това се дължи на геолого-географските фактори. От по значимите реки 
през територията на област Добрич протичат - р. Суха река и р. Батова, разположени са 
езерата Дуранкулашко, Езерецко и Шабленско. Създадените в миналото напоителни 
системи в общините Шабла и Каварна почти не функционират, поради високата цена 
на водата, промените в поземлената собственост и занемаряването на съоръженията.  

На Добруджанското морско крайбрежие се падат 32,24% от дължината на всички 
плажове или 31,52% от тяхната площ. Бреговата ивица на област Добрич е около 90 
км., като над 40 км. от брега е от свлачищен тип. Това означава, че в област Добрич се 
намират минимум 20 км. от свлачищата в приморската част на Дунавската равнина или 
42% от свлачищата по черноморското крайбрежие. 

На територията на областта се намират две сериозни находища:  
 Най-голямото в Европа манганово находище край с. Оброчище и с. Църква. 

Съдържанието на мангана в рудата е средно 28 % и е с дълбочина на рудничния пласт 
290-420 м и средна мощност 10 м. То обхваща около 1 млрд. тона манган-
силикокарбонат със съдържание на манган в границите 25-30%. До сега са били 
добивани само незначителни количества. Манганообогатителното предприятие е с 
капацитет от 8000 тона месечно за около 5000 тона концентрат със съдържание на 
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манган от 34-36 %. Минно-геоложките условия не са от най-благоприятните – от 
рудника постоянно се изпомпва вода, като спирането може да доведе до наводняване на 
рудника.  

 Добруджанското въглищно находище обхваща територия до с. Македонка, 
между гр. Балчик и Каварна в северна посока. Установени са пет въглищни пласта на 
дълбочина под 2000 м. Доказани са запаси от 1,2 – 2 милиарда тона от 
висококачествени залежи на черни въглища (калоричността им е 4,6 – 7 хиляди 
калории на килограм). Поради голямата дълбочина и сложните хидрогеоложки и 
миннотехнически условия, не се предприемат експлоатационни работи.  

 Промишлеността на област Добрич се представя от около 180 малки, средни и 
големи производствени и множество фирми за търговия и услуги. От тях 53 фирми 
работят в областта на хранително-вкусовата промишленост, която е и най-силно 
развитата промишленост – 48 % . След нея по развитие са нареждат обувната, 
шивашката, кожаро-кожухарската – 24 %, химическата 11%, металургия и 
машиностроене – 10 %, текстилната и трикотажната – 4 %, дърводобивната и 
дървообработващата – 2 %, електронната и електротехническата, производството на 
строителни материали, шивашката промишленост и др. 

Изключително благоприятното съчетание на природо-климатичните условия в 
региона са реална предпоставка за високата степен на развитие на селското стопанство, 
което е един от приоритетните отрасли в икономиката на областта. Двата основни 
подотрасъла – растениевъдство и животновъдство, не са развити в еднаква степен.  

Географските и икономогеографските фактори са благоприятствали за запазването 
на чиста околна среда в Добричка област. На територията на областта не съществуват 
големи замърсяващи предприятия от миннодобивната, енергийната или химическа 
промишлености. Най-близките “горещи” точки – ТЕЦ “Варна” и химическите заводи в 
гр. Девня – са на отстояние повече от 40-50 км, по въздушна линия. Това не означава, 
че в област Добрич не съществуват екологични проблеми за решаване. Това добро 
състояние на екологичната обстановка в областта отчасти се дължи и на 
икономическите промени, настъпили в индустрията и селското стопанство на областта 
и региона. От закриването или непълното функциониране на множество локални 
производствени замърсители, следените от Инспекцията по околна среда и води 
показатели бележат стойности в границите или под нормално допустимите количества.  
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КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
 

1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на 
РИОСВ–Варна, като част от НАСЕМ – подсистема “Въздух” 
 Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на приземния слой 

на атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и 
добавените вещества от естествен или антропогенен произход. 

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния 
слой на атмосферния въздух в региона на РИОСВ-Варна се осъществява: 

 в постоянни пунктове за мониторинг на Министерство на околната среда и 
водите; 

 във временни  пунктове,  по утвърден  от МОСВ график за 2009 г. с мобилната 
автоматична станция; 

 в пунктове, определени от РИОСВ-Варна, във връзка с постъпили жалби и 
сигнали. 

Извършват се измервания за определяне нивата на наблюдаваните замърсители: 
общ прах, ФПЧ10 (фини прахови частици), азотен оксид, азотен диоксид, въглероден 
оксид, серен диоксид, амоняк, олово, озон и метеорологични параметри, като под 
“ниво” се разбира определена стойност за концентрацията на даден замърсител. 

“Вредно вещество” (замърсител) е всяко вещество, въведено пряко или косвено от 
човека в атмосферния въздух, което е в състояние да окаже вредно въздействие върху 
здравето на населението и околната среда. 

Във връзка с ограничаване на антропогенното въздействие са издадени различни 
нормативни актове, имащи за цел защитата на здравето на хората, животните и 
растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културни ценности от 
вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за 
обществото при изменението в качеството на атмосферния въздух.  

С тези законови и подзаконови нормативни актове се регламентират: 
  нормите на допустими емисии – въз основа на видовете източници се 

определя допустимото количество вредни вещества, които могат да бъдат 
изпускани в атмосферния въздух; 

  условията, реда и начина за оценка и управление качеството на 
атмосферния въздух. 

Пределно допустима концентрация (ПДК) е всяко ниво, установено с цел 
избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето 
на населението и/или околната среда. 
 Оценката на степента на замърсяване на атмосферния въздух се извършва, чрез 
сравняване на измерените концентрации с: 
  максимално еднократната концентрация (ПДКм.е.) – определя степента на 

кратковременно въздействие на замърсителя върху организма на човека – 30 или 60 
минути; 
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  средно денонощна концентрация (ПДК ср.дн.) – показва допустимата степен на 
замърсяване на въздуха в продължителен период (получава се, като 
средноаритметична величина от единични измервания или от непрекъснат отбор на 
пробите); 
  средногодишна концентрация (ПДК ср.год.) е средната аритметична стойност от 

средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година. 
  

 През 2009 г. в Националната мрежа за контрол качеството на атмосферния въздух 
от региона постъпваха данни от четири пункта за мониторинг на качеството на 
атмосферния въздух в приземния въздушен слой на атмосферата. 

 Автоматичните измервателни станции за контрол качеството на атмосферния въздух 
са разположени в три населени места - гр. Варна, гр.Добрич и гр. Девня. Тези общини 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. 
   

Анализът за състоянието на атмосферния въздух се извършваше по 6 показатели, 
като осреднените концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове за 
годината са както следва: 
 

оказател за 
КАВ ФПЧ10 O3 CO NO2 NH3 SO2 

Норма 
(ПДК) 

40 
μg/m3

 

ср.год. 

180 
μg/m3

 

ПИН 

10 
mg/m3  

 

8 ч..пл. 

42 
μg/m3

 ср.год 

0.1 
mg/ 

m3
ср.дн. 

125 
μg/m3

 

ср.дн. 

Пункт на 
ул.”Батак” 40,36 - 0,27 23,18 - 17,94 

Пункт “Ян 
Палах” 34,52 39,67 0,66 30,00 - 8,71 

Пункт 
“Изворите” 23,89 42,79 0,55 24,37 0,0066 12,92 

Пункт 
„Добрич” 49,29 - - - - - 

 

 
В пункт за мониторинг на ул.”Батак” от фракцията на ФПЧ10 се определят 

концентрациите на никел и арсен в атмосферния въздух, като осреднените концентрации 
по измерваните показатели в стационарните пунктове за годината са както следва: 

 
Показател за КАВ никел арсен 

Оценъчен праг 20 ηg/m3         6 ηg/m3 
Пункт на ул.”Батак” 2,87 0,89 
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Двата пункта в гр.Варна и пункта в гр.Добрич са транспортно ориентирани, а 
четвъртия в гр.Девня е промишлено ориентиран, разположен в център на химическа 
промишленост. 

От регистрираните данни може да се направи следния анализ: 
По показател: ФПЧ10, във всички пунктовете за мониторинг са регистрирани превишения 
на утвърдената среднодневна норма (ПДК ср.дн. 50 мкг/м3). През 2009 г. в  пункт „Батак” е 
превишена и средно годишната норма с 1,009 пъти ПДК, а в пункт „Добрич” с 1,23 пъти 
ПДК. В пункта на ул.”Батак” към 31.12.2009 г. са регистрирани 88 бр. еднократни 
превишения на ПДК ср.дн. от 50 мкг/м3, в АИС „Изворите” 20 бр.,  в АИС „Ян Палах” 56 
бр., а в АИС „Добрич” 93 бр.  

 
 

Регистрирани концентрации на ФПЧ 10 в АИС "Батак" 
 за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
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Регистрирани концентрации на ФПЧ 10 в АИС "Ян Палах" 
 за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
дни

м
ик

ро
гр

ам
а/

м
3

януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
ПДК сдн+до

 



 

РИОСВ-Варна  14 
 

 

Регистрирани концентрации на ФПЧ 10 в АИС "Изворите" 
 за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
дни

м
ик

ро
гр

ам
а/

м
3

ПДК сдн+до
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

 
 

Регистрирани концентрации на ФПЧ 10 в АИС "Добрич" 
 за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
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Осреднени средномесечни концентрации на ФПЧ 10 за периода 
01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.
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 По показател: озон – контролира се в два пункта “Ян Палах” в гр.Варна и “Извори” 
в гр.Девня. Регистрираните осем часови плаващи средни стойности на озон във 
всички пунктове  не превишават Прага за здравна защита – 110 µg/м3.  

   Превишения на Прага за информиране на населението не се регистрирани. 
 По показател: въглероден оксид, регистрираните концентрации и в трите пункта 

„Ян Палах”, „Батак” и „Изворите” са значително под максималната осемчасова 
средна стойност в границите от 0.32 до 1,33 мг/м3, при норма 10 мг/м3, което е от 
3,2 % до 13,3 % от нормата.  

 По показател: азотен диоксид  не са регистрирани стойности над  ПДК ср.ч.. (210 
мкг/м3), ПДК ср.год. (42 мкг/м3) не се превишава. Регистрираните стойности са 
значително под годишната норма. През 2009 алармения праг от 400 мкг/м3 не е 
достиган. 

 

сравнителна графика на годишните концентрации на азотен диоксид
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 По показател: серен диоксид, във всички пунктове не са регистрирани стойности 
над СЧН от 350 µg/m3.  

 В трите постоянни пункта за мониторинг среднодневната норма от 125 мкг/м3 през 
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            2009 г. не е превишавана. 
 

Мобилна автоматична станция  
По утвърденият от Министъра на ОСВ, годишен график на мобилната автоматична 

станция се извършваше контрол на състоянието на атмосферния въздух в гр.Провадия и 
гр.Балчик.  

Контролирани показатели - О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ-10, H2S, NH3 и 
метеопараметри. 

При анализа на резултатите са констатирани наднормени стойности по показател 
ФПЧ10 в двата пункта, което потвърждава необходимостта от реализацията на 
разработените общински програми по КАВ. 
 
 Анализът на данните по пунктове показва: 
 

 гр.Провадия: в периода 17.02. – 10.03.2009 г. са регистрирани седем дни с 
превишения на ПДК ср.дн.  по показател ФПЧ10. Превишенията на средноденонощните 
концентрации на контролирания замърсител са в границите от 56,8 до 116,9 мкг/м3. През 
периода 15.06. – 26.06.2009 г. по показател озон са регистрирани 40 бр. еднократни 
стойности превишаващи прага за здравна защита на населението от 110 мкг/м3, като 
средночасовата норма от 180 мкг/м3 за информиране на населението не е превишавана. 

Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 
значително под допустимите норми за населени места. 

 
 гр.Балчик: през всички периоди на измерване не са регистрирани превишения на 

нормите за населени места на основните показатели за качество на атмосферния въздух. 
 
   
2. Райони за оценка и управление (РОУ) на качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) 
  

Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух са 
определени в съответствие с изискванията на Наредба №7 към Закона за чистота на 
атмосферния въздух (ЗЧАВ – ДВ, бр. 45/03.05.1999 г. с изм. и доп.). 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), съгласувано с РИОСВ-Варна, 
изготвиха списък на районите за оценка и управление на КАВ на територията й. Те са 
както следва: 

 по чл. 30, ал. 1, т. 1: Райони, в които нивата на един или няколко замърсители 
превишават установените норми и/или нормите плюс определени пределно допустими 
отклонения от тях (включително в райони, в които е налице превишаване на 
установените норми за съответните замърсители, в случаите, когато за последните не 
са определени допустими отклонения). Тук попадат общините Варна, Девня и 
Белослав. 
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 по чл. 30, ал. 1, т. 2: Райони, в които нивата на един или няколко замърсители, 
за които не са установени допустими отклонения, превишават установените норми. 
Тук попадат- общините Добрич и Провадия. 

 по чл. 30, ал. 1, т. 3: Райони, в които нивата на един или няколко замърсители 
са между съответните горни и долни оценъчни прагове. В тази категория няма 
класифицирани общини от контролирания от РИОСВ- Варна регион.          

 по чл. 30, ал. 1, т. 4: Райони, в които нивата на замърсителите не превишават 
долните оценъчни прагове. Тук попадат- общините Аврен, Аксаково, Бяла, Ветрино, 
Вълчи дол, Долни чифлик, Дългопол, Суворово, Добрич -селска, Балчик, Генерал 
Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. 

  
Съгласно нормативните изисквания по разработените в региона пет общински 

програми за подобряване качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите 
с наднормени стойности в нормите за имисии за населените места – Варна, Белослав, 
Девня, Провадия и Добрич, към 31.03.2009 г. се представиха годишни доклади за 
изпълнението им от всички общини.  

Отчетите обхващат периода за изпълнението на предвидените мерки в плановете за 
действие до 31.12.2008 г. 

През 2009 г., Кметовете на общините и Председателите на общинските съвети с 
наши писма са информирани за състоянието на атмосферния въздух в съответната община 
през предходната година. 
    Всички планове за действие са актуализирани и са залегнали в плановете за 
действие в разработените по чл.79 от ЗООС, Програми по околна среда.  

Приети са актуализираните програми  за подобряване качеството на въздуха на 
петте общини. 

 

Изменение на концентрациите на ФПЧ10 през последните години

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Варна Девня Белослав Провадия Добрич

м
ик

ро
гр

ам
а/

м
3

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

 
 



 

РИОСВ-Варна  18 
 

сравнителна графика на годишните концентрации на азотен диоксид
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3. Източници на емисии на територията на РИОСВ-Варна 
 РИОСВ- Варна контролира 930 обекта, потенциални и реални замърсители на 

атмосферния въздух, в районите на Варненска и Добричка области.                  
Най-значимите обекти, емитиращи вредни вещества в атмосферата и включени в 

регистъра на МОСВ, остават осем. Това са - “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово; “Варненска 
корабостроителница” АД, гр. Варна; “Старт” АД, гр. Добрич и девненските заводи 
“Агрополихим” АД, “Девен” АД, “Девня цимент” АД, “Полимери” АД и “Солвей 
Соди” АД.  Ежегодно тези дружества представят до 30 юни, чрез РИОСВ-Варна в 
ИАОС инвентаризационни карти, съгласно изискванията на т. 5 от Инструкция за 
регистриране на големи неподвижни обекти, източници на вредни вещества в 
атмосферния въздух.  

 
  
  
   
  Контролирани обекти на територията на Варненска област и Добричка 

област 
 3.1  Във Варненска област се контролират 414 обекта: 

Община Варна: 
Контролираните обекти са 228. Значими емисиони източници са: “Пристанище 

Варна”, “Чайка” АД, КРЗ “Одесос” АД, асфалтови бази на “Пътища и мостове” ЕООД, 
“Стили Роуд” ООД, ЕТ “Станка Василева”, бетонови възли и др. 

Община Аврен: 
Контролираните обекти са 13. Това са малки емисионни източници и замърсяването 

на атмосферния въздух е незначително. 
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Община Аксаково:  
Контролираните обекти са 28. Значими емисионни източници са: фирмите 

„Автомагистрали Черно море” АД, гр.Шумен – асфалтова база в с.Припек, “Kаолин” 
АД – гр. Сеново, клон Игнатиево. 

Община Белослав:  
Контролираните обекти са 17. Голям емисионен източник, намиращ се на 

територията на общината е “ТЕЦ Варна” АД, с. Езерово. При проведеният емисионен 
контрол на отделяните вредни вещества в атмосферния въздух, след пречиствателните 
съоръжения (електрофилтри) на парогенераторите са констатирани наднормени 
стойности на прах, азотни оксиди и серни диоксиди.  

Община Ветрино:  
Контролираните обекти са 6. Замърсяването на въздуха се дължи основно на бита, 

селскостопански дейности и автотранспорта. 
Община Вълчи дол:  
Контролираните обекти са 19. Източници на емисии в общината са: Зърнобаза-

Вълчи дол, “ТСТ” ООД, Компресорна станция-Вълчи дол и др.  
Община Девня:  
Контролираните обекти са 24. Общината се характеризира с висока концентрация 

на големи емисионни източници: “Девен” АД, “Агрополихим” АД, “Девня цимент” 
АД, “Полимери” АД, “Солвей соди” АД и много предприятия с източници на вредни 
вещества във въздуха, като “Норд” АД, бетонови възли, кариери, “Пристанище Варна-
запад”.  

 Общината е класифицирана, като район съответстващ 
на условията на чл.30, ал.1, т.1 на Наредба №7 на МОСВ. Изготвената програма за 
намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух се реализира. Ежегодно 
общината представя отчет за изпълнението на заложените по години, в плана за 
действие, мероприятия.  
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Община Долни чифлик:  
Контролираните обекти са 

19. Замърсители на въздуха са 
дървообработващи 

предприятия “Алфа Ууд-
България” АД и  асфалтова 
база на “Пътища и мостове” 
ЕООД, с. Старо Оряхово, 
която работи с периодичен 
режим.  

Община Дългопол:  
Контролирани обекти са 

13. Замърсяването на въздуха 
се дължи основно на бита, 
селскостопански дейности и 

автотранспорта.  
Община Провадия:  
Контролирани обекти  са 25. Замърсители на въздуха са “ДТБ Актив” и асфалтова 

база на “Пътища и мостове” ЕООД-клон Провадия. 
Общината е класифицирана като район съответстващ на условията на чл.30, ал.1, 

т.1 на Наредба №7 на МОСВ. Изготвената програма за намаляване на нивата на 
замърсителите в атмосферния въздух се реализира. Ежегодно общината представя 
отчет за изпълнението на заложените по години в плана за действие мероприятия.  

Сериозен проблем е замърсяването на атмосферния въздух от автомобилния 
трафик, поради разположението на града (котловинен характер на релефа). 

Община Суворово:  
Контролирани обекти  са  10. По-сериозен замърсител на въздуха на територията 

на общината е “Девня варовик”АД, с. Чернево. 
  
3.2. В Добричка област се контролират 233 обекта: 
Община Добрич 
Контролирани обекти  са 109. Основната част от парокотелните централи са на 

работно гориво – природен газ и се явяват незначителен замърсител на въздуха. По 
големи емисионни източници са “Старт” АД и “Калиакра” АД. 

Община Добрич селска 
Контролирани обекти са 32. Като замърсители на въздуха се явяват асфалтова база, 

с. Врачанци, собственост на фирма “Пътно строителство” АД и асфалтова база на 
фирма “Екострой”. Тези обекти са със сезонен характер на работа. 

Община Балчик 



 

РИОСВ-Варна  21 
 

Контролирани обекти са 26. Основните източници на замърсяване на атмосферния 
въздух са автотранспорта и битовите отоплителни източници и в ниска степен 
мангановата мина край с. Оброчище. Другите промишлени източници на замърсяване 
са незначителни.  

Община Генерал Тошево 
Контролирани обекти са 14. Като замърсители на въздуха се явяват “База 710”, 

“ДЗИ”, “Керамик ГТ” гр. Ген. Тошево и КС Кардам. 
Община Каварна 
Контролирани обекти са 21. Основна част от отделените емисии в атмосферния 

въздух са в резултат на дейността на асфалтова база Каварна, собственост на “Пътно 
строителство” гр. Добрич, Складово стопанство за зърно Каварна, собственост на 
фирма “Доминион грей-България” АД, гр. София и новоизградената зърнобаза на 
“Ребел” ООД, с. Белгун, които са приведени в съответствие с изискванията на 
нормативната уредба. 

Община Крушари 
Контролирани обекти са 4. Обектите са незначителни сезонни източници на 

замърсяване на въздуха Зърнобаза с. Крушари и отоплителната централа на цеха на 
“Албена стил” АД, гр. Добрич в с. Крушари. 

Община Тервел 
Контролирани обекти са 9. Асфалтовата база в Тервел е спряна от експлоатация. 

Източници на емисии са отоплителните централи на “Албена стил” АД, клон Тервел и 
“Пластхим-Т”, гр. Тервел.  

Община Шабла  
Наблюдавани обекти са 5. Замърсяването на въздуха се дължи основно на бита, 

селскостопански дейности и автотранспорта. 
  
4. Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Варна 

 Качеството на атмосферния въздух е един от основните екологични проблеми, 
изискващи конкретни мерки от страна на държавните институции и общинските 
администрации. Основните източници на замърсяването на атмосферния въздух в 
региона, както и навсякъде в страната, са автотранспортът, битовите отоплителни 
инсталации, промишлените дейности, неорганизирано прахоотделяне от строителни и 
ремонтни дейности, неблагоустроените територии в населените места. 

По-голямата част от общините в региона имат добър статус на атмосферния въздух.  
В региона се реализират 5 общински програми за подобряване качеството на 

въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности в нормите 
за имисиите за населените места – Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич.  

Проблемният за всички общини замърсител е фини прахови частици, чиято 
допустима концентрация за 2009 г. е 50 мкг/м3. По останалите показатели 
констатираните превишавания са еднократни – през пиковите часове на автомобилния 
трафик или във ветровито време.  
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Един от акцентите на контролната дейност на настоящия момент е да се осигури 
спазването от предприятията на нормативните изисквания за извършването на 
собствени периодични /СПИ/ и непрекъснати /СНИ/ измервания на отделяните 
организирани емисии на замърсителите на въздуха. 

  

ВОДИ 
 

1. Качество на повърхностните води 
По-големите водни обекти на територията на РИОСВ-Варна са: 
 Черно море 
 Варненско езеро 
 Белославско езеро 
 Шабленско езеро 
 Белославско езеро 
 р. Камчия 
 р. Девненска 
 р. Провадийска 
 р. Суха 
 р. Батова 
Проектните категории по поречия на водните обекти са определени със Заповед N 

РД-272/03.05.2001 г. на министъра на околната среда и водите. 
Категоризацията на водните обекти се извършва в зависимост от допустимата 

степен на замърсяване на повърхностните води. Делят се на първа, втора и трета 
категория. Нормите за съответната категория са определени от Наредба №7(ДВ бр. 96 
от 1986 г.) за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни 
води.  

Мониторингът на повърхностните води се осъществява от Басейнова дирекция за 
Черноморски район. Контролът, извършван от РИОСВ-Варна на емитери, формиращи 
отпадъчни води, които се заустват в повърхностни водни обекти, е в пряка зависимост 
с качеството на водоприемниците. Анализ за състоянието на повърхностните води 
може да бъде направен въз основа на данните от провеждания в пунктовете на 
НАСЕМ физико-химичен мониторинг. Той включва анализи и измервания по 
следните основни показатели: температура, активна реакция, разтворен кислород, 
електропроводимост, БПК5, перманганатна окисляемост, ХПК, разтворени вещества, 
неразтворени вещества, хлориди, сулфати,азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, 
фосфати. Правят се анализи и за тежки метали, феноли и нефтопродукти. 

 
 Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води в 

т.ч. селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ 
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На територията на Варненска и Добричка област са изградени 25 пречиствателни 
станции за отпадъчни води. Пречиствателните станции ГПСОВ “Варна”, ГПСОВ 
“Добрич”, ГПСОВ “Девня”, ПСОВ “Златни пясъци”, ПСОВ „Балчик” и ПСОВ “Албена” 
заустват над 5 000м3/ден. От тези с капацитет под 5 000м3/ден по-големи са:  ПСОВ 
Генерал Тошево, ПСОВ Каварна, ПСОВ Долни Чифлик, ПСОВ Белослав, ПСОВ 
Провадия.  

Основните проблеми за постигане на необходимия пречиствателен ефект от 
пречиствателните станции са:  

   Многогодишна експлоатация, морално остарели и амортизирани съоръжения; 
   Хидравлически пренатоварени; 
   Включване на дъждовни, дренажни и води от басейни в ПСОВ;  
   Липса на квалифициран персонал; 
   Ниско ниво на автоматизация при управлението и контрола на процесите; 
  Липса на техническа възможност за отделянето на общия азот и общия фосфор; 

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

Пет от пречиствателните станции: ГПСОВ ”Провадия”, ПСОВ “Слънчев ден”, ПСОВ 
“Св. Св. Константин и Елена”, ПСОВ “Евксиноград” и ПСОВ “Русалка” осигуряват само 
механично пречистване на отпадъчните води. 

Поради цитираните по-горе проблеми, строгите емисионни норми за заустване на 
отпадъчни води в чувствителни зони и райони за перспективно ползване на Черно море, 
пречиствателните станции нямат техническа възможност да осигурят необходимото 
пречистване. Това налага проектиране и изграждане на нови ПСОВ, или там където това 
е възможно да се извърши разширение, реконструкция и модернизация на 
съществуващите. 

 
Третирането на отпадъчните води в област Варна се осъществява от 26 

пречиствателни станции за отпадъчни води: 
 

1. ГПСОВ “Варна” -  Въведена е поетапно в експлоатация в периода 1984 - 1988 г. 
като са включени канализационните системи на:  

- гр. Варна със степен на изграденост  90%,  
- гр. Аксаково със степен на изграденост 90%,  
- с. Каменар със степен на изграденост 20%,  
- с. Игнатиево със степен на изграденост 61%.  
- с. Езерово - със степен на изграденост 70%.  
ГПСОВ „Варна” се стопанисва от „В и К - Варна” ООД, гр. Варна и има издадени 

разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен 
воден обект, обект II категория: 
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 № 23740008/01.04.2008 г. издадено на Община Варна от „БДЧР” гр. Варна в процес 
на изграждане: реконструкция и модернизация, със срок на действие да 30.04.2010 
г. 

 № 23740012/16.06.2008 г. издадено на „В и К – Варна” ООД, гр. Варна от „БДЧР” 
гр. Варна със срок на действие до 15.06.2011 г. 

 Пречистените води чрез коригирано дере -„Тел дере” се заустват в северозападната 
част на Варненско езеро. ГПСОВ “Варна” е най - големият вносител на заустени 
количества отпадъчни води за Черноморския район. 

ГПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на 
водите, без възможност за отстраняване на общ фосфор и общ азот.  

Собственият мониторинг се изпълнява като измерванията се провеждат от 
лабораторията към „В и К – Варна” ООД, гр. Варна. 

Одобреният „Интегриран проект за подобрения във водния цикъл на гр. Варна” за 
финансиране по програма ИСПА включва: 

 Реконструкцията и модернизацията на ПСОВ „Варна”, процеса на пречистване ще 
включва биологична нитрификация/денитрификация със стабилизация на утайките 
в биобасейна, пълно вторично пречистване на отпадъчните води, включително 
отстраняване на  азот. Предвижда се пълно третично пречистване (II – ри етап) за 
биологично отстраняване на фосфора. 

 За ПСОВ кв.”Аспарухово” мярка Europe Aid/120893/D/W/BG на 17.01.2008 г. е 
подписан договор с изпълнител по проектa относно трансформиране на ПСОВ 
“Аспарухово” в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско 
езеро. Проектът се реализира в момента и е на етап извършване на СМР. 

 реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Варна (реконструкция и 
модернизиране на главен клон I – кв.Аспарухово, 12 км. Водопроводна мрежа в кв. 
Аспарухово и “Магистрален водопровод V зона, кв. ”Бриз” – изпълнен от община Варна 
– евентуална подмяна с допълнителен метраж на водопровод кв.Аспарухово); 

 канализационна мрежа (КПС КК”Чайка”, гр.Варна, Колектор между КПС1 и КПС2 
на кв. Аспарухово и колектор “Морски бани”). 

 
2. ПСОВ кв.”Аспарухово” – се стопанисва от „В и К - Варна” ООД, гр. Варна и 

има издадено разрешително от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените отпадъчни 
води на южния бряг, в началото на плавателен канал море – езеро от страна на 
Варненското езеро – втора категория воден обект. 

ПСОВ работи само със съоръжения за механично пречистване на водите. Срокът за 
достигане на емисионните ограничения по показатели: неразтворени вещества, ХПК, 
БПК5, общ азот и общ фосфор е 31.12.2010 г., съгласно Наредба № 6.  

 
3. ПСОВ “Златни пясъци” – се стопанисва от „В и К - Варна” ООД, гр. Варна и 

има издадено разрешително от МОСВ за заустване на пречистените отпадъчни води в 
Черно море със срок на действие до 15.06.2008 г. Няма издадено решение за 
продължаване действието на разрешителното. ПСОВ осъществява биологично 
пречистване на отпадъчните води без възможност за отделяне на общ азот и фосфор.  

Капацитът при въвеждането на ПСОВ в експлоатация през 1983 г. е 15 000 легла, 
като е предвидено пречистените отпадъчни води на изход да отговарят на втора 
категория воден обект. С непрекъснатото изграждане на нови хотели и басейни, 
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разширение и реконструкции на съществуващите в КК ”Златни пясъци” и ВК ”Ривиера”, 
към настоящия момент легловата база на отводняваната към станцията територия е 
увеличена с над 50% и продължава да се увеличава. 

През 2003 г. е въведена в експлоатация и канално - помпена станция (КПС) в 
района на ПСОВ “Чайка”, която отвежда отпадъчните води на КК ”Чайка” и КК ”Ален 
мак” и прилежащите вилни зони към ПСОВ “Златни пясъци”. 

Техническото оборудване е физически и морално остаряло без възможност за 
отделяне на общ фосфор и общ азот, както и на показателите желязо и цинк (нормите за 
които са много строги за заустване в зона за перспективно ползване, съгласно Наредба № 
8 и са поставени като индивидуални емисионни ограничения в Разрешителното за 
заустване на ПСОВ “Златни пясъци” във воден обект - Черно море). 

В края на 2006 г. в ПСОВ “Златни пясъци” е монтирана дозаторна система за 
добавяне на модифициран зеолит към биобасейните с цел запазване на биомасата през 
активния летен сезон и подобряване качеството на заустените отпадъчни води. 

За ПСОВ „Златни пясъци” има инвестиционно предложение за реконструкция и 
разширение, като в тази връзка на 12.10.2007 г. в гр. София е проведено заседание на 
Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика 
към МРРБ. 

ПСОВ “Златни пясъци” трябва да постига необходимото пречистване за 
чувствителна зона и да гарантира емисионните параметри на пречистената вода да не се 
отличават от имисионните норми за Черно море, което с наличните съоръжения в ПСОВ 
“Златни пясъци” е невъзможно. 

От представените резултати от извършвания собствен мониторинг и установените 
превишенията на индивидуалните емисионни ограничения през посочения период могат 
да се направят следните изводи: 

 Постоянно превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели 
общ фосфор и общ азот, за които ПСОВ “Златни пясъци” няма техническа възможност за 
отделянето им. За показатели общ азот и общ фосфор, дружеството има срок за достигане 
31.12.2010 г. 

 Постоянно превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели 
цинк и желязо. 

 Прогресивно увеличение превишаването на индивидуалните емисионни 
ограничения по показатели НВ, БПК5 и ХПК. 

 Неравномерно хидравлично пренатоварване, като в пиковете часове, постъпващи за 
пречистване отпадъчни води на вход на пречиствателната станция са 2 пъти по големи от 
проектния капацитет. 

 



 

РИОСВ-Варна  26 
 

 
 

 
4. ПСОВ “Прибой” се стопанисва от „Прибой” ООД, гр. Варна и има издадено 

разрешително от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в Сухо 
дере – втора категория воден обект. 

ПСОВ работи от началото до края на активния курортен сезон и със съоръжения за 
механично и биологично пречистване на водите за туристическите обекти в местност 
“Фичоза” и “Галата”. Резултатите от анализите от взетите при контролни проверки водни 
проби по отделните показатели не превишават индивидуалните емисионни ограничения в 
издаденото разрешително. 

 
5. ПСОВ “Слънчев ден” Станцията е въведена в експлоатация през 1959 г. и се 

стопанисва от „В и К - Варна” ООД, гр. Варна и има издадено разрешително от БДЧР гр. 
Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в Черно море, със срок на действие до 
01.11.2008 г. С решение № 284/14.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите е 
даден отказ за продължаване срока на действие на разрешителното във връзка с 
неизпълнение на условие за монтиране на измервателно устройство за количеството 
зауствани отпадъчни води. 

Срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения съгласно 
разрешителното по показатели БПК5, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен е веднага 
след прехвърлянето на отпадъчните води за пречистване в ГПСОВ – Варна, но не по късно 
от 31.12.2010 г. 

Заустването се осъществява дълбоководно посредством тръбопровод на 100 м от брега, 
в Черно море, в зона за перспективно ползване на водите. Собственият мониторинг се 
изпълнява, като измерванията се провеждат от лабораторията към „В и К – Варна” ООД, 
гр. Варна. ПСОВ работи само със съоръжения за механично (емшери) пречистване на 
отпадъчните води без възможност за отстраняване на общ азот и общ фосфор. ПСОВ е 
хидравлически неравномерно денонощно натоварена през курортния сезон. 

 
6. ПСОВ “Гранд хотел Варна”   се стопанисва от „Гранд хотел Варна” АД, гр. Варна и 

има издадено разрешително за заустване на пречистените отпадъчни води в Черно море  
от „БДЧР” гр. Варна 

 ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на 
водите, без възможност за отстраняване на общ фосфор и общ азот. 

 Станцията е хидравлически пренатоварена и не може да достигне нормите за 
категория море.  
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7. ПСОВ “Евксиноград” се стопанисва от „Министерски съвет – Стопанство 

„Евксиноград”, гр. Варна към Министерството на държавната администрация и 
административната реформа и има издадено разрешително № 003700/23.08.2005 г. от 
МОСВ за заустване на пречистените отпадъчни води в Черно море, със срок на действие 
до 31.08.2008 г. МОСВ отказва продължаване на действие на Разрешително за заустване 
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на основание условие в разрешителното: 
Заустването на отпадъчни води да се изведе от район на съществуващо и перспективно 
ползване на водите като същите се пренасочват към ГПСОВ “Варна”, не по късно от 
31.08.2008 г. За работното проектиране на довеждащата гравитачна канализация от 
площадката на Стопанство „Евксиноград” до канално помпена станция №1 намираща се 
до Гранд Хотел Варна, към 22.09.2008 г. няма одобрен план за регулация и нивелетен план 
на улиците, по които ще минава. След одобряването на плановете и въвеждане в 
експлоатация на КПС №1 и КПС втори подем ще се осъществи приемането на 
отпадъчните води. 

ПСОВ работи със съоръжения само за механично пречистване на водите.  
Срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения по показатели БПК5, 

ХПК, Неразтворени вещества е съгласно Наредба № 6.  
 
8. В ГПОСВ “Белослав” са включени канализационните системи на:  

- гр.Белослав със степен на изграденост - 90%,  
- с. Страшимирово със степен на изграденост - 100%. 

ПСОВ „Белослав” се стопанисва от община Белослав и има издадено разрешително от 
„БДЧР” гр. Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в  лагуна на защитена 
местност „Ятата”, на южния бряг на канал № 2, свързващ Варненско с Белославско езеро, 
със срок на действие до 31.05.2013 г. . 

Активно се изграждат канализационните и водопроводните мрежи в четирите населени 
места в Община Белослав по проекти одобрени за финансиране от ПУДООС. 

 
9. В ГПСОВ “Провадия” - ПСОВ „Провадия” се стопанисва от „В и К - Варна” ООД, 

гр. Варна и има издадено разрешително № 0542/15.06.2005 г. от БДЧР гр. Варна за 
заустване на пречистените отпадъчни води в река Провадийска – трета категория воден 
обект и Решение 298/14.01.2008 г. със срок на действие 31.12.2010 г. 

ПСОВ работи само със съоръжения за механично пречистване на водите, без 
възможност за отстраняване на общ фосфор и общ азот. Станцията е технологично и 
технически остаряла.  

Активно се доизгражда канализационната мрежа в гр. Провадия по проекти, одобрени 
за финансиране от ПУДООС. 
 

10. В ГПСОВ “Девня” са включени канализационните системи на: 
- гр. Девня със степен на изграденост  80% 
- гр. Суворово със степен на изграденост  18% 
- гр. Вълчи дол със степен на изграденост  60% 
- с. Чернево със степен на изграденост 4% 
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ПСОВ „Девня” е въведена в експлоатация през 1972 г. и се стопанисва от „ВиК - 

 
 
Варна” ООД, гр. Варна и има издадено разрешително от БДЧР гр. Варна за заустване 
на пречистените отпадъчни води в река Девненска – трета категория воден обект, със 
срок на действие до 31.12.2010 г.  
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите, без 
възможност за отстраняване на общ фосфор и общ азот. 
Срокът за достигане на емисионните ограничения по показатели: неразтворени вещества, 
ХПК, БПК5, общ азот и общ фосфор е 31.12.2010 г., съгласно Наредба № 6. 

11. В ГПСОВ “Дългопол” - ПСОВ „Дългопол” се стопанисва от „ВиК - Варна” ООД, 
гр. Варна и има издадено разрешително от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените 
отпадъчни води в Юрук дере – втора категория воден обект. 

ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите, 
без възможност за отстраняване на общ фосфор и общ азот. 

 
12. В ПСОВ “Ветрино” е включена канализационната система само на с.Ветрино 

със степен на изграденост  12%.  
ПСОВ „Ветрино” се стопанисва от „ВиК - Варна” ООД, гр. Варна и има издадено 

разрешително от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в река 
Златинска – втора категория воден обект. ПСОВ работи със съоръжения за механично и 
биологично пречистване на водите. 

. 
13. В ПСОВ “Долни Чифлик” се стопанисва от „Алфа Ууд България” АД, гр. 

Долни чифлик като в нея постъпват и отпадъчните води на града.  
Има издадено разрешителнo от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените 

отпадъчни води в река Кривинска – втора категория воден обект, със срок на действие до 
10.12.2008 г. 

Емисионните ограничения са в сила от началото на действие на разрешителното. 
 Пречиствателните съоръжения в ПСОВ “Алфа УУД България” АД не 

функционират нормално. Канализационният колектор довеждащ отпадъчни води и 
събирателната шахта са силно затлачени и замърсени. Помпите на ПСОВ на работят 
нормално. Няма монтирано измервателно устройство за количествата на заустените 
отпадъчни води. 
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14. ПСОВ “Камчия” – се стопанисва от „В и К - Варна” ООД, гр. Варна и има 

издадено разрешително от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в 
река Камчия. ПСОВ е със сезонен режим на работа със съоръжения за механично и 
биологично пречистване на водите, без възможност за отстраняване на общ фосфор и общ 
азот.  

Минималното превишаване на индивидуалните емисионни ограничения се дължи на 
ниската хидравлична натовареност на станцията, поради което не може да осигури 
нормално протичане на биологичните процеси.  

 
15. ПСОВ на почивна база в с. Шкорпиловци тип биодиск “Авеста – 92” ЕООД, гр. 

Варна, “Мраз” АД, София и СБХ София има издадено разрешително от „БДЧР” гр. Варна 
за заустване на пречистените отпадъчни води в Керез дере (Самотинско дере) - втора 
категория воден обект, съгласно Договор за съвместна експлоатация на ПСОВ. 

 
16. ПСОВ на почивна база в с. Шкорпиловци към “Минстрой” АД и “Ескана” 

АД  
За ПСОВ тип биодиск към “Ескана”АД, гр. Варна и “Минстрой Холдинг”АД, гр. 

София няма издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни 
водни обекти. Пречиствателното съоръжение се използва като септична яма. 

 
17. ПСОВ „Дъбравино”, с. Дъбравино 
За ПСОВ “Дъбравино” има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти на община Аврен от БДЧР гр. Варна, със срок на действие до 
08.11.2008 г. При извършена контролна проверка през 2008 г. е констатирано, че ПСОВ 
не е изградена. Проектът е внесен за одобрение за финансиране в Министерството на 
финансите. 

 
18. ПСОВ към “ОДПФЗС - Варна”ЕООД, гр. Варна 
За ПСОВ “ОДПФЗС” ЕООД, гр. Варна има Разрешително, издадено от БДЧР за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 
ПСОВ работи с морално остаряло съоръжение и неефективна технология за 

механично и биологично пречистване на водите. 
 

19. ПСОВ към “Дом за възрастни с умствена изостаналост” (ДВУИ) се 
стопанисва от община Вълчи дол и има издадено Разрешително за ползване на воден 
обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от БДЧР гр. Варна. 

 
20. ЛПСОВ с.о. “Пчелина” се стопанисва от физическо лице и има издадено 

Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти издадено от 
БДЧР гр. Варна. ЛПСОВ обслужва 3 жилищни сгради.  
 

21. ЛПСОВ ж.к. с. Орешак 
За ЛПСОВ ж.к. с. Орешак има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни обекти от БДЧР гр. Варна за обект в процес на проектиране. 
ПСОВ ще обслужва жилищен комплекс от 450 е.ж. 70 къщи. Обектът се изгражда от 
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“Уолнът Дивелъпментс”АД, гр. Варна. При проведена контролна проверка през2008 г. 
строежът е замразен. 
 

22. ЛПСОВ ж.к. “Морски комплекс за отдих”, с. Генерал Кантарджиево 
За ЛПСОВ ж.к. “Морски комплекс за отдих” има издадено Разрешително за заустване 

на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от БДЧР гр. Варна за изграден обект за 
въвеждане в експлоатация, със срок на действие до 18.12.2014 г. ПСОВ ще обслужва 
жилищен комплекс от 500 е.ж. 100 къщи. Обектът се изгражда от “Гри груп”АД, гр. 
Варна. При проведена контролна проверка през 2008 г. се констатира, че ПСОВ е 
изградена, но строителството на сградите не е започнало. 
 

23. ЛПСОВ ж.к. “Морски жилищен комплекс”, с. Генерал Кантарджиево 
За ЛПСОВ ж.к. “Морски жилищен комплекс” има издадено Разрешително за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от БДЧР гр. Варна за обект в 
процес на проектиране и изграждане, със срок на действие до 27.07.2009 г. ПСОВ ще 
обслужва жилищен комплекс от 700 е.ж. Обектът се изгражда от “Евросилекс”ООД, гр. 
Варна. При проведена контролна проверка през 2008 г. се констатира, че ПСОВ е 
изградена, продължава строителството на сградите. 

 
24. ЛПСОВ в.с.”Мимоза”, с. Осеново 
За ЛПСОВ в.с.”Мимоза”, с. Осеново има издадено Разрешително за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти от БДЧР гр. Варна за обект в процес на 
проектиране и изграждане. ПСОВ ще обслужва жилищен комплекс от 25 къщи. При 
проведена контролна проверка през 2008 г. e констатирано, че ПСОВ не е изградена. 

 
25. ЛПСОВ жилищен комплекс с. Юнец 
ПСОВ ж.к. "Юнец" има издадено Разрешително № 23710024/10.10.2008 г. за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от БДЧР гр. Варна за обект в 
процес на проектиране и строителство. ПСОВ ще обслужва жилищен комплекс от 15 
къщи. Обектът се изгражда от “Аут ТУ Инспайър” ЕООД ("България 2007"ООД"), гр. 
Варна. 

 
26. ПСОВ с. Дръндар  
За ПСОВ “Дръндар” към момента се стопанисва от община Суворово и има издадено 

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни 
водни обекти издадено от БДЧР гр. Варна. 

ПСОВ “Дръндар” е изградена и финансирана от Предприятието за управление на 
дейностите по околната среда (ПУДООС). ПСОВ работи със съоръжение за биологично 
пречистване. ПСОВ и канализационната система са въведени в експлоатация на 
03.04.2008 г. При ограничително условие: След сключване на договор с “В и К – 
Варна”ООД за управление, техническа поддръжка и експлоатация на съоръженията. 

Активно се изграждат канализационните мрежи в с. Чернево и гр. Суворово в община 
Суворово по проекти одобрени за финансиране от ПУДООС. 
 

27. ЛПСОВ жилищен комплекс с. Николаевка 



 

РИОСВ-Варна  31 
 

ПСОВ ж. к. с. Николаевка има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни 
води в повърхностни водни обекти от БДЧР гр. Варна за обект в процес на проектиране и 
строителство. ПСОВ ще обслужва жилищен комплекс от 200 е.ж. Обектът се изгражда от 
"Зем проект"ООД, гр. Варна. 

 
Третирането на отпадъчните води в област Добрич се осъществява от 8 
пречиствателни станции за отпадъчни води: 

 
28. ПСОВ “Генерал Тошево”  - ПСОВ „Генерал Тошево” се стопанисва от „В и К” 

ООД, гр. Добрич и има издадено разрешително от БДДР гр. Плевен за заустване на 
пречистените отпадъчни води в Сухо дере – втора категория воден обект. 

ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите, без 
възможност за отстраняване на общ фосфор и общ азот. 

Собственият мониторинг се изпълнява, като измерванията се провеждат от 
лабораторията към „В и К” ООД, гр. Добрич. 

 
29. ПСОВ “ Шабла” - ПСОВ „Шабла” се стопанисва от „ВиК” ООД, гр. Добрич и има 

издадено разрешителнo от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в 
Шабленско езеро – трета категория воден обект. 

ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите. 
Собственият мониторинг се изпълнява, като измерванията се провеждат от лабораторията 
към „В и К” ООД, гр. Добрич.  

 
30. ПСОВ” Добрич” включена е канализационната система само на гр. Добрич със 

степен на изграденост 90%.  ПСОВ „Добрич” се стопанисва от „В и К” ООД, гр. Добрич и 
има издадено разрешително от БДДР гр. Плевен за заустване на пречистените отпадъчни 
води в река Суха – трета категория воден обект.  

ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите. 
Собственият мониторинг се изпълнява, като измерванията се провеждат от лабораторията 
към „В и К” ООД, гр. Добрич. 

 
31. ПСОВ “Каварна” - ПСОВ се стопанисва от община Каварна и има издадено 

разрешително от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в река 
Суха – трета категория воден обект. Срока за достигане на ИЕО е шест месеца след 
въвеждане на обекта в експлоатация. В станцията постъпват също дъждовни и дренажни 
води. Отпадъчните води преминават през лагуна за допречистване и се зустват гравитачно 
на 230 м от ГПСОВ, на около 200 м. от Черно море и на 1,5 км. източно от буна № 1 във 
воден обект: Сухо дере – II –ра категория. 

.  
32. ПСОВ “Балчик” - ПСОВ се стопанисва от Общинско предприятие „БКС” гр. 

Балчик и има издадено разрешително от МОСВ за заустване на пречистените отпадъчни 
води, с краен срок 2015 г.  ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично 
пречистване на водите. Станцията е въведена в експлоатация с Държавна приемателна 
комисия на 26.02.2010 г. 
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33. В ПСОВ “Тервел” - ПСОВ се стопанисва от община Тервел и има издадено 
разрешително от БДЧР гр. Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в дере 
„Ошмиенкинлик”– втора категория воден обект. 
При контролните проверки извършени през 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г. е 
констатирано, че ПСОВ “Тервел” не функционира и отпадъчните води са отклонени без 
пречистване по обходен канал в дере “Ошмиенкинлик”. 

 
32. ПСОВ “Албена” - ПСОВ се стопанисва от „В и К” ООД, гр. Добрич и има издадено 

разрешително от МОСВ за заустване на пречистените отпадъчни води на 500 м южно от 
плажа на с. Кранево, на около 120 м от брега в пояс на санитарна охрана в Черно море. 
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите, без 
техническа възможност за отделянето на общ азот и общ фосфор. През зимния сезон 
поради минималните количества на отпадъчните води постъпваши на вход станцията 
преминава в режим на механично пречистване. 

Срокът за достигане на индивидуалните емисионни емисионните ограничения по 
показатели: общ азот и общ фосфор е 31.12.2010 г., съгласно условие в разрешителното. 
Собственият мониторинг се изпълнява, като измерванията се провеждат от лабораторията 
към „В и К” ООД, гр. Добрич. 

 
33. ПСОВ “Русалка” На територията на ВК ”Русалка” има изградена 

канализационна мрежа на 100%, като отпадъчните води от комплекса посредством три 
кално помпени станции (КПС) и канализационен колектор с дължина около два 
километра са отвеждат до пречиствателно съоръжение тип “Емширов кладенец” – 
двуетажен утаител, осъществяващ механично пречистване на отпадъчните води. При 
разширението на резерват “Калиакра” през 1980 година  една част от колектора и 
ПСОВ попадат в територията му. 

При извършените проверки на пречиствателното съоръжение тип (Емширов 
кладенец) се констатира, че в ПСОВ постъпват минимални количества отпадъчни води, 
като горните камери на утаителите са празни и сухи. Заустване на отпадъчни води във 
водния обект – Черно море не се осъществява. Пречиствателното съоръжение се 
намира на скална тераса изключително трудно достъпно дори и за хора и е невъзможно 
да се осъществява нормална експлоатация на съоръженията. Необходимо изготвяне и 
изпълнение на проект за разширение, реконструкция и модернизация. 

Във връзка с представена техническа експертиза за състоянието на съоръженията и 
програма за въвеждане в съответствие, Директора на РИОСВ-Варна със Заповед № 200/ 
21.12.2005 г. е задължил дружеството в срок до 30.05.2009 г. да преустанови 
ползването на пречиствателното съоръжение. Не се предвижат инвестиции в 
прилагащата програма на МОСВ. 

 
34. ПСОВ към хотел “ДСК Карвуна”, с. Топола се стопанисва от “ДСК - ТУРС” 

ЕООД и има издадено разрешително от МОСВ за заустване на пречистените отпадъчни 
води в Черно море с изтекъл срок на действие. При проведените контролни проверки 
през 2008 г. е установено, че ПСОВ не се експлоатира, отпадъчните води се заустват в 
водоплътна септична яма. 
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35. ЛПСОВ жилищен комплекс с. Ляхово има издадено разрешително от БДЧР гр. 

Варна за заустване на пречистените отпадъчни води в Сухо дере. За момента е 
изградена канализационната мрежа на територичта на комплекса. ПСОВ ще обслужва 
жилищен комплекс от 134 индивидуални жилищни сгради. Обектът се изгражда от 
“Стройинвест – 2005” ЕООД. 

 
Общ брой на стопанските субекти, за които са необходими пречиствателни 

съоръжения и имат изградени и същевременно работят ефективно 
 
Основни замърсители се явяват големите промишлени предприятия. Най-голяма 

концентрация на такива има в Девненската низина. За три от тях е изградено едно общо 
пречиствателно съоръжение – сгурошламоотвал “Падина”, който служи за механично 
пречистване /утаяване/. Същият по настоящем е собственост на “Солвей соди” АД, гр. 
Девня. За него има издадено Комплексно разрешително № 361-НО/2008 г., в което са 
определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) на избистрените отпадъчни 
води от съоръжението, преди заустването им в р. Провадийска. В предвид изчерпването на 
капацитета на сгурошламоотвал “Падина” продължава VI-то надграждане на дигата, за 
което има издадено Решение за строеж от главния архитект на гр. Девня. Планирано е 
съоръжението да остане в експлоатация като депо за неопасни отпадъци до края на 2014 
г., а след това до изчерпване на проектния капацитет в качеството на утаителен басейн в 
съответствие с най – добрите налични техники (НДНТ) на содовото производство. 

 
“Солвей соди” АД, гр. Девня - Преобладаващото количество на отпадъчните води е от 

т. нар. “Дестилерна течност”, отпадаща при получаването на калцинирана сода по метода 
на Солвей.  

 “Девен” АД – ТЕЦ гр. Девня - използва се хидротранспорт за отвеждане до 
сгурошламоотвал “Падина” на пепелина и сгурия. Дъждовните и малка част от 
производствените води се заустват в р. Девненска, където има изградено 
пречиствателно съоръжение – утаител нефтоуловител. Дружеството е изградило още 
един нефтоуловител с цел предотвратяване на замърсявания с нефтопродукти. През 
отчетния период не е констатирано замърсяване на повърхностни водни обекти, в 
резултат от дейността на дружеството. 

 “Агрополихим” АД, гр. Девня - Дружеството има сключен договор със “Солвей 
соди” АД, гр. Девня за пречистване на производствените му отпадъчни води в 
сгурошламоотвала. Дъждовните води, заедно с част от промишлените, се заустват в 
коригирано дере “Бял канал”, след което се вливат в Белославско езеро. 

В програмата за привеждане в съответствие към комплексното разрешително е 
предвидено изграждане на промишлена ПСОВ със срок за реализация 2011 г. През 2009 г. 
е започнато изграждане на пречиствателната станция. 

 
Други по-големи промишлени предприятия в обхвата на РИОСВ-Варна са: 
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“Полимери”АД, гр.Девня – Формират се два потока отпадъчни води, единият кисел, а 
другият с алкален характер, които взаимно се неутрализират в станция “Неутрализация”. 
При нужда водите допълнително се третират с въглероден диоксид, чрез барботиране и се 
заустват в р. Девненска. През отчетния период дружеството има наложена санкция за 
наднормено замърсяване на р. Девненска, която е редуцирана въз основа на програма за 
привеждане в съответствие.  

 “Провадсол” АД, гр. Девня – Формиращите се производствени отпадъчни води и 
дъждовни води се използват оборотно в производството на разсол. През 2008 г. са 
приключили строително ремонтните дейности на разпределителата шахта от дъждовно 
аварийната канализация. Пломбиран е савака, чрез който не се  допуска изтичане на 
замърсени дъждовни води от площадката. 

В резултат на минали щети /аварирали сондажи/, подпочвените води на територията 
на “Провадсол” АД са силно замърсени с нефтопродукти. Тези нефтопродукти 
постъпват дифузионно в р. Провадийска, която преминава през територията на обекта. 
По настоящем “миналите щети” се отстраняват на база одобрена от МОСВ “Програма 
за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия, или бездействия 
до момента на приватизация на “Провадсол” АД, гр. Провадия”. 

“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово – Дружеството е собственик и стопанисва сгуроотвал 
“Беглик Чаир”, като използва хидротранспорт за отвеждане до съоръжението на пепелина 
и сгурия. Избистрените води от сгуроотвала се заустват във Варненско езеро. За 
сгуроотвал „Беглик Чаир” има издадено Комлексно разрешително № 279-Н0/2008 г. 

Фирмата формира и два потока охлаждащи води, които заустват също във Варненско 
езеро. Те се контролират съгласно издаденото Комлексно разрешително № 51/2005 г. от 
МОСВ. 

“ТЕЦ Варна” ЕАД, с Езерово притежава Разрешително № 23222 0002/19.10.2007 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. 

На дружеството е наложен акт по Закона за водите за наднормено замърсяване на 
Варненско езеро, по показател “желязо”, като с НП № 01793-11/25.05.2009 г. на Директора 
на РИОСВ – Варна е наложена имуществена санкция. 

 
КС “Кардам”, с. Кардам, собственост на “Булгаргаз” ЕАД – отпадъчните води, 

които се формират на територията на обекта от пречиствателна станция за битово 
фекални води и три каломаслоуловителя, заустват в четири попивни кладенци. 
Фирмата има издадено Комплексно разрешително № 367-Н0/2008 г. от МОСВ - гр. 
София и Разрешително № 02570002/12.06.2008 г. за ползване на подземен воден обект 
за инжектиране на води, издадено от МОСВ – гр. София. 

“Проучване и добив на нефт и газ” АД – находище Тюленово зауства част от 
отпадъчните си води в зона за перспективно ползване на водите. Съгласно поставено 
условие в Разрешителното № 003754/07.11.05 г. за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни водни обекти, дружеството изпълнява Програма за намаляване на 
замърсяването на изпусканите отпадъчни води и привеждане на дейността в 
съответствие с нормативните изисквания в областта на водите. Три от заустванията са 
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изведени от “зона за перспективно ползване” в Пояс на санитарна охрана. Дружеството 
разглежда варианти за реинжектиране на попътни нефтени води. За дружеството има 
издадено Разрешително № 0332005/27.11.2008 г. за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни водни обекти и Разрешително № 02570001/14.05.2007 г. за ползване на 
подземен воден обект за реинжектиране на води, издадени от МОСВ – гр. София 

Всички обекти от хранителновкусовата промишленост осигуряват локално 
пречистване на производствените си отпадъчни води. По-големите от тях, като 
“Винпром Алвина” ООД – Добрич, “Нестле айс криим България” АД - Варна и 
“Слънчеви лъчи България” ЕАД гр. Провадия, 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. 

“Девненски захарен завод” ЕАД, гр. Девня - Заводът е с изградени два броя сатурачни 
полета и радиален утаител за производствени отпадъчни води, и два броя калови полета. 
Формиращите се производствени отпадъчни води се отвеждат по подземни тръбопроводи 
в две калови полета. В тях се извършва допълнително механично (гравитационно) 
утаяване.От преливниците на тези полета утаените отпадъчни води се събират в общ 
колектор и се заустват в нов канал “Одесос”/р. Девненска/. Формиращите се битово-
фекални отпадъчни води се заустват в градска канализация и отвеждат за пречистване в 
ГПСОВ гр. Девня. На дружеството е наложен акт по Закона за водите за превишаване 
ИЕО по показатели:общ фосфор, БПК5 и ХПК, съгласно Разрешително № 
23720007/21.07.2008 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. С 
НП № 01796-60/15.02.2010 г. на Директора на РИОСВ – Варна е наложена имуществена 
санкция. 

“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, гр. Провадия има издадено ново Комплексно 
разрешително № 305-Н0/2008 г. Предвидена е експлоатация на Пречиствателна станция за 
производствени отпадъчни води състояща се от осем броя маслоуловители и два броя 
трикамерни маслоуловители след пречиствателна станция. Производствените отпадъчни 
води ще се заустват в канализационната мрежа на гр. Провадия и ще се предават за 
пречистване в ГПСОВ Провадия, съгласно сключен договор с “В и К”, гр. Провадия. 
Смесеният поток от охлаждащи и дъждовни води ще преминават през трисекционен 
маслоуловител, след което ще се заустват в р. Провадийска. Формираните битово – 
фекални отпадъчни води ще се отвеждат в разделна канализация и ще се заустват в 
градската канализация на гр. Провадия, съгласно сключен договор с “ВиК”, гр. Провадия.  

 
 
От контролираните животновъдни обекти, които формират производствени 

отпадъчни води, само един зауства във воден обект – “Манекс сън”АД, с. Слънчево. 
‘’Екарисаж-Варна” ЕООД, с.Тополи,общ. Варна има издадено КР 234-Н0/2008 г. за 

експлоатация на инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински 
отпадъци, съгласно което се осъществява заустването на смесен поток отпадъчни води - 
производствени и битово - фекални води в канализационната система на гр. Варна. Това се 
реализира при наличие на актуален договор с дружество, експлоатиращо 
канализационната система и при спазване на изискванията за ИЕО от разрешителното. 

‘’Клас олио”ООД, с. Карапелит общ. Добрич има издадено Комплексно 
разрешително 275-Н0-И0-А0/2008 г.за изграждане и експлоатация на инсталация и 
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съоръжения за производство на  биодизел и глицерин.Заустването на битово-фекалните 
води, формирани на територията на площадката се осъществява чрез разделна 
канализация до водоплътна изгребна шахта, откъдето водите се предават за пречистване в 
ГПСОВ гр.Добрич.Охлаждащите води се поддържат в затворен оборотен цикъл към 
производството на биодизел. 

 “Манекс сън”АД, с. Слънчево – най-големия на територията на РИОСВ Варна 
свинекомплекс. Дружеството има издадено с Решение 244-Н0-И0-А0/2008 г. Комплексно 
разрешително. 

"Свинекомплекс-Брестак"АД, ЕТ"Валентин Владимиров" -кравеферма, “Дан 
2000”ООД, ЕТ”Дени-Веселин Димитров”, "Агропласмент 92В"АД – ферма за гушене на 
патици, "Яйца и птици - Зора" АД акумулират отпадъчните си води в бетонни и 
земнонасипни лагуни откъдето при проверките извършени през 2009 г. не е констатирано 
изтичане на отпадъчни води. 

Технология за водно почистване в момента се прилага в 5 бр. свинеугоителни и 4 бр. 
птицевъдни стопанства. Почти всички обекти са изградени преди 20 и повече години. 
Пречиствателните им съоръжения са физически и морално остарели. Същите са 
проектирани и изградени да пречистват отпадъчните води до ІІІ категория, а след това те 
да се използват за напояване. На практика оползотворяването на отпадъчните води, със 
съвсем малки изключения, не намери приложение, в резултат на което се замърсяваха и 
продължават да се замърсяват водни обекти. Модернизирана и реконструирана е ЛПСОВ 
към “Птицекланница”АД, гр. Добрич, отпадъчните води след която постъпват в градска 
канализация. 

Големият брой малки обекти ползват черпателни ями, за които РИОСВ-Варна не е в 
състояние да упражнява ефективен контрол върху тяхната дейност. 

За два от рибовъдните стопанства на територията на РИОСВ–Варна има издадени 
разрешителни за заустване в повърхностни водни обекти. През 2009 г. е установено: 
 Рибарник ЕТ"Брют-Бою Христов", с. Блъсково след анализ на резултатите от 

собствен мониторинг и водна проба при контролна проверка не са установени 
превишения на ИЕО; 

 Рибно стопанство "ПОДА"- сдружение "ЛРД", гр. Варна след анализ на резултатите 
от собствен мониторинг не са установени превишения на ИЕО; 

 
ЗЕМИ И ПОЧВИ 

  
В Република България опазването, ползването на земите, почвите и земните недра е 

регламентирано със:  
 Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91 от 2002 г.) 
 Закона за почвите (ДВ 89 от 06.11.2007 г.)  
 Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 23 от 1999 г.) и наредбите към него – 

Наредба № 18 от 07.01.2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти 
за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на 
проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти 
и на техните изменения и допълнения (ДВ, бр. 6 от 2000 г.); Наредба за геолого-
техническата документация на проучвателните и миннодобивни обекти (ДВ, бр. 108 от 
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1999 г.); Наредба за Националния геофонд (ДВ, бр. 6 от 2000 г.). Наредба за 
специфичните изисквания за управлението на минните отпадъци (ДВ бр.10 от 
06.02.2009 г.) 

 Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89 от 
1996 г.). 

Закона за опазването на земеделските земи (ДВ, бр. 35 от 1996 г. ) 
 
1. Обобщена информация за поземления фонд на територията на РИОСВ-Варна  
 
Земята е основно средство за производство. Тя не може да се заменя с друго, не 

може да се възпроизвежда, затова трябва да се пази и поддържа нейното плодородие. 
Разпределението на земеделските земи в обхата на РИОСВ-Варна е: 
 За Варненска област с обща площ 3 819 500 дка, земеделските земи са 2 036 

100 дка, от които обработваеми са 1 500 000 дка.  
 За Добричка област  с обща площ 4 711 000 дка,  земеделските земи са 3 

440 151 дка, от тях обработваеми 3 404 523 дка.  
 Размерът на горския фонд е 267 072 ха, като за област Варна е  252 700 ха и за 

Добричка област е 14 372 ха. 
 През 2009 г. е променен статута на 10 198 дка земеделски земи за 

неземеделски нужди, от които: 
 2 307 дка за област Варна; 
 1 355 дка за област Добрич. 

 
2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 
 
Организиран е мониторинг на почвите, съобразно критериите на ЕС. Целта е да се 

наблюдават пълно и точно всички промени, които настъпват в състава и структурата на 
почвите за опазването и съхраняването им. 

През 2009 година са издадени комплексни разрешителни на “Бултрансгаз” ЕАД за 
компресорни станции “Кардам” и “Провадия”, депо за битови отпадъци “Богдан”, общ. 
Добрич и депо за неопасни отпадъци сгурошламоотвал “Падина” на “Солвей соди” АД, 
при което общо са изградени 17 пункта за мониторинг на почвите, от които са взети 
почвени проби за определяне на базовото състояние.  

Тежки  метали 
За оценяване на въздействието върху почвите на източници на замърсяване, 

съгласно мониторинга на почвите по НАСЕМ е извършено пробонабиране от 9 пункта 
в област Добрич и Варна, взети 54 са проби, извършени са  432  анализа, отчитащи 
въздействието на тежките метали. Резултатите показват, че по всички анализирани 
показатели - цинк, мед, олово, кадмий, хром, арсен, живак и рН, състоянието на 
почвите е в допустимите норми. Извършени са 54 анализа за органичен въглерод и 54 
за общ фосфор, които показват съдържание в почвите в границите на пределно 
допустимите норми.  
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Устойчиви органични замърсители 
 През 2009 година от 9 пункта  са взети 9 почвени проби, извършени са 360 анализа, 

които показават, че  органичните замърсители в почвите са в границите на  
допустимите норми. 

Вкисляване, засоляване 
За 2009 г.  е извършено пробонабиране и изготвяне на анализ за   засоляване  на 

почвите, съгласно мониторинга на почвите по НАСЕМ.  
През годината са взети за анализ проби на почвите по показател: 

  засоляване от землището на с. Житница - 24  проби; 
 вкисляване –  не е извършвано пробонабиране. 
 
3. Земни недра и подземни богатства 
  

 На територията, контролирана от РИОСВ-Варна, има 57 регистрирани находища 
на подземни богатства, от които 35 са отдадени на концесия, за 4 тече процедура по 
ОВОС и 18 са недействащи /неотдадени на концесия/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През 2009 година са извършвани търсещи и/или проучвателни работи на 10 

площи на сушата и 3 блока в черноморския шелф и изключителната икономическа 
зона. 

През годината е извършена техническа ликвидация и рекултивация на шест 
сондажни площадки, съгласно договор с МОСВ. 
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Всички концесионери и титуляри на разрешителни за търсене и/или проучване на 
подземни богатства извършват добив, търсене и/или проучване на база съгласувани 
от МОСВ годишни технически проекти. Съгласуването се извършва след 
получаване на положително становище от РИОСВ по местоположение на обектите. 
В края на годината всички обекти са проверени за спазване на годишните проекти и 
изпълнение на условията, поставени в становищата, като са извършени 34 проверки. 
За констатираните нарушения са съставени актове. 

При проверките се контролират: 
  условията в издадените разрешителни за търсене и/или проучване и 

предоставените концесии за добив; 
  заложените в проектите мерки по опазване на земните недра и околната 

среда; 
  условията, поставени в становищата на РИОСВ-Варна и в 

съгласувателните писма на МОСВ за техническите проекти. 
Продължава контролът по отношение добив на инертни материали без 

узаконяващи дейността документи, като са извършени 10 проверки. Няма съставени 
актове. Целта е узаконяване на добива и привеждане в съответствие с изискванията 
на Закона за подземните богатства.  

Превантивният контрол се осъществява посредством съгласуване на цялостни и 
годишни проекти за търсене, проучване, добив, рекултивация и ликвидация. 

Издадени са 57 бр. становища за съгласуване на проекти, от които: 
 14 за търсене и/или проучване на подземни богатства;  
 36 за годишни технически проекти за добив и първична преработка на подземни 

богатства; 
 3  за цялостни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства. 
 

Общо за компонент земни недра: 
 

 Извършени са 148 проверки, от които 34 на обекти за добив и първична 
преработка на подземни богатства, 2 на обекти за търсене и/или проучване, 10 по 
контрол за добив без узаконяващи документи, 2 за изпълнение на ПАМ, 12 по жалби и 
сигнали на граждани, 23 по мониторинг и 7 по изпълнение на предписания. 

 Издадени са 57 становища за съгласуване на проекти. 
 Съставени са 2 акта за неизпълнение на предписания. 

 
 Извод: 
Наблюдава се повишен интерес от страна на инвеститорите към площи за 

търсене и проучване на подземни богатства. 
           Приведени са в съответствие с изискванията на ЗПБ всички фирми, имащи 

издадени документи по чл. 4 от същия закон. Всички концесионери и титуляри на 
разрешения за търсене и/или проучвания извършват дейности на база съгласувани от 
МОСВ годишни технически проекти. Полза за обществото - рационално използване на 
подземните богатства и опазване на земните недра.   
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4. Увреждане на почвите  и земите от добивната промишленост 
 
Общо нарушени терени от добивната промишленост на територията, контролирана 

от РИОСВ-Варна, които се нуждаят от рекултивация са 4914,52 дка. 
Общо рекултивирани площи до момента – 567,715 дка. Фирмите-концесионери имат 

съгласувани от МОСВ проекти за рекултивация. След приключване на дейности по 
търсене и/или проучване на подземни богатства, титулярите на разрешенията 
извършват рекултивация на увредените площи. 

За привеждане на управлението на минните отпадъци в съответствие с нормите на ЕС, 
ежегодно се провежда мониторинг на подсистема “Земни недра” за създаване на регистър 
на депата за съхраняване на отпадъци от добива и първичната преработка на подземни 
богатства и локалните почвени замърсявания от добивната промишленост. Целта е 
допълване на информацията за обектите, извършване на анализ и оценки по отношение на 
риска от замърсяванията. Попълнени са и са изпратени в ИАОС 53 справки за събиране на 
информация.  

  
5. Опазване на почвите. Замърсяване на почвите с устойчиви органични 

замърсители/пестициди/  
 

През 2009 година са събрани почти всички залежали и негодни за употреба 
пестициди. С това се предотврати реалната опасност от замърсяване на околната среда, 
отравяне на хора и животни.  
          Във Варненска област проблемът със залежалите и негодни пестициди е напълно 
решен, като за целта са изградени централизирани складове в с. Крумово, общ. Аксаково, 
с. Партизани, общ. Дългопол, с. Н. Рилски, общ. Ветрино, с. Житница, об. Провадия, с. 
Аврен, общ. Аврен,с. Михалич, общ. Вълчи дол. В същите са съхранени 167 000 кг твърди 
и 30 000 л течни препарати. Друга част от негодните и залежали пестициди са трайно 
прибрани в стоманобетонни  контейнери тип «Б-Б куб», позиционирани в с. Пчелник, 
общ. Д. Чифлик-28 бр., гр. Девня-3 бр., гр. Дългопол-13 бр., гр. Суворово-20 бр. и с. 
Константиново- 6 бр., с общо количество 280 000 кг.   
          През изтеклата година негодните и залежали пестициди от общ. Добрич с общо 
количество 6 504 кг. са прибрани и предадени на  фирма “Балбок-инженеринг” съгласно 
договор между общ. Добрич и фирмата и ще бъдат унищожени чрез изгаряне в Германия. 
В община Добричка са прибрани 52 000 кг негодни пестициди и са трайно съхранени в 21 
контейнера ББ куб, позиционирани  на площадка в с. Медово, общ. Добричка. Решен е 
проблема с негодните пестициди в общ Балчик. 

     В Добричка област в лошо състояние остават складовете в с. Бенковски, с. 
Паскалево и с. Владимирово, общ. Добричка.  

В останалите общини на област Добрич проблема с негодните пестициди е почти 
напълно решен,  като в общ. Каварна са прибрани в контейнери «Б-Б куб»- 4 бр. с   
16 000 кг, общ. Шабла 38  «Б-Б куба» със 152 000 кг., общ. Г. Тошево- 300 000 кг. в 75 
Тервел- 14 контейнера -56 000 кг.  



 

РИОСВ-Варна  41 
 

          Извършва се ежегоден мониторинг на стари складове с негодни пестициди, на 
площадки с «ББ-кубове», както и на лицевзирани складове в които трайно се съхраняват 
негодни и с изтекъл срок пестициди в Добричка и Варненска област.  
          Текущ контрол – провежда се тематично и планово:  

 Извършени са 15 проверки на складове с негодни и залежали пестициди и “ББ-
кубове”  

  19 за рекултивация на нарушени терени, 
 5 проверки са извършени за определяне местонахождението на пунктове за 

мониторинг на почви по КР на фирми  
 Осъществени са 29 проверки по комплексни разрешителни на фирми във връзка с 

мониторинг на почви.               
  9 бр. по  жалби и сигнали на граждан.  
 6 за изпълнения на предписания. 
 7 във връзка със забрана за изгаряне на стърнища. 

           
         Общо за компонент почви: 58 проверки и 2 бр. актове. Издадени са 20 становища по  
проекти за рекултивация на нарушени терени, съгласно изискванията на Наредба 26. 

  
 
Общо за компонентите земни недра и почви  

 Извършени са 206 проверки, от които 34 на обекти за добив и първична преработка 
на подземни богатства, 2 на обекти за търсене и/или проучване, 9 за незаконен добив, 2 за 
изпълнение на ПАМ, 17 за рекултивация на нтарушени терени,  21 по жалби и сигнали на 
граждани, 20 по годишни технически проекти за добив, 23 във връзка с мониторинг 
подсистема «Земни недра», 7 във връзка със забрана за изгаряне на стърнища. През 2008 г. 
Проверките са 227 бр. 

 Издадени са 73 становища за съгласуване на проекти. 
 Съставени са 4 акта. 
 Осъществено е участие в 8 комисии по промяна статута на земеделски земи по чл. 

17 от ЗОЗЗ в ОДЗ Варна и Добрич. 
 

         Изпратени са писма с предписания до 19 общини за недопускане на пожари в 
земеделските земи и защитените територии. Следствие на предприетите от инспекцията 
превантивни мерки, засилен контрол и благоприятните атмосферни условия, в региона 
няма случаи на значителни палежи през изтеклата година. При извършените проверки на 
концесионерите за добив на подземни богатства е установено, че хумусът от 
новоразкритите площи за добив се складира и съхранява съобразно изискванията на 
Наредба № 26 и проектите за рекултивация.  

 
6. Оценка на замърсяването на почвите 
 
На територията на РИОСВ-Варна са констатирани засолени почви в района на 

Мировското солно  находище, с обща площ 40 дка, за които се прилага програма за 
възстановяване на стари щети, финансирана от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, и Министерството на околната среда и водите. Програмата е с 
продължитерност до 2030 г., колкото е срокът на концесията на “Провадсол” АД.  
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         Вкислени и ерозирали почви в обхвата на РИОСВ–Варна не са констатирани. 
Предпоставка за ветрова ерозия има в област Добрич, предвид преобладаващите 
постоянни ветрове с висок интензитет. Прилагането на високотехнологично земеделие 
и изградените противоветрови пояси предотвратяват развитието на ерозионни процеси 
в почвите. 

         През последните години все повече се наблюдава тенденция за намаляване на 
замърсяването на земите и почвите.  

    Въвеждането на дейности като ограничено използване на пестициди и торове в 
земеделието, реализирането на програми за екологично земеделие и 
животновъдство, ефективния контрол за ограничаване на емисионното замърсяване 
по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното 
обновление в производствените процеси, водят до намаляване деградацията на 
земите и почвите.  

     Превантивната дейност на РИОСВ при процедурите по промяна 
предназначението на земеделски земи са гаранция за опазване на плодородните земи 
и недопускане нерегламентираното им използване за строителство и неземеделски 
нужди. 
     През 2009 година е стартирана процедурата по събиране на негодните и залежали 

пестициди, като цялото количество в община Добрич е събрано и изнесено в Германия 
за обезвреждане, а в община Добричка една част е събрана в 21 контейнера “ББкуб”, 
като предстои събирането и на останалата част негодни пестициди от общината. Във 
Варненска област проблемът със залежалите и негодни пестициди е напълно решен. 

На територията на РИОСВ-Варна не са регистрирани  замърсявания с негодни и с 
изтекъл срок на годност препарати за растителна защита.        
     Следствие на предприетите от инспекцията мерки и осъщественият контрол, в региона 
няма случаи на драстични палежи на стърнища през изтеклата година. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 
Защитени природни територии. 
Държавата изгражда и осигурява функционирането и съхраняването на система 

от защитени територии като част от регионалната и световната мрежа от такива 
територии в съответствие с международните договори по опазване на околната 
среда, по които Република България е страна.  

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на 
характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.  

Със Закона за защитените територии се уреждат категориите защитени 
територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и 
управление. Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии 
като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на 
опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и 
за благополучието на обществото. 
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Като основен критерий за принадлежността на една защитена територия към една 
или друга категория се използва целта на управление. 

Така са формулирани 6 основни категории защитени територии: резерват, 
национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, 
защитена местност. 

За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи 
характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и 
местообитанията им.  

Резерватите се управляват с цел: 
1. запазване на естествения им характер; 
2. научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; 
3. опазване на генетичните ресурси; 
4. запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, 

ендемични и реликтни видове; 
5. развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и 

застрашени местообитания.  
Те са със строг режим на защита и се допускат ограничен брой дейности. 
В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 
1. тяхната охрана; 
2. посещения с научна цел; 
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна 

цел; 
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи 
нарушения в екосистемите; 

Пътеките за посещения се определят стриктно. За да се влезе в такава територия, 
се иска специално разрешение. Разрешенията се издават на изследователи с научни 
цели при много строго определени условия. За популациите на защитени видове 
растения и животни се налагат допълнителни ограничения.  

За национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат 
населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с 
голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с 
характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.  

 Националните паркове се управляват с цел: 
1. поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; 
2. опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; 
3. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и 

рекреационни дейности; 
4. създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен 

поминък на населението и други дейности, съобразени с целите по т. 1 - 3. 
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 В националните паркове се обособяват следните зони:  
1. резервати и поддържани резервати; 
2. туристическа зона; 
3. зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на 

парковете и спортните съоръжения; 
4. други зони съобразно конкретните условия в парковете. 
В националните паркове се забраняват:  
 1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за 

питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на 
управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, 
ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения; 

2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни 
дейности в горите, земите и водните площи; 

3. извеждане на голи сечи; 
4. използване на изкуствени торове и други химически средства; 
5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 
6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата; 
7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на 

определени места; 
 8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 
 9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, 

техните брегове и прилежащи територии; 
10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността 

на животинските видове; 
 11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места; 
 12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 
 13. бивакуване и палене на огън извън определените места; 
 14. намеса в биологичното разнообразие; 
 15. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни 

цели; 
 16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената 

територия и плана за управление. 
Зоните, районите, местата, начините и други условия за извършване на 

дейностите в националните паркове се определят с плановете за управлението им. 
За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти 

на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, 
земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, 
пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им 
рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и 
културата. 
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Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните 
естествени особености. Те се обявяват с прилежаща територия, необходима за 
опазването им. 

 В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да 
нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им 
стойност. 

Стопански дейности в тях не се извършват, а туризмът се осъществява с 
познавателна и образователна цел, при точно определени правила. 

 За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или 
застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. 

 Поддържаните резервати се управляват с цел: 
1. поддържане на природния им характер; 
2. научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг; 
3. възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или 

условия на местообитанията им; 
4. опазване на генетичните ресурси.  
 В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 
1. тяхната охрана; 
2. посещения с научна цел; 
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна 

цел; 
4. събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места; 
5. провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни 

мерки, които се определят в плана за управление на поддържаните резервати. 
За разлика от категорията “резерват” в тази категория обекти се прилага човешка 

намеса, за да се запазят и поддържат конкретни условия, необходими за осигуряване 
равновесието в екосистемите. Обикновено са по-малки по площ от повечето 
резервати и изискват по-активна програма за мониторинг. 

За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни 
екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните 
местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата 
природа. Природните паркове се управляват с цел: 

1. поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 
разнообразие в тях; 

 2. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и 
рекреационни дейности; 

 3. устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на 
традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на 
туризъм. 
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В границите на природните паркове може да има населени места, селищни 
образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които 
не замърсяват околната среда. Защитените територии от други категории, попадащи 
в границите на природните паркове, запазват режимите си, определени със 
заповедта за обявяването им. 

В природните паркове се забраняват:  
1. извеждане на голи сечи във високостеблени гори, с изключение на тополовите, 

а в издънкови гори - с площ по-голяма от 3 хектара; 
2. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 
3. паша на кози освен на определени за това места; 
4. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 
5. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 
6. бивакуване и палене на огън извън определените места; 
7. добив на полезни изкопаеми по открит способ; 
8. добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми, 

чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди; 
9. дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на 

парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и 
проекти; 

10. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни 
цели; 

11. добив на ресурси от морето, чрез драгиране и тралиране; 
12. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената 

територия и с плана за управление. 
За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни 

ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на 
човека и природата или местообитания на застрашени, редки или уязвими 
растителни и животински видове и съобщества. Защитените местности се 
управляват с цел: 

1. запазване на компонентите на ландшафта; 
2. опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, 

отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата - обект на 
защита; 

 3. предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и 
екологичен мониторинг; 

 4. предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. 
 В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на 

изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита. 
 Националните паркове, резерватите и поддържаните резервати са изключителна 

държавна собственост. Останалите категории защитени територии могат да бъдат 
публична държавна, публична общинска и/или частна собственост. 
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Основните задължения на РИОСВ-Варна по прилагането на Закона за защитените 
територии са: 

1. Извършване на периодични проверки по спазване на режимите, определени в 
заповедите за обявяване на защитените територии или в утвърдените планове за 
управление. 

2. Осъществяване на контрол по спазването на разрешените от МОСВ дейности в 
ЗТ, които не са упоменати в режимите от заповедите за обявяване. 

3. Съхраняване на данни за ЗТ,  заповеди за обявяване или промени в ЗТ, скици и 
картен материал, кореспонденция и др. 

4. Организиране на дейности и подготвяне на документи за обявяване на нови 
защитени територии, промяна в площите, прекатегоризиране или заличаването на 
съществуващи ЗТ. 

Обявяването и промените в защитените територии се извършват от министъра на 
околната среда и водите. 

 
РИОСВ-Варна покрива богат на защитени територии регион. На територията, 

контролирана от инспекцията, се намират 2 Резервати, 5 Поддържани резервати, 
35 Защитени местности, 9 Природни забележителности, 1 Природен парк.  

 
 

№ 
по 
ред 

Наименование Категория Собственост и 
стопанисване 

Територия 
/ха/ 

Териториален 
обхват 

Приет 
план за 

управление 
ОБЛАСТ ВАРНА 

1. Камчия Резерват Държавна 
публична -ДЛ 

842,10 
 

Долни Чифлик 
Аврен 

ДА 

2. Вълчи преход   Поддържан 
резерват 

Държавна 
публична -ДЛ 

43,90 
 

Долни Чифлик НЕ 

3. Киров дол Поддържан 
резерват 

Държавна 
публична -ДЛ 

51,50 
 

Долни Чифлик НЕ 

4. Върбов дол Поддържан 
резерват 

Държавна 
публична -ДЛ 

70,60 
 

Дългопол НЕ 

5. Калфата Поддържан 
резерват 

Държавна 
публична -ДЛ 

46,90 
 

Дългопол НЕ 

6. Златни пясъци Природен парк Държавна 
публична – 
ДПП, ДЛ,ДДС 

1320,70 Варна 
Аксаково 
Балчик 

НЕ 

7. Лиман Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

5,20 Аврен НЕ 

8. Ятата Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 

154,00 Белослав 
Варна 

НЕ 
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публична;частна 
–собственици  

9. Петрича Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

126,90 Белослав 
Белослав 

НЕ 

10. Побити камъни                                        Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична;частна 
– ДПП, ДЛ,  
собственици на 
земи и гори 

253,30 Белослав 
Аксаково 

Девня 
Суворово 

НЕ 

11. Казашко Защитена 
местност 

Държавна 
публична - 
собственици 

125,23 
 

Варна НЕ 

12. Ракитник Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

2,20 Варна НЕ 

13. Аладжа 
манастир                                        

Защитена 
местност 

Държавна 
публична – МК, 
ДЛ 

17,00 Варна НЕ 

14. Орлов камък                                                                      Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

0,40 Долни Чифлик НЕ 

15. Водениците Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

45,00 Дългопол НЕ 

16. Тулумова 
пещера 

Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

3,00 Дългопол НЕ 

17. Преграда Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

3,50 Дългопол НЕ 

18. Голямата 
канара 

Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

33,00 Провадия НЕ 

19. Снежинска 
кория                                                          

Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

81,00 
 

Провадия НЕ 
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20. Славейкова 
гора 

Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

73,50 Провадия НЕ 

21. Рояшка скала Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

7,2 Дългопол НЕ 

22. Голямо и малко 
було 

Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

197,5 Ветрино НЕ 

23. Козя река Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

120.9 Дългопол НЕ 

24. Горска барака Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

94,4 Долни Чифлик НЕ 

25. Лонгоза Защитена 
местност 

Държавна  
публична – ДЛ  

230 Долни чифлик 
и Аврен 

НЕ 

26.  Михов дол Защитена 
местност 

Държавна  
публична – ДЛ  

86,90 Долни чифлик НЕ 

27 Дебелец Защитена 
местност 

Държавна  
публична – ДЛ 

70,67 Дългопол НЕ 

28 Дъбовете Защитена 
местност 

Държавна  
публична – ДЛ 

59,50 Дългопол НЕ 

29 Солник Защитена 
местност 

Държавна  
публична – ДЛ 

26,60 Долни чифлик НЕ 

30. Мочурището Защитена 
местност 

Частна 21,833 Варна НЕ 

31. Горна и долна 
Капладжа 

Природна 
забележителност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

8,00 Белослав НЕ 

32. Находище на 
бял оман 

Природна 
забележителност 

Държавна 
(общинска) 
публична;частна 
–  собственици  

2,00 Долни Чифлик НЕ 

33. Куза скока Природна 
забележителност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

1,00 Дългопол НЕ 

34. Сини вир Природна 
забележителност 

Държавна 
(общинска) 

4,00 Дългопол НЕ 
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публична - 
собственици 

35. Чудните скали Природна 
забележителност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

12,5 Дългопол НЕ 

36. Находище на 
урумово лале 

Природна 
забележителност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

0,50 Суворово НЕ 

37. Пробитият 
камък 

Природна 
забележителност 

Държавна 
(общинска) 
публична - 
собственици 

79,98 Провадия НЕ 

 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

38. Калиакра Резерват Държавна 
публична – 
РИОСВ-Варна 

713,7 
 

Каварна 
 

НЕ 

39. Балтата Поддържан 
резерват 

Държавна 
публична – 
РИОСВ-Варна 

204,70 
 

Балчик  ДА 

40. Росица Защитена 
местност 

Държавна 
публична - ДЛ 

213,13 Генерал 
Тошево 

 

НЕ 

41. Лозница Защитена 
местност 

Държавна 
публична - ДЛ  

405,41 Генерал 
Тошево 

НЕ 

42. Бежаново Защитена 
местност 

Държавна 
публична - ДЛ  

121,70 Генерал 
Тошево 

НЕ 

43. Орлова могила Защитена 
местност 

Държавна 
публична - ДЛ 

42,70 Добричка НЕ 

44. Яйлата Защитена 
местност 

Държавна 
публична – МК, 
ДЛ 

45,30 Каварна НЕ 

45. Ботаническа 
градина-Балчик 

Защитена 
местност 

Държавна 
публична – МК, 
СУ 

17,46 Балчик НЕ 

46. Дуранкулашко  
езеро 

Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична;частна 
– РИОСВ-
Варна, 
собственици 

446,54 Шабла 
 

ДА 

47. Шабленско  
езеро 

Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична;частни 

531,24 Шабла 
 

ДА 
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собственици 
48. Суха река Защитена 

местност 
Държавна 
(общинска) 
публична;частна 
собственост 

1773,38 Добричка, 
Крушари и 

Тервел 

НЕ 

49. Степите Защитена 
местност 

Държавна 
(общинска) 
публична;частна 
собственост 

109,00 Каварна НЕ 

50. Арборетум Природна 
забележителност 

Държавна 
публична - ДЛ 

3,80 Генерал 
Тошево 

НЕ 

51. Александрийска 
гора 

Природна 
забележителност 

Държавна 
публична - ДЛ 

71,00 Крушари НЕ 

 
 
ОБЛАСТ ВАРНА 
В Област Варна се намират общо 37 защитени територии (ЗТ), както следва:    
   
1  резерват (Р) –                                                            842,1 ха       
4  поддържани резервата (ПР) –                                 212,9 ха      
1  природен парк (ПП) –                                            1320,7 ха      
24 защитени местности (ЗМ) –                                1828,563 ха 
7 природни забележителности (ПЗ) –                         107,98 ха 
 
                                                 ОБЩА ПЛОЩ НА ЗТ 4312, 243 ха   
    
 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
В Област Добрич се намират общо 14 защитени територии (ЗТ), както следва:  
1 резерват (Р) –                                                           713,7 ха     
1 поддържан резерват (ПР) –                                    204,70 ха 
10 защитени местности (ЗМ) –                                 3556,7788 ха 
2 природни забележителности (ПЗ) –                        74,80 ха 
                                               ОБЩА ПЛОЩ НА ЗТ  4549,9788 ха     
 
Буферни зони (БЗ) около поддържан резерват “Балтата” –    160 ха 
                                                                                           
 

  
 

ОБЩА ПЛОЩ НА ЗТ В ОБХВАТА НА РИОСВ-ВАРНА – 51 ЗТ 
     
 
          2  РЕЗЕРВАТА –                                          1555,8 ха  
                                     

5  ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТА –              417,6 ха 
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 34 ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ  –             5385,3418 ха 
 
 9  ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ – 182,78 ха 
 
 1  ПРИРОДЕН ПАРК –                                1320,7 ха  
                                                          ОБЩО  8862,2218 ха  
 
 

ОБЩА ПЛОЩ НА БЗ В ОБХВАТА НА РИОСВ-ВАРНА 
 

1 БЗ около поддържан резерват “Балтата”с площ 160 ха 
  

 
 

 В резултат от действията на експертите от отдел “ПД, БР и ЗТ” охраната от 
РИОСВ-Варна, са създадени предпоставки за опазването на биологичното разнообразие и 
защитените територии в териториалния обхват на инспекцията.  

През отчетния период експертите и специалистите от отдел “ПД, БР и ЗТ” при 
РИОСВ-Варна са извършили общо 786 проверки. Дадени са 3 предписания, 2 са 
изпълнени.  За неизпълнените едно предписание е съставен 1 бр. АУАН. 

Извършени са проверки по 12 бр. сигнали за нарушения по режимите на ЗТ. 
Четири от тях са неоснователни - не са установени нарушения.  

При проверка, по сигнал, е установено изгоряла тръстика в ЗМ “Дуранкулашко 
езеро” . Изгорели са около 50 дка тръстика. Извършителят не е установен. Информацията 
е предадена на Районна прокуратура Варна за изясняване и издирване на виновните лица. 
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При проверка по сигнал е установена изгоряла суха трева в ЗМ „Суха река” на 
площ от 3 дка. 
 Сериозен е напредъкът в отразяването на защитените територии в Картите на 
възстановената собственост (КВС) на съответните землища. В област Добрич са 
проведени комисии за отразяване в КВС на всички защитени територии, а в област Варна 
не са проведени комисии за защитени територии, попадащи в землища, за които няма 
съвместяване на КВС. Това даде възможност за стартиране процеса по актуализация на 
площите на защитените територии.  
 Извършва се подготовка за провеждане на комисии за обявяване на нова 
защитена територия, по предложение на община Суворово, която ще гарантира 
опазването на ценни местообитания на защитени растителни видове, както и опазване на 
характерни и забележителни ландшафти. 
 Направено е предложение за обявяване на три нови защитени територии находища 
на пролетна циклама, червен божур и снежно кокиче.  
 Съставени са 16 АУАН за нарушаване режима на ЗТ.  

Запазва се броя на извършените проверки в защитените територии през последните 
години.  През  2005 г. – 605, през 2006 г. – 776,  през 2007 г. – 891, през 2008 г. – 873, а 
през 2009 г. - 786. 

На фиг. 1 е посочен броя на проверките в ЗТ в териториалния обхват на РИОСВ-Варна 
през  2005 г., 2006 
г.,2007 г., 2008г. и 
2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Извършени за 8 бр. проверки свързани с две 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. 
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 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.  

Одобрен Плана за дейности в защитените територии изключителна държавна 
собственост за 2009 г. Чрез заложените в него дейности се спомага за опазването, 
популяризирането, укрепването и запазването на защитените територии.   

Извършени са следните дейности: 
-    обявяване на защитени зони по НАТУРА 2000; 
- отразяване границите на ЗТ в КВС, изваждане на скици, техническа дейност по 

Споразумение № РД 50-178/17.09.2003 г. между МОСВ и МЗГ. 
  

В изпълнение на Заповед № РД-175/14.03.2009г. на МОСВ за определяне на 
пожароопасния сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, са 
изготвени: схема за оповестяване на всички нива при възникване на пожари; списък на 
служителите в отдела, които имат отношение към пожари в ЗТ; списък на осигурения 
резерв от машини и инструменти в противопожарните депа; график за дежурства на МПС 
при гасене на пожари в ЗТ; обяви с тел. номера за уведомяване при възникване на пожар в 
ЗТ. Този набор от документи предоставен на съответните общини, ДЛ, ДДС  и РСПБ. 
 На кметовете на всички общини са дадени предписания за: недопускане на палежи 
на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви; информиране на населението за 
опасността от възникването на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо 
нарушителите; организиране на доброволни групи за гасене на пожари в ЗТ. 
 Експертите и специалистите от отдела извършват специализирано наблюдение на 
пожароопасните райони и осъществяват засилен превантивен контрол по опазването на ЗТ 
от възникването на пожари. 

През последните 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.  

 
 

Защитени природни територии в Добричка област 
 Резерват КАЛИАКРА 
Обявен е през 1941 г., а със заповед № 231/04.04.1980 г., площта е увеличена на 

687,5 ха. Намира се в землището на селата Българево и Свети Никола, община 
Каварна, област Добрич.  

Освен с историята на тези земи това място е известно и със съхранената дива 
природа. Тук са запазени най-обширните степни екосистеми, които в Бългаирия се 
срещат единствено в приморския район на Добруджанското плато. Освен степни 
територии резерватът включва и впечатляващи крайбрежни скали, често високи до 
70 м. Калиакра е единственият български резерват, обхващащ морска акватория - 
ивица море с ширина 500 м и дължина 8 км. Варовиковите морски скали са 
надупчени от пещери с различни размери – някогашно убежище на тюлена-монах, 
сега изчезнал от българското Черноморие.  
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Растителният свят наброява над 450 вида висши растения, от които 45 са редки, 
застрашени от изчезване и ендемити – калиакренско плюскавиче, калиакренска 
метличина и калиакренски игловръх. Тук се намират най-големите находища в 
България на теснолистен божур, широколистна гърлица, седефче, лесингово коило, 
сарматска белевалия, кавказки пелин и др. 

Изключително е и фаунистичното разнообразие в района. По отношение на 
ихтиофауната, в акваторията на резервата са установени общо 78 вида, от които 44 
вида целогодишно обитават. От включените в Червената книга видове са характерни 
руска есетра, пъструга и моруна. 

На територията на резервата се срещат 14 вида земноводни и влечуги – сирийска 
чесновница, дървесница, кримски гущер, змиегущер, слепок, смок-стрелец, 
шипобедрена и шипоопашата костенурка. 

Районът осигурява спокойно пребиваване и богата хранителна база по време на 
размножаване, миграция и зимуване на голям брой птици. Установени са над 220 
вида птици, от които 39 вида са гнездещи. Могат да бъдат наблюдавани качулат 
корморан, алпийски бързолет, белоопашат мишелов, розов скорец, черногърбо 
каменарче, пет вида чучулиги, турилик, червеногърбата сврачка и др. 

Калиакра играе ролята на коридор за птиците от есенния пасаж, сред които са 
малкият корморан, розовият пеликан, черният и белият щъркел, ливадният 
дърдавец, пъдпъдъкът, осоядът, черната каня, тръстиковият блатар, полският блатар, 
ливадният блатар, късопръстият ястреб, белоопашатият мишелов, малкият креслив 
орел, малкият орел и др. 

Видовото разнообразие на бозайниците е представено от скачащата степна 
мишка, пъстрият пор, големият сънливец и горският сънливец, а в морската част на 
резервата се срещат три вида делфини: обикновеният, големият делфин и муткур. 

В границите на резервата се забраняват: всякакъв вид строителство; замърсяване 
с отпадъци; безпокоене, преследване, улавяне, убиване на диви животни, 
повреждане на гнездата и леговищата им; ловуване и риболов; унищожаване на 
тревна, храстова и дървесна растителност; събиране на диворастящи растения, 
плодове и семена; залесяване с неприсъщи за района растителни видове; лагеруване 
и палене на огън; движение на посетители извън определените за това места; паша 
на селскостопански животни; разкриване на кариери, както и всякакви други 
дейности, които нарушават самобитния характер на природата.  

За ограничаване на антропогенното въздействие върху резервата е обявена 
буферна зона със Заповед № 390/25.04.1983 г., с площ 109 ха. В границите на БЗ се 
забраняват: всякакъв вид строителство; ловуване и риболов; събиране на 
диворастящи растения, плодове и семена; употреба на химически средства за 
растителна защита; паша на селскостопански животни; добив на инертни материали 
и други полезни изкопаеми.  
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Поддържан резерват БАЛТАТА 
Обявен е през 1978 г., а със Заповед № 391/15.10.1999 г. е прекатегоризиран, с 

площ 205.6 ха. Намира се в землището на село Кранево, община Балчик, област 
Добрич. Разположен е по най-долното течение на р. Батова, непосредствено до 
морето и КК Албена.  

Резерватът представлява най-северната европейска лонгозна (заливна) гора, в 
състава на която влизат дървесни видове като полски ясен, черна елша, полски 
бряст, полски клен, бяла топола, бяла върба и други влаголюбиви дървесни и 
храстови видове, съчетани с различни видове дървовидни лиани - обикновен повет, 
бръшлян, хмел, гьрбач, скрипка, дива лоза, а също така и няколко вида тревисти 
лиани. Като цяло преобладават растителните съобщества с доминиране на полския 
ясен. Подлесът се характеризира с широко разпространение на обикновения и 
черния глог, къпината, шипката, широколистния чашкодрян, леската, калината и др.  

От тревните видове са характерни блатното кокиче, перуниката, битимски 
синчец, няколко вида лютичета, очиболецът, водният морач, белият и черният оман, 
момковата сълза, острицата, мехунката, върбовката, медицинската ружа. В района са 
установени над 260 вида висши растения, от които 28 вида са с природозащитен 
статус. Срещат се 6 вида лишеи и 13 вида гъби. 

Фауната е представена от 337 вида от моделните групи безгръбначни, 16 вида 
риби, 15 вида земноводни и влечуги, 36 вида бозайници и над 180 вида птици, от 
които 95 вида са гнездещи. Особен интерес представляват ръждивата и бялата чапла, 
черният и белият щъркел, сивият жерав, кресливият орел, черният кълвач, славеят и 
др. 

В района на резервата се забраняват: всякакъв вид строителство; замърсяване с 
отпадъци; безпокоене, преследване, улавяне, убиване на диви животни, повреждане 
на гнездата и леговищата им; ловуването; унищожаване на тревна, храстова и 
дървесна растителност; събирането на диворастящи растения, плодове и семена; 
залесяване с неприсъщи за района растителни видове; лагеруване и палене на огън; 
движение на посетители извън определените за това места; паша на селскостопански 
животни; разкриване на кариери, както и всякакви други дейности, които нарушават 
самобитния характер на природата.  
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За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед № 554/10.06.1982 г., с площ 160 ха. В района на БЗ се 
забраняват: 

всякакъв вид строителство; ловът и риболовът; събирането на диворастящи 
плодове, семена и растения; извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; 

 

  
  
Защитена местност ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО 
Обявена е през 1980 г., а със Заповед № РД-786/15.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 446,54 ха. Намира се в най-североизточната част на Р 
България, на около 15 км северно от гр. Шабла и около 6 км от Българо-Румънската 
граница. Попада в землищата на селата Дуранкулак, Ваклино и Крапец, община 
Шабла, област Добрич. 

Защитената местност е влажна зона, представляваща крайбрежно лиманно 
сладководно езеро с открити водни площи и водолюбива растителност. Разположено 
е в стара речна долина, лежаща върху сарматски варовици. Захранването на езерото 
става изключително от подземни води. Максималната дълбочина достига до 6 м. 
Пясъчни дюни и плажна ивица го отделят от морето на изток. Сред югозападната 
открита езерна акватория са разположени два острова, единият от които е 
археологически обект. 

Висшата водна растителност е представена от 48 вида, сред тях доминиращи са 
обикновената тръстика, широколистният и теснолистният папур.  

Изключително разнообразна е и фауната. Срещат се 23 вида риби, 7 вида 
земноводни, 5 вида влечуги и 12 вида бозайници.  

Езерото има сериозен потенциал за съхраняването на дивия шаран – засега 
единственото доказано находище в България. 
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Най-голямо е значението на мястото за опазане на птичата фауна. Установени са 
256 вида птици (123 имат европейско природозащитно значение), от които 92 са 
гнездящи. Езерото е от голямо значение за гнезденето на малкия воден бик, морския 
дъждосвирец, черночелата сврачка, белооката потапница, големия воден бик, 
тръстиковия блатар и др. Зимуващите популации на 3 вида водолюбиви птици – 
голяма белочела гъска, червеногуша гъска и зеленоглава патица и численостите на 
малкия корморан и розовия пеликан имат главна заслуга за международното 
признание на влажната зона като Рамсарски обект. 

Дуранкулашко езеро осигурява благоприятни условия за хранене и почивка на 
редица прелетни видове птици по първостепенния миграционен път Via Pontica, 
което го прави привлекателно място за орнитологичен туризъм. В района на езерото 
са установени 203 мигриращи вида, като с най-голяма численост са бялата чапла, 
сивата чапла, червената чапла и големият воден бик. 

За защитената територия има Утвърден план за управление със Заповед № РД-
1225/11.12.2002 г. 

В границите на защитената местност се забраняват: влизането в езерото с лодки и 
други плавателни средства; ловуването и стрелянето на 100м от брега на езерото; 
събирането и унищожаването на яйцата на птиците и повреждането на гнездата им; 
замърсяването на водите; изрязването и опожаряването на естествената 
растителност; всякакво строителство, разкриване на кариери, геоложки проучвания 
и други дейности, с които се нарушават естественият облик и водният режим на 
местността; изземването на пясък от ивицата, отделяща езерото от морето; 
влизането в обраслите с водна растителност северна и югозападна част на езерото по 
време на размножителния период на птиците (01. февруари – 01. октомври); 
внасянето на неприсъщи за района растителни и животински видове. 

В границите на ЗМ “Дуранкулашко езеро “ се разрешават: любителски риболов -
разрешените места са само от брега на водоема: по южната брегова ивица с дължина 
1 км, в местността Хелеза; южен бряг на голямото огледало (от югоизточното блато 
до полуострова срещу ресторант “Златна рибка”); северен бряг на голямото огледало 
на водоема (от двете страни на ресторант “Златна рибка”);  западен бряг на голямото 
огледало на водоема (при островите). Разрешени периоди за риболов са 01.03. – 
31.03 и 01.07. – 31.10. Разрешените места за улов на раци съвпадат с тези за 
любителския риболов. Разрешено е изкуственото зарибяване с характерни за 
водоема видове и използването на водите на езерото за напояване на обработваемите 
земи. 
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Защитена местност ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО 
Обявена е със заповед № 31/24.01.1995 г., с площ 531,24 ха. Намира се на 18 км 

от Българо-Румънската граница и на 3-5 км североизточно от гр. Шабла. Попада в 
землищата на град Шабла, селата Езерец и Крапец, община Шабла,  област Добрич.  

Защитената местност е влажна зона, включваща два крайбрежни лимана - 
Шабленско и Езерецко езеро, свързани помежду си с канал, прилежащи пясъчни 
дюни, тревни съобщества, горскодървесни и храстови насаждения и обработваеми 
земеделски земи. 

На изток езерото е отделено от морето с пясъчна ивица с ширина до 50 м. Двете 
езера лежат в стара речна долина, издълбана в сарматски варовици. Подхранването 
на двете езера става изключително от подземни води. Дренажни и напоителни 
канали отвеждат езерните води през летните месеци към напоявани площи, което 
чувствително се отразява на нивото на водата в езерото. И двете езера са безотточни, 
полусолени басейни с максимална дълбочина за Шабленското езеро 9,5 м, а за 
Езерецкото – 9 м.  

Бреговете на езерото са обрасли с обширни масиви главно от тръстика, с 
участието на теснолистен и широколистен папур и брегова острица. На места покрай 
тръстиката се срещат бялата водна лилия и жълтата водна роза. 

Херпетофауната е представена от 5 вида земноводни и 6 вида влечуги. От 
установените 12 вида бозайници територията е с най-голямо значение за опазване на 
видрата. 

Понастоящем ихтиофауната в защитената местност съдържа 23 вида риби. Като 
приоритетни видове в рамките на цялостното опазване на езерната рибна фауна 
трябва да се отбележат: деветиглата бодливка, трииглата бодливка, кавказкото 
попче, пъстрото попче и др. 

Най-голямо е значението на мястото за опазане на птичата фауна. Установени са 
248 вида птици (137 имат европейско природозащитно значение), от които 96 са 
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гнездящи. Езерото е от голямо значение за гнезденето на два световнозастрашени 
вида – белооката потапница и ливадният дърдавец. Размножават се в значителен 
брой редки и застрашени от изчезване птици като морския дъждосвирец, 
черночелата сврачка, тръстиковия блатар и индийското шаварче. Зимуващите 
популации на 5 вида водолюбиви птици (голяма белочела гъска, сива гъска,  
червеногуша гъска, поен лебед и зеленоглава патица) и численостите на други три 
вида (бял щъркел, лопатарка и малък корморан) по време на миграция са 
допринесли за международното признание на влажната зона като Рамсарски обект. 

Защитената територия е разположена на първостепенния миграционен път Via 
Pontica и осигурява благоприятни условия за хранене и почивка на редица прелетни 
видове птици, което го прави привлекателно място за орнитологичен туризъм. 

В района на езерото са установени 185 мигриращи вида, като с най-голяма 
численост са бялата чапла, сивата чапла, червената чапла и големият воден бик. 
През есенно-зимния период се наблюдават редки и световнозастрашени видове като 
къдроглавия пеликан, малкия корморан, малката белочела гъска, тръноопашатата 
потапница, големия креслив орел, пойния лебед, зеленоглавата патица. 

Шабленските езера и съседното Дуранкулашко езеро формират заедно най-
многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен 
мащаб червеногуша гъска. 

Поради специфичния режим на охрана на Шабленското езеро можем да приемем, 
че това е една от най-добре запазените от неблагоприятно въздействие влажни зони 
у нас  

За защитената територия има утвърден план за управление  със Заповед № РД-
167/26.02.2004 г. 

В района на защитената местност се забраняват: всякакво строителство, 
рзкриване на кариери, минно-геоложки и др. дейности, с които се изменя 
естественият облик на местността; ловуване; замърсяване на водите и терените с 
вредни вещества и отпадъци;  

торене с изкуствени торове и третиране с химични препарати в площите с 
международна значимост; влизане в езерото с лодки и други плавателни средства; 
използване на езерото за гребен, ветроходен и водомоторен спорт; промишлен и 
подводен риболов; изгаряне на стърнищата и тръстиката; внасяне на неприсъщи за 
района растителни и животински видове.  

В защитената местност се разрешават: любителски риболов в местността 
Езерецко перило - разрешените места са само от брега на водоема: Езерецко езеро в 
местност перилото – 300 м брегова ивица; Шабленско езеро – южна част – 300 м 
брегова ивица. Разрешени периоди за риболов са 01.03. – 31.03 и 01.07. – 31.10.  

Разрешените места за  улов на раци съвпадат с тези за любителския риболов. 
Разрешава се традиционното ползване на земите от селскостопанския фонд; пашата 
на овце и крави в част от земеделските земи; използването на подземните води за 
напояване и питейно водоснабдяване при определен режим; ползването на горите; 
провеждането на научни наблюдения; посещенията с познавателна цел по определен 
график и маршрути; изпълнението на проекти, свързани с консервацията, 
поддържането или възстановяването на обекта. 
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Защитена местност ЯЙЛАТА 
Обявена е през 1987 г., а със Заповед № РД 822/23.08.2002 г. е прекатегоризирана, 

с площ 45.3 ха. Намира се в землището на село Свети Никола, община Каварна, 
област Добрич. Самата местност представлява обширна тераса, разположена между 
Добруджанското плато и морския бряг, с дължина около 1300 метра и ширина до 
400 метра, обрасла с божури и разнообразна степна растителност. Местността се 
отличава със забележителен пейзаж в североизточната си част, която откъм морето е 
оградена с отвесен скалист бряг, осеян с крайбрежни подводни пещери. В района на 
склона е формирана смесена широколистна гора, която на места преминава във 
високостеблени храсти. Редица видове имат тук единствените си или едно от 
малкото си находища в Приморска Добруджа. Значителна част от територята е заета 
от тревни съобщества. В местата с по-дебела почвена покривка преобладават пиреят, 
луковичният ечемик, валезийската власатка, а на по-каменистите места доминират 
равнец и млечка. Забележителна е обширната по площ многочислена популация на 
червения божур. На територията на ЗМ Яйлата са установени над 290 вида висши 
растения, 15 от които са с природозащитен статус като теснолистния божур и 
борзеановия игловръх. В тъмните галерии на пещерите изобилства видовото 
разнообразие на прилепи. Птичият свят е много разнообразен. Срещат се над 150 
вида прелетни и гнездящи птици. Скалите се обитават от аристотелевия корморан, 
бухала, синявицата, папуняка, каменарчетата. Пасищата се огласят от песните на 
чучулигите (дебелоклюна, късопръста, полска, качулата) и сивата овесарка, а там, 
където преобладават храстите, са характерни черноглавата овесарка, червеногърбата 
сврачка, малкият маслинов присмехулник  и др. Районът на Яйлата има голямо 
значение за опазването на редките видове – степен пор, пъстър пор, нютонов хомяк. 



 

РИОСВ-Варна  62 
 

В скалния масив има голям брой изкуствени пещери, най-многобройните от 
крайбрежната група на т. нар. “пещерни градове-колонии”. В част от местността , 
която е вдадена в морето, са запазени останки от късноантична крепост. 

В района на обекта се забраняват: всякакво строителство; извеждане на сечи, 
освен санитарни; късане на цветя и друга растителност; палене на огън; ловуване; 
паша на селскостопански животни. 

 

  
  
Защитена местност ЛОЗНИЦА 
Обявена е със Заповед № РД-845/18.08.2004 г., с площ 405,4 ха. Намира се в 

землището на село Лозница, община Генерал Тошево, област Добрич. Защитената 
местност представлява горска площ, която е разположена на 90-200 м надморска 
височина. За територията са характерни изкуствено създадени насаждения. От 
дървесните преобладават дъб, липа и бор. От храстовите най-често се срещат глог, 
шипка, дрян, смрадлика, черен бъз, птиче грозде, аморфа и др. От тревните – житни 
треви, ягода, къпина, лепка, коприва, жълт кантарион. Най-често срещаните 
бозайници са благороден елен, сърна, дива свиня, заек, лисица, дива котка, язовец, 
белка и др. Най-често срещаните птици са яребица, пъдпъдък, гривяк, зелен кълвач, 
бухал, обикновена ветрушка, обикновен мишелов, козодой, папуняк и др. 

В района на обекта се забраняват: изграждане на нови пътища извън одобрените в 
схемата на Републиканската и Общинската пътна мрежа; всякакво ново 
строителство; разкриването на кариери и други дейности, с които се изменя 
естественият ландшафт; безпокоене на животинските видове през размножителния 
период; извеждане на сечи извън предвидените по ЛУП; промени в начина на 
трайно ползване, който води до превръщане на горски в земеделски територии; 
палене на огън, освен на определените за това места; паша на селскостопански 
животни. 
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Защитена местност БЕЖАНОВО 
 
Обявена е със Заповед № РД-846/18.08.2004 г., с площ 121,7 ха. Намира се в 

землището на село Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич. Защитената 
местност представлява горска площ, която е разположена на 50-200м надморска 
височина. За територията са характерни изкуствено създадени насаждения. От 
дървесните преобладават дъб и липа. От храстовите най-често се срещат глог, 
шипка, дрян, смрадлика, черен бъз, птиче грозде, аморфа и др. От тревните – житни 
треви, ягода, къпина, лепка, жълт кантарион и др. Представители на бозайниците са 
благородният елен, сърната, дивата свиня, заекът, лисицата, дивата котка, язовецът, 
белката и др. Най-често срещаните птици тук са яребица, пъдпъдък, гривяк, зелен 
кълвач, бухал, обикновена ветрушка, козодой, обикновен мишелов, папуняк и др.  

В района на обекта се забраняват: изграждане на нови пътища извън одобрените в 
схемата на Републиканската и Общинската пътна мрежа; всякакво ново 
строителство, разкриването на кариери и други дейности, с които се изменя 
естественият ландшафт; безпокоене на животинските видове през размножителния 
период; извеждане на сечи извън предвидените по ЛУП; промени в начина на 
трайно ползване, които водят до превръщане на горски в земеделски територии; 
палене на огън, освен на определените за това места; паша на селскостопански 
животни. 

  
Защитена местност РОСИЦА 
 
Обявена е със Заповед № РД-847/18.08.2004 г., с площ 213,1 ха. Намира се в 

землището на село Росица и село Лозница, община Генерал Тошево, област Добрич. 
Защитената местност представлява горска площ, която е разположена на 50-200 м 
надморска височина. Дървесните насаждения са от смесени гори, като 
преобладаващи са дъб, липа и бор. От храстовите най-често се срещат глог, шипка, 
дрян, смрадлика, черен бъз, птиче грозде, аморфа, трънка и др. От тревните са 
характерни типичните видове за дъбовите гори, като житни треви, ягода, къпина, 
лепка, коприва, жълт кантарион. Най-често срещаните бозайници са благороден 
елен, сърна, дива свиня, заек, лисица, дива котка, язовец, белка, черен пор, 
невестулка и др. Най-често срещаните птици са яребица, пъдпъдък, гривяк, зелен 
кълвач, голям пъстър кълвач, пчелояд, бухал, чухал, обикновена ветрушка, 
обикновен мишелов, козодой, папуняк и др.  

В района на обекта се забраняват: изграждане на нови пътища извън одобрените в 
схемата на Републиканската и Общинската пътна мрежа; всякакво ново 
строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя 
естественият ландшафт; безпокоене на животинските видове през размножителния 
период; извеждане на сечи извън предвидените по ЛУП; промени в начина на 
трайно ползване, които водят до превръщане на горски в земеделски територии; 
палене на огън, освен на определените за това места; паша на селскостопански 
животни. 
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Защитена местност ОРЛОВА МОГИЛА 
 
Обявена е през 1981 г., а със Заповед № РД-819/23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 42,7 ха. Намира се в землището на село Орлова могила, 
община Добрич. Предствлява останки от степни гори в Южна Добруджа и находище 
на божур. 

В района на обекта се забраняват: късането или изкореняването на растенията; 
повреждането на дърветата; пашата на селскостопнски животни; безпокоенето на 
дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването 
на гнездата и леговищата им; разкриването на кариери, провеждането на минно-
геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността; 
извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; всякакво строителство. 

 
Защитена местност “СУХА РЕКА” 

 Суха река се намира в Североизточна България и в Румъния, периодичен приток на 
р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие от Добруджанското плато. 
 Обявена е със Заповед № РД-538/12.07.2007г., с цел опазване на територия с 
характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания – местообитания на 
защитени и приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, 
предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен 
мониторинг и развитие на устойчив туризъм. 
 Защитената местност обхваща части от землищата на с. Дряновец, с. Воднянци, с. 
Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево – община Добричка; с. Ефрейтор Бакалово, 
с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан Димитрово – община Крушари; с. Балик, с. 
Оногур, с. Коларци, с. Брестница – община Тервел, обл. Добрич и с. Краново и с. Голеш- 
общ. Кайнарджа, обл. Силистра с обща площ 23 079, 176 дка. 
 В защитената местност се забранява: Строителство, с изключение изграждане, 
ремонт и реконструкция на пътища, включени в списъка на републиканските и общински 
пътища, съгласно чл.3,ал.4 от ЗП и предвидени в специализираните устройствени схеми и 
планове; разкриване на кариери и други дейности, с които се изменят скалните 
образувания и естествения ландшафт; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март-30 
юли; безпокоене на животинските видове през размножителния период; осъществяване на 
горскостопански дейности в периода 01 март-30 юли; осъществяване на горскостопански 
дейности, които водят до смяна на местните дървесни видове; палене на огън освен на 
определените за това места;  залесяване и разораване на ливадите и пасищата. 
 
 Защитена местност “СТЕПИТЕ”  
 За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед № 390/ 25.04.1983 г., с площ 109 ха. Със Заповед РД -
514/12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите БЗ е прекатегоризирана в 
защитена местност. В границите й се забраняват: всякакъв вид строителство;  ловуването 
и риболова; събиране на диворастящи растения, плодове и семена; употреба на химически 
средства за растителна защита; паша на селскостопански животни; добив на инертни 
материали и други полезни изкопаеми;  
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Природна забележителност АЛЕКСАНДРИЙСКА ГОРА 
Обявена е със Заповед № 656/13.09.1979 г., с площ 71 ха. Намира се в землището 

на село Александрия, община Крушари, област Добрич. Представлява единственото 
естествено находище на издънкови липови насаждения  в област Добрич. 

В района на обекта се забранява: кастренето и повреждането на дърветата; 
късането или изкореняването на растения; пашата на селскостопански животни; 
извеждането на сечи, освен санитарна; безпокоенето на дивите животни, вземането 
на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата 
им; разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с 
които се изменя естественият облик на местността или водният режим; всякакво 
строителство. 

  
Природна забележителност АРБОРЕТУМ 
Обявена е със Заповед № 581/26.09.1981 г., с площ 3,8 ха. Намира се на 

територията на Института по пшеницата и слънчогледа в землището на град Генерал 
Тошево, област Добрич. Представлява смесена гора от декоративни дървета – 
дендрариум. Уникална сбирка от дървесна и храстова растителност с образци от 427 
редки местни и екзотични вида. Инициативата е стартирала през 1958 година с 
научна и образователна цел. За България дендрариумът е уникален. 

В района на обекта се забраняват: всякакво строителство; пашата на 
селскостопански животни; извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; 
разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с 
които се изменя ландшафтът и се уврежда растителността. 

   
Защитени природни територии във Варненска област 
 Резерват КАМЧИЯ   
Обявен е през 1951 г., а със Заповед № 105/14.02.1980 г., площта е увеличена на 

842,1 ха. Намира се в землището на селата Ново Оряхово, Старо Оряхово и 
Близнаци, област Варна. Разположен е по долното течение на р. Камчия, на 25 км 
южно от гр. Варна, в близост до курортите Камчия и Шкорпиловци. 

Крайречните заливни гори около устието на р. Камчия днес са най-

представителният образец на лонгозните гори, разпространени в източната част на 

Балканския полуостров.  

В южната част са пресечени от две заблатени територии с продълговата форма, 
почти изцяло обрасли с тръстика, папур и друга водолюбива растителност. Това са 
т.н. азмаци - Мазният и Лесинският, които по същество представляват стари речни 
ръкави, непресъхващи почти през цялата  година. 

Тази екосистема има уникален характер, който произтича от състава на горската 
растителност, в който се включват запазени коренни съобщества на полски ясен, 
дръжкоцветен дъб, полски бряст и други влаголюбиви дървесни и храстови видове, 
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съчетани с всичките 6 вида дървовидни лиани, срещащи се в България - обикновен 
повет, бръшлян, хмел, гьрбач, скрипка, дива лоза, а също така и 7 вида тревисти 
лиани. Като цяло преобладават растителните съобщества с доминиране на полския 
ясен. 

Най-характерната особеност на лонгозната гора са периодичните заливания, 
свързани с измененията на нивото на р. Камчия. 

Биологичното разнообразие в резервата е впечатляващо. Общо висшите растения, 
установени в лонгозната гора и заблатените територии в нея, са 245 вида. 
Камчийският лонгоз е единственото известно находище на българския ендемит 
грудеста горва. Също така се срещат застрашените от изчезване лъскаволистна 
млечка, блатно кокиче, блатен телиптерис, северница.  

Река Камчия и азмаците се обитават от 39 вида риби, от които 31 са постоянни, а 
8 -  временни обитатели, навлизащи от морето. Част от тях са редки и застрашени от 
изчезване. Такива са брияната, змиорката, деветиглената бодливка, трииглата 
бодливка, шаранът, кавказкото попче, върловката и др. 

Общо на територията на резервата се срещат 14 вида земноводни и влечуги. 
Земноводните са представени от кафявата и зелената крастава жаба, жабата 
дървесница, горската дългокрака жаба, балканската чесновница, голямата водна 
жаба. Сред най-срещаните по тези места влечуги са обикновената блатна 
костенурка, шипоопашатата и шипобедрената сухоземна костенурка. Характерни са 
също зеленият, стенният, сивият, горският, кримският и ивичестият гущер, двата 
вида водни змии - обикновената и сивата, смокът мишкар и големият стрелец. 

Установени са 26 вида дребни бозайници. Интерес представлява кафявата горска 
полевка, която обикновено се среща в широколистните гори в България над 800 м 
н.в. Досега по Черноморието е установена само в района на Камчия и Ропотамо. 
Друг вид в природозащитно отношение е видрата, включена в Европейския червен 
списък. 

Изключително голямо е значението на цялата територия по отношение на 
орнитофауната. В района са установени 258 вида птици, което съставлява 66% от 
общо установените в България видове. Отбелязани са 118 вида птици с 
неблагоприятен европейски природозащитен статус, от които 32 вида гнездят. 

Сред редките за България и Европа видове птици, размножаващи се в резервата, 
са: черният щъркел, малкият креслив орел, соколът орко, големият ястреб, както и 
седем (от общо 9) вида от кълвачите, разпространени в Европа. Специално за 
гнезденето на средния пъстър кълвач и полубеловратата мухоловка резерват Камчия 
е едно от най-важните места за тези видове в Европа.  

Разнообразието от орнитологични видове по време на миграция е много голямо - 
прелитат ята от бели щъркели, къдроглави и розови пеликани, редица представители 
на чапловите, дъждосвирцовите и пойните птици.  

Общо 47 вида гръбначни животни от фауната на резервата са включени в 
Червената книга на България. 

Поради голямото си природозащитно, екологично и научнопрактическо значение 
резерват “Камчия” получава международно признание през 1977 г., когато е 
включен в световната мрежа от биосферни резервати в рамките на програмата 
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“Човек и биосфера” на ЮНЕСКО за опазване на най-представителните екосистеми 
на планетата. 

Резерватът може да бъде наблюдаван по периферията на северната му граница – 
при КК Камчия и югоизточните периферни части, до които се достига по асфалтов 
път Ново Оряхово – Шкорпиловци.   

В района на резервата се забраняват: всякакъв вид строителство; замърсяване с 
отпадъци; безпокоене, преследване, улавяне, убиване на диви животни, повреждане 
на гнездата и леговищата им; ловуване и риболов; унищожаване на тревна, храстова 
и дървесна растителност; събиране на диворастящи растения, плодове и семена; 
залесяване с неприсъщи за района растителни видове; лагеруване и палене на огън; 
движение на посетители извън определените за това места; паша на селскостопански 
животни; разкриване на кариери, както и всякакви други дейности, които нарушават 
самобитния характер на природата. 

За ограничаване на антропогенното въздействие върху резервата е обявена БЗ със 
Заповед № 391/25.04.1983 г., с площ от 230 ха. 

В района на БЗ се забраняват: всякакъв вид строителство; ловуване и риболов;  
събирането на диворастящи растения, плодове и семена; употреба на химически 

средства за растителна защита; движение на моторни плавателни съдове по река 
Камчия и други дейности, които са източници на шум, или смущават животинския 
свят в резервата; изменението на водния режим на реката, замърсяването й с 
химически вещества, промишлени и битови отпадъци.  

  
   
Поддържан резерват КИРОВ ДОЛ  
Обявен е през 1968 г., а със Заповед № 386/15.10.1999 г. е прекатегоризиран, с 

площ 51,5 ха. Намира се в землището на село Солник, община Долни Чифлик, 
област Варна. Заема обширна горска площ - типични коренни благуново-церово-
букови гори, разпространени масово на Балканския полуостров през миналото и 
значително намалели през XX век. Горите на резервата са запазени от антропогенно 
въздействие. Резерватът е труднодостъпен за автомобилен транспорт.  
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В района на резервата се забраняват: строителство на сгради и пътища; късане 
или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на 
билки; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове; движение на посетители 
извън определените за това места; ловуване; преследване, улавяне, убиване на диви 
животни, повреждане на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери и 
всякакви дейности, водещи до промяна на естествения облик на местността или 
водния режим; паша на селскостопански животни; лагеруване и палене на огън.  

За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед № 761/12.08.1986 г., на площ от 26,6 ха. В района на БЗ се 
забраняват: строителство на сгради и пътища; разкриване на кариери; промяна на 
водния режим и естествения облик на местността; използване на химически 
средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън извън определените за 
това места; ловуване; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове.  

  
Поддържан резерват ВЪЛЧИ ПРЕХОД 
Обявен е през 1968 г., а със Заповед № 371/15.10.1999 г. е прекатегоризиран, с 

площ 43,9 ха. Намира се северно от село Голица, община Долни Чифлик, област 
Варна. Заема обширни гори - типични буково-дъбови, буково-благунови и 
благуново-габърови гори, възрастни, от естествен произход, с растителност в 
отлично състояние. Горите на резервата са изцяло запазени от антропогенно 
въздействие. Резерватът е недостъпен за автомобилен транспорт – до него се стига 
по горски път.  

В района на резервата се забраняват: строителство на сгради и пътища; късане 
или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на 
билки; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове; движение на посетители 
извън определените за това места; ловуване; преследване, улавяне, убиване на диви 
животни, повреждане на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери и 
всякакви дейности, водещи до промяна на естествения облик на местността или 
водния режим; паша на селскостопански животни; лагеруване и палене на огън;  

За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед №761/12.08.1986 г., с площ 86,9 ха. В района на БЗ се 
забраняват: строителство на сгради и пътища; разкриване на кариери; промяна на 
водния режим и естествения облик на местността; използване на химически 
средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън извън определените за 
това места; ловуване; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове.  

  
Поддържан резерват ВЪРБОВ ДОЛ 
Обявен е през 1968 г., а със Заповед № 385/15.10.1999г. е прекатегоризиран, с 

площ 70,6 ха. Намира се в близост до село Цонево, община Дългопол, област Варна. 
Заема обширни типични благуново-дъбови гори, възрастни, от естествен произход, с 
ценни вековни екземпляри. Горите на резервата са изцяло запазени от антропогенно 
въздействие. Резерватът е частично достъпен с транспорт – по горски пътища. 

В района на резервата се забраняват: строителство на сгради и пътища; късане 
или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на 
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билки; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове; движение на посетители 
извън определените за това места; ловуване; преследване, улавяне, убиване на диви 
животни, повреждане на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери и 
всякакви дейности, водещи до промяна на естествения облик на местността или 
водния режим; паша на селскостопански животни; лагеруване и палене на огън. 

За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед № 761/12.08.1986 г., с площ 60,5 ха. В района на БЗ се 
забраняват: строителство на сгради и пътища; разкриване на кариери; промяна на 
водния режим и естествения облик на местността; използване на химически 
средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън извън определените за 
това места; ловуване; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове.  

  
Поддържан резерват КАЛФАТА 
Обявен е през 1968 г., а със Заповед № 387/15.10.1999 г. е прекатегоризиран, с 

площ 46,9 ха. Намира се в землището на село Поляците, община Дългопол, област 
Варна. Заема обширна горска площ - типични букови и дъбово-благунови гори, 
възрастни, от естествен произход. Горите на резервата са запазени от антропогенно 
въздействие. Резерватът е недостъпен за автомобилен транспорт. 

В района на резервата се забраняват: строителство на сгради и пътища; късане 
или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на 
билки; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове; движение на посетители 
извън определените за това места; ловуване; преследване, улавяне, убиване на диви 
животни, повреждане на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери и 
всякакви дейности, водещи до промяна на естествения облик на местността или 
водния режим; паша на селскостопански животни; лагеруване и палене на огън. 

За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед № 423/18.05.1987 г., с площ 59,5 ха. В района на БЗ се 
забраняват: строителство на сгради и пътища; разкриване на кариери; промяна на 
водния режим и естествения облик на местността; използване на химически 
средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън извън определените за 
това места; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове.  

  
Природен парк ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 
Обявен е през 1943 г., а със Заповед № 570/14.08.2001 г. е прекатегоризиран, с 

площ 1320,7 ха. Намира се на 17 км североизточно от град Варна, между скалния 
ръб на Франгенско плато и морския бряг, в непосредствена близост до курортния 
комплекс Златни пясъци. Общата дължина на парка е 9,2 км, а средната ширина - 1,2 
км. Обликът на парка се определя от дървесните и храстовите формации, които 
заемат около 90 % от площта му. С най-голямо участие са смесените широколистни 
насаждения с преобладаващо участие на обикновен габър, цер и благун. 
Територията включва ценни и редки екосистеми с голямо разнообразие: лонгозен и 
сублонгозен тип; субсредиземноморски храстови екосистеми; находища на редки 
ендемитни и реликтни видове. Най-ефектни са лонгозните с множество лиани – 
бръшлян, повет, скрипка, дива лоза, гърбач, хмел. На територията на природния 
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парк са установени около 200 висши растения, като около 20 от тях се отнасят към 
категорията на редките, застрашените и защитените видове. Установени са 8 вида 
влечуги, включително смокът мишкар, големият стрелец и двата вида сухоземни 
костенурки. Орнитофауната включва над 80 вида птици, повечето от които са горски 
обитатели. Най-често се срещат косове, дроздове, синигери, кълвачи, сойки, а от 
хищните птици – малък орел, обикновен мишелов, голям ястреб, бухал, горска 
улулица, сокол орко. Паркът е богат на защитени растения – лимодрумът е 
терциерен реликт; кавказката иглика, съсънката и източният лопох са много редки, 
включени в Червената книга на Р България.  

ПП Златни пясъци се отличава и с богато културно-историческо наследство, 
обхващащо широк период от време – от античността до късното средновековие. 
Най-значителен обект в това отношение е  Аладжа манастир – средновековен скален 
комплекс от ХІІІ – ХІVв. В близост до манастира се намират катакомбите – голяма 
група от пещери, разположени на три нива. На север от манастира се намират 
базилика и късноантична крепост от ІV – VІІв.  

В парка е изградена посетителска инфраструктура – има маркирани и 
благоустроени с алеи и кътове за отдих 6 маршрута, стари чешми, места с 
очарователен изглед към морето. През 2003 г. е изграден нов посетителски център. 

На територията на природния парк са забранени: строителство и дейности, които 
не са разрешени със заповедта за обявяване; разкриването на кариери, провеждането 
на минно-геоложки и други дейности, които изменят естествения облик на 
местността или водния й режим; замърсяване на водите и терените с отпадъци; 
извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; внасянето на неприсъщи за 
района растителни и животински видове; ловът и ловностопанските мероприятия; 
безпокоенето на дивите животни, разрушаването на гнездата и леговищата им, както 
и вземането на техните малки и яйцата им; късането на цветя, чупенето на клони, 
както и други дейности, с които се поврежда растителността; бивакуването и 
паленето на огън извън определените места; пашата на кози, освен на определени 
места; повреждането или унищожаването на надписите, табелите, пътеводните и 
други знаци.  

  
Защитена местност АЛАДЖА МАНАСТИР 
Обявена е през 1928 г., а със Заповед № РД – 813/23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 17 ха. Заема обширен скален венец заедно със 
средновековен скален манастир от XIVв., който е с национално значение. 
Местността е със забележителен ландшафт и е местообитание на  застрашени и 
редки растителни и животински видове и съобщества. Намира се на територията на 
ПП  Златни пясъци. Защитената местност е достъпна – до нея се стига по асфалтов 
път. В зоната има изградена туристическа инфраструктура – информационен център, 
места за хранене и отдих. 

В района на резервата се забраняват всякакви дейности, водещи до промяна на 
естествения облик на местността. 
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Защитена местност ПОБИТИ КАМЪНИ 
Обявена е през 1937 г., а със Заповед № РД - 817/23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 253,3 ха. Намира се в западния край на Варненската 
низина, на територията на общините Аксаково, Белослав, Девня, Суворово и е 
съставена от каменни варовикови колони с неправилна цилиндрична или 
конусовидна форма, разположени в 14 отделни групи на различно разстояние. Най-
интересни от тях са Централна група, Канарата и Слънчевските групи. Останалите 
групи са: Острия хълм, Страшимирово, Слънчево запад и Слънчево югоизток, 
Бановска група, Кариера запад, Пчелина, Белослав запад, Голия връх, Тетерлика и 
Авренска поляна. Представлява запазени участъци от Малката Варненска пясъчно-
чакълена пустиня от старотерциерна долномиоценска възраст – уникален феномен и 
ендемична за Европа. Тук има много  конкреционно-карстови образувания и 
химично-карстови образувания с най-различни форми. Каменните колони се издигат 
до 5-6 м, а дебелината им достига от 0,5 до 2,5 м. Изградени са от варовити 
пясъчници, съдържащи много вкаменелости – нумулити, миди, охлювчета. и др. 
Уникалните образувания са следствие от процеси, протичащи на дъното на море в 
стари геологични времена. Образуването им и до днес е предмет на различни 
хипотези. Предполага се, че те съществуват отпреди 50 млн. Години, и че контактът 
с тях е източник на особен вид енергия. 

Специфичният характер на ландшафта създава условия за формиране на 
характерни местообитания. Растителността е представена от разнообразни тревни 
асоциации, доминирани от влагалищна власатка, колхидска острица, полегнало 
плюскавиче, усукан игловръх. Тук се срещат 10 вида редки и ендемични растения. 
Фауната е представена от 7 вида влечуги, 7 вида бозайници, 114 вида птици, от 
които 55 са гнездящи, а останалите 59 вида са наблюдавани редовно или спорадично 
по време на миграции и зимуване или при търсене на храна през размножителния 
период. Най-подходящо време за орнитологичен туризъм е периодът на есенна 
миграция, когато през откритите терени преминава голям брой дневни грабливи и 
пойни птици. 

Достъпни с транспортно средство са групите: Център юг и Център север, 
Канарата, Слънчево запад, Слънчево югоизток и Белослав запад. Достъпни по 
пешеходни маршрути са останалите групи.  

В групата Център юг има изграден информационен център. В района на Побитите 
камъни на няколко места са намерени палеолитни и мезолитни кремъчни сечива, 
изработени преди 20-30 000 години. 

В границите на обекта се забраняват: разкриване на кариери, провеждане на 
минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят скалните 
образувния или естественият облик на местността; всякакво строителство; изземване 
на пясък, скални маси или отделни колони; замърсяване с отпадъци; извеждане на 
сечи, с изключение на отгледни и санитарни; залесяване на голините; късане или 
унищожаване на тревна и храстова растителност, както и събиране на билки; 
ловуване. 
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Защитена местност ЛИМАН 
Обявена е през 1979 г., а със Заповед № РД-821 от 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 5,2 ха. Намира се в местността Паша дере, в землището 
на село Близнаци, община Аврен, област Варна. Представлява крайбрежен лиман, 
естествена влажна зона, местообитание на редки растения и водолюбиви птици: 
голям воден бик, малък воден бик, зимно бърне, голяма бяла чапла, сива чапла и др. 
Местността е достъпна с автомобилен транспорт по горски път от хижа 
“Черноморец” и село Близнаци. Подходяща е за орнитологичен туризъм. 

В района на обекта са забранени: повреждане на дърветата; късане или 
изкореняване на растенията; извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни; паша 
на селскостопански животни; безпокоене на дивите животни и вземането на техните 
малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им; 
разкриването на кариери и провеждането на други дейности, с които се изменят 
естественият облик на местността или водният й режим. 

  
 Защитена местност РАКИТНИК 
Обявена е през 1978 г., а със Заповед № РД-818 от 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 2,2 ха. Намира се в землището на град Варна и 
представлява естествено местообитание на рядък вид – ракитник, наричан още 
“облепиха”. Известен е като крушовидно дърво или клонест храст, растящ по 
крайморските пясъци в Европа, Югозападна и Централна Азия. Месестите оранжеви 
плодчета са богати на витамини, етерични масла и микроелементи. Находището се 
намира на стръмен бряг в района на нос Галата, между хижа “Черноморец” и 
местността Паша дере и е единственото в страната. Включен е в Червената книга на 
България с категория застрашен. До находището има достъп по асфалтов и горски 
път. Местността е с експозиционна стойност и е подходяща за ботанически 
туризъм.   

В района на обекта са забранени: всякакво строителство; кастренето и 
повреждането на дърветата; късането или изкореняването на растенията; пашата на 
селскостопански животни; преследването на диви животни и вземането на техните 
малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата; разкриването 
на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се 
поврежда или изменя естественият облик на местността или водният й режим. 

  
Защитена местност КАЗАШКО 
Обявена е със Заповед № 49/15.02.1995 г., с площ 125,1 ха. Намира се източно от 

село Казашко, община Варна. Заема обширен тръстиков масив по северния бряг на 
Варненско езеро и прилежаща акватория от Варненското езеро – ивица с ширина 
250 м. Въпреки че по-голямата част от територията е заета от потопени тръстикови 
масиви и езерна акватория, се включват и други ценни биотопи: пясъчни коси, 
влажни ливади, съобщества от обикновена тръстика, крайбрежен камъш и 
теснолистен папур. В чертите на тръстиковия масив се срещат и обикновено 
ленивче, блатен ранилист, блатно еньовче и др. Освен наличието на изброените 
характерни растителни съобщества, ценността на обекта се допълва и от наличието 
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на спиреолистен оман, жабешка дзука, приморски триостенник, блатен кострец, 
степен пащърнак, възлоцветна целина. Районът осигурява спокойно пребиваване и 
богата хранителна база по време на размножаване, миграция и зимуване на голям 
брой птици. Установени са 142 вида птици, сред които 44 гнездящи, 105 защитени и 
38 включени в ЧК на РБ като редки и застрашени от изчезване в страната. Могат да 
се наблюдават видове като зеленоглава патица, кафявоглава потапница, малък воден 
бик, малка бяла чапла, тръстиков блатар, саблеклюн, лиска и др. По време на 
миграция мястото е от важно значение за малкия корморан, розовия пеликан, белия 
щъркел, представители на сем. чаплови и сем. дъждосвирцови.  

Местността е подходяща за орнитологичен туризъм.  
В района на обекта се забраняват: всякакво строителство; разкриване на кариери; 

разораване на земите и промяна на естествения облик на местността; удълбаване и 
засипване на акваторията на ЗМ, както и замърсяването на водите; всякакъв лов; 
улавяне и опръстеняване на гнездещите или мигриращите птици; всякакъв риболов  
с изключение на спортния; паша на свине; палене и коситба на тръстиката; сеч на 
храсти и дървета; увреждане и унищожаване на бентоса по какъвто и да е начин.  

За ограничаване на антропогенното въздействие върху защитена местност 
Казашко, със Заповед № РД-38/21.01.2004 г. е обявена първата в България буферна 
зона около влажна зона, с площ от 21,8 ха. 

В границите на буферната зона се забраняват: всякакво масивно строителство; 
ловуване, престой или движение на лица, носещи капани, примки, арбалети, лъкове, 
огнестрелно оръжие; безпокоене, убиване, упойване, улавяне, вземане, пренасяне, 
превозване на живи, ранени или убити диви животни и разпознаваеми части от тях, 
както и техните малки, яйца и други жизнени форми и разрушаване на леговища; 
паша на свине; паша на други селскостопански животни без пастир; палене и 
коситба на тръстика; замърсяване с отпадъци; внасяне на химични средства и 
препарати за растителна защита. 

 Защитена  местност  МОЧУРИЩЕТО 
 За ограничаване на антропогенното въздействие върху защитена местност 
"Казашко", със Заповед № РД-38/21.01.2004 г. е обявена първата в България буферна зона 
около влажна зона с площ от 21,8 ха. Със Заповед №РД -515/12.07.2007г. на министъра на 
околната среда и водите, буферната зона е прекатегоризирана в защитена местност. 
 
В границите й се забраняват: всякакво масивно строителство; ловуване, престой или 
движение на лица, носещи капани, примки, арбалети, лъкове, огнестрелно оръжие; 
безпокоене, убиване, упойване, улавяне, вземане, пренасяне, превозване на живи, ранени 
или убити диви животни и разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и 
други жизнени форми и разрушаване на леговища; паша на свине; паша на други 
селскостопански животни без пастир; палене и коситба на тръстика; замърсяване с 
отпадъци; внасяне на химични средства и препарати за растителна защита. 

Защитена местност ЯТАТА 
Обявена е през 1987 г., а със Заповед № РД-811/ 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 154 ха. Намира се на 25 км западно от гр. Варна, в 
непосредствена близост до гр. Белослав, разположена на южния бряг на плавателния 
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канал, свързващ Варненското и Белославското езеро. По своята същност 
представлява изкуствен водоем, създаден и съществуващ благодарение на 
човешката дейност. Местността съчетава няколко типа местообитания, включващи 
скални венци, гористи склонове и обширни ливади. Най-характерни са заблатените 
територии, които заемат около една трета от площта на езерото и са разделени на 
две части: южна – сладководна и северна – соленоводна. Бреговете на соленоводната 
са покрити с халофитна растителност, сред която преобладава солянката. 
Крайбрежните участъци на сладководния водоем са обрасли с водолюбива 
растителност с преобладаване на обикновената тръстика и широколистния папур. 
Територията западно и северно от водоема се заема от открити площи, обрасли с 
мезоксеротермна тревна растителност, представена основно от луковична ливадина, 
пасищен райграс и др.  

Зоната е естествено местообитание на редки и застрашени видове водолюбиви 
птици. Защитената местност е oсобено важна за птиците по време на миграцията и 
зимуването им. На територията на защитената местност са установени 220 вида 
птици, от които 60 са гнездящи. Тук е една от най-големите концентрации на малки 
корморани в България. Могат да се наблюдават видове като белоока потапница, 
поен лебед, бял и червен ангъч, голяма и малка бяла чапла, бухал, белоопашат 
мишелов, орел змияр, орел рибар и др. Приоритетна за опазване е и колонията от 
лалугери, обитаваща ливадите в западната част на ЗТ. 

Местността е подходяща за орнитологичен туризъм. 
В района на обекта са забранени: всякакво строителство; убиване, улавяне и 

безпокоене на птиците; разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им; 
извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни; разкриване на кариери и други 
дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим; 
изхвърляне на непречистени води от пречиствателната станция. 

  
Защитена местност ВОДЕНИЦИТЕ 
Обявена е през 1987 г., а със Заповед № РД – 815/ 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 45 ха. Намира се в землищата на селата Сладка вода и 
Камен дял, община Дългопол, област Варна. Представлява естествена гора с три 
притока на р. Камчия, скални венци, които са местообитания на редки и защитени 
представители на флората и фауната. Тук се намират 10 карстови пещери и скални 
ниши. В района гнездят скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, 
гарван гробар, жалобен синигер, бухал, черношипа ветрушка и др. В местността има 
изградена туристическа инфраструктура – благоустроени алеи, възстановени чешми, 
места за отдих и хранене, заслони, места за приготвяне на храна, тоалетни, детски 
съоръжения и кула за наблюдение на птици. В местността има запазено 
праисторическо каменно светилище и останки от  келтска крепост от ІІІв. преди 
Христа.  

Защитената местност е достъпна – до нея се стига по асфалтов път. 
В района на обекта се забраняват: всякакво строителство; убиване, улавяне и 

безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им; ловуване;  
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разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които 
се изменя естественият облик на местността или водният режим; извеждане на сечи, 
освен отгледни и санитарни; паша на селскостопански животни; влизане, 
преминаване или паркиране на моторни превозни средства.  

  
Защитена местност СЛАВЕЙКОВА ГОРА 
Обявена е през 1986 г., а със Заповед № РД-810 от 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 73,5 ха. Намира се в землището на село Славейково, 
община Провадия, област Варна. Представлява смесена широколистна гора със 
скални венци по ръба на Провадийското плато, постоянна гнездова територия на 
няколко вида редки дневни грабливи птици, защитени по смисъла на Закона за 
биоразнообразието: малък креслив орел, осояд, обикновен мишелов, голям ястреб, 
малък ястреб. В територията могат да се наблюдават и други защитени видове като 
сив кълвач, голям пъстър кълвач, обикновена чинка, голям синигер, жълтоглаво 
кралче, черен дрозд и др. 

До местността се достига по горски път – западно от с. Славейково. Подходяща е 
за орнитологичен туризъм.  

В района на обекта са забранени: убиване, улавяне и безпокоене на птиците; 
разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им; извеждане на сечи, освен 
отгледни и санитарни; всякакво строителство; разкриване на кариери и други 
дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим; 
употреба на химически средства за растителна защита; паша на селскостопански 
животни.  

  
Защитена местност СНЕЖАНСКА КОРИЯ 
Обявена е през 1943 г., а със Заповед  № РД-814 от 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 81 ха. Намира се в землището на село Снежина, община 
Провадия, област Варна. Представлява вековна дъбова гора на възраст 120-210 г. 

В района на обекта са забранени: провеждането на сечи с изключение на 
санитарни; преследването, улавянето или убиването на дивите животни; 
безпокоенето на птиците, развалянето на гнездата и събирането на яйцата им; 
паленето на огън; разкриването на кариери, както и всякакви дейности, които 
застрашават горите или естествения облик на местността.  

  
Защитена местност ПЕТРИЧА 
Обявена е през 1986 г., а със Заповед № РД – 809/23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 126,9 ха. Намира се в землището на село Разделна, 
община Белослав, област Варна. Заема обширен скален венец и скални сипеи, 
местообитание на редки дневни и нощни грабливи птици, включени в Червената 
книга на Р България и защитени по смисъла на Закона за биоразнообразието: 
египетски лешояд, белоопашат мишелов, черношипа ветрушка, обикновен мишелов, 
скален орел, орел змияр, бухал и др. В местността има останки от стара римска 
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крепост. Защитената местност е достъпна – до нея се стига по асфалтов път. 
Подходяща е за орнитологичен туризъм. 

В района на обекта се забраняват: убиване, улавяне и безпокоене на птиците, 
разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им; извеждане на сечи, освен 
отгледни и санитарни; всякакво строителство; разкриване на кариери и други 
дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния й режим; 
употреба на химически средства за растителна защита; паша на селскостопански 
животни; провеждане на скално катерене и влизането в пещерите.  

  
Защитена местност ГОЛЯМАТА КАНАРА 
Обявена е със Заповед № РД-213 от 05.04.1979 г., с площ 33 ха. Намира се в 

землището на село Петров дол, община Провадия, област Варна. Представлява 
карстов каньон със специфичен ландшафт, гнездово местообитание на редки 
грабливи птици, включени в Червената книга на Р България и защитени по смисъла 
на Закона за биоразнообразието: белоопашат мишелов, египетски лешояд, скален 
орел, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, вечерна ветрушка и др. В 
местността има останки от скални манастири. Защитената местност е достъпна и 
подходяща за орнитологичен туризъм. 

В района на обекта се забраняват: изграждането на пътища; взривяването, 
разкриването на кариери и провеждането на всякакви дейности, с които се изменя 
естественият ландшафт; ловът и безпокоенето на птиците, както и вземането на 
яйцата и малките им.  

Защитена местност ПРЕГРАДА 
Обявена е през 1968 г., а със Заповед № РД-823 от 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 3,5 ха. Намира се в землището на село Дебелец, община 
Дългопол, област Варна. Представлява вековна гора от зимен дъб и благун на 
възраст 120-140 г. В местността се намират останки от римска стена, изградена през 
ІV-Vв. след Христа. Районът е трудно достъпен с автомобилен транспорт. 

В района на обекта се забранява: провеждането на сечи, освен санитарни; пашата 
на селскостопански животни; разкриването на кариери и всички дейности, които 
биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета.  

  
Защитена местност ОРЛОВ КАМЪК 
Обявена е през 1965 г., а със Заповед № РД-816 от 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 0,4 ха. Намира се в землището на село Горен Чифлик, 
община Долни Чифлик, област Варна. Представлява специфичен ландшафт с 
двустепенен  водопад на река Армера с височина на пада 3 м. В района на обекта се 
забраняват: разкриването на кариери; къртенето на камъни; ловуването и риболовът, 
използването на всякакви оръжия и експлозиви; изменянето или замърсяването на 
водните течения; косенето на тревата, събирането на билки, цветя и горски плодове; 
паленето на огън и всякакви действия, които замърсяват района около водопада.  
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Защитена местност ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА 
Обявена е през 1968 г., а със Заповед № 812/23.08.2002 г. е прекатегоризирана, с 

площ 3 ха. Намира се в землището на село Арковна, община Дългопол, област 
Варна. В пещерата се влиза от югоизточния склон на хълм Голяма Арковна. 
Представлява местообитание на защитени видове прилепи по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Районът е трудно достъпен. 

В района на обекта се забранява: провеждането на сечи, освен санитарни; пашата 
на селскостопански животни; разкриването на кариери и други дейности, с които се 
изменя естественият облик на местността. 

 
Защитена местност ГОРСКА БАРАКА 
Обявена е през 1982 г., а със Заповед № 820/23.08.2002 г. е прекатегоризирана, с 

площ 94,4 ха. Намира се в землището на село Юнец, община Долни чифлик, област Варна. 
Представлява вековна високостъблена горуново-благуново-букова гора, характерна със 
своята уникалност по състав, форма и размери на дървесните видове. 

В района на обекта се забраняват: извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни; 
паша на селскостопански животни; строителство; разкриване на кариери; провеждане на 
минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността. 

 
 Защитена местност РОЯШКА СКАЛА 
Обявена е със Заповед № РД-1219/09.12.2005 г., с площ 7,2 ха. Намира се в 

землището на село Рояк, община Дългопол, област Варна. Територията включва 
забележителни скални образувания – местообитания на защитени и приоритетни за 
опазване видове птици, сред които скален орел, бухал, белоопашат мишелов. 

В района на обекта се забраняват: всякакво строителство; ловуване в периода от 
01.02 до 15.08.; увреждане на скални образувания, разкриване на кариери, провеждане на 
минногеоложки дейности; замърсяване с отпадъци; извеждане на сечи, с изключение на 
отгледни и санитарни; залесяване с неместни видове; промени в начина на трайно 
ползване на земята; скално катерене, алпинизъм и планеризъм. 

  
 Защитена местност ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО 
Обявена е със Заповед № РД-231/14.04.2006 г., с площ 197,5 ха. Намира се в 

землището на село Невша, община Провадия, област Варна. Територията включва 
варовикови скални венци и останки от древен скален манастир – местообитания на 
застрашени видове птици, сред които египетски лешояд, скален орел, бухал, белоопашат 
мишелов, орел змияр, козодой и др. 

В района на обекта се забраняват: строителство; лов; преследване, улавяне, убиване 
на диви животни, както и повреждане на гнездата и леговищата им; увреждане и 
изземване на скални образувания, разкриване на кариери, провеждане на минногеоложки 
и други дейности; замърсяване с отпадъци; извеждане на сечи, с изключение на отгледни 
и санитарни; залесяване с неместни видове; промени в начина на трайно ползване на 
земята; палене на огън извън определените места; скално катерене, алпинизъм и 
планеризъм, през периода от 01 март до 31 август. 

 
 Защитена местност КОЗЯ РЕКА 
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Обявена е със Заповед № РД-337/30.05.2006 г., с площ 120,9 ха. Намира се в 
землището на село Аспарухово, община Дългопол, област Варна.  

В района на обекта се забраняват: строителство; ловуване в периода от 31.03 до 
15.08.; увреждане на скални образувания, разкриване на кариери и провеждане на минно-
геоложки дейности; замърсяване с отпадъци; извеждане на сечи, с изключение на 
отгледни и санитарни; залесяване с неместни дървесни видове; промени в начина на 
трайно ползване на земята; палене на огън; скално катерене, алпинизъм и други екстремни 
спортове, в периода от 01.03. до 31.08. 

Защитена местност ЛОНГОЗА 
За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е обявена БЗ 
със Заповед № 391/25.04.1983 г. с площ от 230 ха. Със Заповед № РД -523/ 12.07.2007г. на 
министъра на околната среда и водите, буферната зона е прекатегоризирана в защитена 
местност “Лонгоза” 
 В района на ЗМ се забраняват: всякакъв вид строителство; ловуването и риболова; 
събирането на диворастящи растения, плодове и семена; употреба на химически средства 
за растителна защита; движението на моторни плавателни съдове по река Камчия и други 
дейности, които са източници на шум, или смущават животинския свят в резервата; 
изменението на водния режим на реката, замърсяването и с химически вещества, 
промишлени и битови отпадъци.  

 Защитена местност СОЛНИК 
 За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед № 761/12.08.1986 г. на площ от 26,6 ха. Със Заповед № РД -516/ 
12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите, буферната зона е 
прекатегоризирана в защитена местност “Солник” 
 В района на ЗМ се забраняват: строителство на сгради и пътища; разкриване на 
кариери; промяна на водния режим и естествения облик на местността; използване на 
химически средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън извън 
определените за това места; ловуване; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове.  
  
 Защитена местност МИХОВ ДОЛ 
 За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед №761/12.08.1986 г., с площ 86,9 ха. Със Заповед № РД -531/ 
12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите, буферната зона е 
прекатегоризирана в защитена местност “Михов дол”. 
  В района на ЗМ се забраняват: строителство на сгради и пътища; разкриване на 
кариери; промяна на водния режим и естествения облик на местността; използване на 
химически средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън извън 
определените за това места; ловуване; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове.  
 
 Защитена местност ДЪБОВЕТЕ 
 За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед № 423/18.05.1987 г., с площ 59,5 ха. Със Заповед № РД -513/ 
12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите, буферната зона е 
прекатегоризирана в защитена местност “Дъбовете”. 
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  В района на ЗМ се забраняват:строителство на сгради и пътища; разкриване на 
кариери; промяна на водния режим и естествения облик на местността; използване на 
химически средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън извън 
определените за това места; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове. 
 
 Защитена местност ДЕБЕЛЕЦ 
 За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържания резерват е 
обявена БЗ със Заповед № 761/12.08.1986 г., с площ 60,5 ха. Със Заповед № РД -513/ 
12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите, буферната зона е 
прекатегоризирана в защитена местност “Дебелец”. 
  В района на ЗМ се забраняват: строителство на сгради и пътища; разкриване на 
кариери; промяна на водния режим и естествения облик на местността; използване на 
химически средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън извън 
определените за това места; ловуване; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове.  
 
 

Природна забележителност ЧУДНИТЕ СКАЛИ 
Обявена е с Постановление № 1869 от 17.02.1949 г., с площ 12,5 ха. Намира се 

край река Луда Камчия в землището на село Аспарухово, община Дългопол, област 
Варна. Местността представлява специфичен ландшафт – скален венец с уникални 
скални образувания и местообитание на редки представители на орнитофауната.  

Местността е достъпна и подходяща за  орнитологичен туризъм.   
В района на обекта се забранява: поставянето на рисунки и надписи върху 

скалите; къртенето, чупенето и копането на камъни и други дейности, водещи до 
увреждането на естествените форми на скалите; експлоатацията на кариери. 

   
Природна забележителност СИНИ ВИР 
Обявена е със Заповед № 37 от 11.01.1968 г., с площ 4 ха. Намира се в землището 

на село Дебелец, община Дългопол, област Варна. Представлява специфичен 
ландшафт – тристепенен водопад, със запазени вековни гори от бук и дъб около 
него. В непосредствена близост има изградена посетителска инфраструктура от 
Държавно лесничейство - Цонево.  

В района на обекта се забранява: кастрене и сеч на дървета, събирането или 
изкореняването на растения; разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки 
и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водния 
режим; преследване или убиване на диви животни, разваляне на гнездата или 
леговищата им; паша на селскостопански животни.  

  
Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН 
Обявена е със Заповед № РД-853 от 10.08.1983 г., с площ 2 ха. Намира се в 

местността Маните в землището на село Детелина, община Долни Чифлик, област 
Варна. Представлява естествено находище на рядко срещано в североизточна 
България лечебно растение – бял оман, включено в Червената книга на Р България. 
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Популацията е в добро състояние и с наличие на естествено възобновяване. В 
същото находище се срещат и други лечебни видове. 

В местността се забранява: събирането, изкореняването или увреждането на 
лечебни растения; пашата на селскостопански животни; всякакво строителство; 
изграждането на пътища; разораването и други дейности, които нарушават 
естествения облик на района. 

  
Природна забележителност ГОРНА И ДОЛНА КАПЛАДЖА 
Обявена е със Заповед № РД-37 от 11.01.1968 г., с площ 8 ха. Намира се в 

землището на град Белослав, област Варна. Представлява ландшафт със специфични 
скални образувания, скални и пясъчни сипеи, пещери, местообитание на  ценна 
 растителност и редки представители на фауната. В района на обекта се забранява: 
кастрене и сеч на дървета, събиране или изкореняване на растения; разкриване на 
кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя 
естественият облик на местността или водният режим; преследване или убиване на 
диви животни, разваляне на гнездата или леговищата им; паша на селскостопански 
животни; повреждане по какъвто и да било начин на сталактити, сталагмити и други 
скални образувания в пещерите. 

Местността  е подходяща  за ботанически и орнитологичен туризъм. Районът е 
трудно достъпен, поради което пещерите са в отлично състояние. 

  
Природна забележителност КУЗА СКОКА 
Обявена е със Заповед № 1801/26.07.1961 г., с площ 1 ха. Намира се в землището 

на село Лопушна, община Дългопол, област Варна. Представлява естествен водопад 
с височина около 10 метра. Местността е трудно достъпна, поради което водопадът е 
в отлично състояние. 

В района на обекта се забранява: разкриването на кариери; отклоняването на 
течението на реката, както и всички действия, които нарушават естествената 
обстановка или разрушават скалите около водопада. 

  
Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ 
Обявена е със Заповед № 689/22.07.1987 г., с площ 0.5 ха. Намира се в местността 

Люляка в землището на село Чернево, община Суворово, област Варна. 
Представлява единственото находище в североизточна България на много рядък и 
защитен по смисъла на Закона за биоразнообразието вид. Находището е 
разположено в каменисто пасище, като отделни запазени екземпляри се срещат само 
под храстите на по-недостъпни места. Познат с жълти и по-рядко с червени цветове. 

В района на обекта се забранява: събирането, изкореняването или увреждането на 
растения; всякакво строителство; разкриването на кариери, провеждането на минно-
геоложки и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или 
водният режим; пашата на селскостопански животни в периода 1 март - 30 юни; 
влизането, преминавенето или паркирането на моторни превозни средства. 
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Природна забележителност ПРОБИТИЯТ КАМЪК 
         Обявена е със Заповед № РД-646/05.09.2006 г., с площ 79,98 ха. Намира се в 
землището на село Равна, община Провадия, област Варна. 

В района на природната забележителност се забраняват: увреждане на скалните 
образувания и изземване на скални фрагменти; разкриване на кариери и провеждане 
на минногеоложки дейности; замърсяване с отпадъци; скално катерене, алпинизъм и 
други екстремни спортове; всякакво строителство, освен изграждане на екопътеки за 
нуждите на екотуризма. 

  2.4.2. Контрол на зелените системи в населените места. 
 Съгласно Закона за опазване на околната среда (ДВ 91/2002 г. с изм. и доп.), Закона 

за устройство на територията (ДВ 1/2001 г. с изм. и доп.) и Наредба № 1/10.03.1993 г. на 
МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ 26/1993 г.), 
управлението на зелените системи в населените места е изцяло от компетентността на 
общинския съвет, кмета и главния архитект на съответната община.  На основание чл. 20 
от горецитираната Наредба, в РИОСВ-Варна постъпват издадените от кметовете на 
общини писмени разрешения за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна 
дървесна и храстова растителност. 

 
 

№ Община Брой отсечени 
дървета съгласно 

издадените заповеди 
на кмета на общината 

Компенсаторно 
озеленяване (брой 
дървета и храсти) 

 
ОБЛАСТ  ВАРНА 

 
1. Варна 951 бр - дървета 1455 бр - дървета 
2. Аксаково   
3. Аврен  58 бр - дървета проектопредложение за 

залесяване на 450 дка.  
4. Белослав 14 бр - дървета 30 бр - дървета + 

озеленена площ от 1.980 
дка. с 347 бр. храсти. 

5. Вълчи дол 53 бр - дървета 149 бр - дървета 
6. Ветрино 6 бр - дървета - 
7. Девня 78 бр - дървета  озеленена площ от 10 

дка. с 176 бр дървета, 
525 бр. храсти. 

8. Долни чифлик не са издавани заповеди 
за сеч на дървета. 

20 бр - дървета + 
озеленена площ от 3 дка. 

9. Дългопол 26 бр - дървета озеленена площ от 5 дка. 
с 350 бр дървета, 

10. Провадия 67 бр - дървета - 
11. Суворово 10 бр - дървета и 

“санитарни 
200 бр - дървета + 
компенсаторно 
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почиствания на 
храстовидна 
растителност, 
изсъхнали дървета и 
клони” 

озеленяване на 
“санитарни 
почиствания на 
храстовидна 
растителност, 
изсъхнали дървета и 
клони” 

 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

12. Добрич   
13. Добричка 44 бр - дървета   
14. Балчик 144 бр - дървета 118 бр - дървета 
15. Генерал Тошево 31 бр - дървета 93 бр - дървета 
16. Каварна 35 бр - дървета 120 бр - дървета 
17. Крушари издадени  са 2 бр. 

Заповеди за 
отстраняване на 
издънкова и 
самонастанила се 
растителност в овощни 
насъждения 

не е извършвано 
компенсаторно 
озеленяване 

18. Тервел 20 бр - дървета 73 бр - дървета, 7 дка - 
храсти и озеленена площ 
8 дка.  

19. Шабла 17 бр - дървета 21 бр - дървета 
Забележка: Общините неупоменати в таблицата, не са представили информация в 

РИОСВ-Варна, съгласно чл. 20 от Наредба № 1 от 10.03.93 г. на МТРС. 
 
 Сравнявайки с предходни години, броят на отсечената растителност се запазва 
относително постоянен, което е свързано с множеството инвестиционни намерения за 
ново строителство. предимно се изсича едроразмерна растителност за изграждане на нови 
обекти и се премахват изсъхнали дървета и храсти. В сравнение с минали години 
справката по общини показва, че извършеното компенсаторно озеленяване е завишено. 
Това ще доведе до повишаване на кислородопродуктивността в населените места. 
  
   

БИОЛОГИЧНОРАЗНООБРАЗИЕ 
Биоразнообразие означава многообразието сред живите организми от всяка среда, 

включително сухоземни, морски и други водни организми и екологични комплекси, от 
които те са част, като това включва разнообразие вътре във и между видовете, както и 
разнообразие на екосистемите 

На територията контролирана от РИОСВ-Варна, биоразнообразието е изключително 
богато, защото климатът, геологията, топографията и хидрологичните условия са много 
разнообразни. Срещат се основни европейски типове местообитания. Към тях се прибавят 
значителен брой уникални и представителни съобщества и екосистеми, които са 
изключително ценни от гледна точка на биоразнообразието. От изключителен интерес е 
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високото ниво на ендемизъм - видове, намиращи се само тук и никъде другаде по света, 
както и множеството редки видове, голяма част от които са включени в световния списък 
за глобално застрашените от изчезване видове. 

Във вертикално отношение горските масиви са разположени в долния равнинно-
хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори в следните два подпояса: 
подпояс на заливните и крайречни гори и подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори.  

Естествената растителност в първият подпояс е представена от чисти и по-рядко 
смесени насаждения от полския ясен с върба, бяла топола и габър, с единично участие на 
елша и летен дъб. Естествената растителност “Лонгоза” по поречиято на река Камчия и 
река Батова е представена от семенни насаждения от полски ясен на места с височина над 
40 м и възраст 90 години. Единично участват летен дъб, бяла върба и черна топола. 
Срещат се множество увивни растения – бръшлян, повет, дива лоза, скрипка, гърбач.  

В северните части на територията, естествената растителност в подпояса на 
равнинно-хълмистите дъбови гори е представена от чисти и смесени церови насаждения. 
Срещат се още благун, летен дъб, зимен дъб, космат дъб, източен бук, обикновен и келяв 
габър, клен, мъждрян, липи. Създадените култури са предимно от акация и по-малко от 
червен дъб, планински ясен, американски ясен, гледичия, махалебка, орех, черен бор и др. 

Южните части от територията се отличават с голямо разнообразие от естествено 
разпространени широколистни дървесни и храстови видове и разнообразна тревна 
растителност. Представители на дървесната растителност са: зимен дъб, благун, цер, 
космат дъб, източен бук, габър, полски и планински ясен, явор, шестил, офика, скоруша, 
брекиня, дива череша, турска леска, клен, полски бряст, мъждрян, сребролистна, 
едролистна и дребнолистна липа, келяв габър и други. Тези дървесни видове формират 
чисти и смесени, а понякога и двуетажни насаждения с висока производителност. 

В резултат на лесокултурната дейност са създадени и се развиват успешно култури 
от: черен бор, бял бор, акация, сребролистна липа, полски ясен, благун, зимен дъб, червен 
дъб, гледичия и други. В състава на растителните формации участват храстови, 
полухрастови и тревни видове: шипка, глог, дрян, черен и бял бъз, обикновена леска, 
смрадлика, къпина, горска ягода, здравец, лазаркиня, жълт и червен кантарион, мента, 
лудо биле, риган, бял равнец, мащерка, маточина, див пелин, видове от семейство житни.   

Естествените находищата на лечебните растения се намират в горски територии и в 
земеделски земи. Срещат се следните видове лечебни растения: бял равнец, блатна мента, 
багрилно подрумиче, ветрогон, глог, горицвет, гингер, див чемшир, див джоджен, 
девесил, див пелин, еньовче, жълт кантарион, червен кантарион, камшик, маточина, мента 
обикновена, подбел, птиче просо, риган, смрадлика, шипка, трънка, драка, кисел трън, 
зайча сянка, мащерка, синя жлъчка, иглика, червен божур, мразовец, сантонинов и морски 
пелин, ефедра, жълт смил, хвощ, коприва, овчарска торбичка, брош, липа, лайка, бъз, слез, 
бръшлян, бял имел, дяволска уста и други.  

До настоящия момент находищата на билки не са картирани и няма данни за 
запасите.  

Биоразнообразието трябва да бъде съхранено в естествената си среда, за да могат 
видовете да съществуват и да се развиват нормално. По законодателен път се създават 
защитени територии, с цел да се защити и запази специфичната им биологична, естетична 
и културна стойност.  

  За ограничаване и недопускане на търговията с диворастящи цветни 
растения и части от тях, по изготвен план-график през м.март, април май, с повишена 
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интензивност около празниците, са извършени 43 бр. проверки на пазари и магазини за 
продажба на цветя в обл. Варна и Добрич. При тяхното изпълнение не са констатирани 
нарушения, свързани с продажба на диворастящи защитени растения. Предоставена е 
подробна информация в медиите относно значението на диворастящите цветни растения 
за запазване на екологичното равновесие, за вредата от събирането на диворастящи цветни 
растения с търговска цел и са представени защитените видове, потенциален обект на 
такава дейност в двете области. 

Анализът от извършените проверки, разяснителните кампании и медиини изяви през 
предходните четири години показва, че по пазарите и магазините за продажба на цветя 
е налице тенденция за ограничаване на търговията с диворастящи цветни растения.   

 Извършени са 68 бр. контролни проверки за опазване на вековни дървета. При 
проверките е констатирано, че дърветата са в добро физиологично състояние и се спазват 
условията поставени в заповедите за обявяването им. Започната е процедура по 
заличаването на три дървета. Дадено е едно предписание за отсичане на клон от вековно 
дърво в КК “Зл. Пясъци” , предписанието е изпълнено. 
 Анализът от проверките през тази и предходните години показва, че за вековните 
дървета се спазват изискванията заложени в Закона за биологичното разнообразие. 
Собствениците на вековни дървена полагат грижи за тяхното опазване. 

 За опазване и устойчиво ползване на лечебни растения, през 2009 г. са извършени 
44 контролни проверки на билкозаготвителни пунктове в общините Варна, Добрич, Долни 
чифлик, Генерал Тошево, Аксаково, Провадия, Дългопол, Вълчи дол и Тервел. Дадени са 
13 бр. предписания и всички са  изпълнени. Най-често изкупуваните и заготвени билки са: 
цвят глог, плод глог, цвят липа,  листа коприва, листа бръшлян, листа и стрък култивиран 
градински чай, стрък полски хвощ, цвят черен бъз, стрък и листа маточина, листа слез, бял 
равнец, кори върба и др.  

През отчетния период е няма отпусната квота за събиране на билки под специален 
режим от естествените им находища.  

Съставени са 3 бр. АУАН по Закона за лечебните растения. 

Извършени са 3 бр. проверки по ЗЛР на находища на лечебни растения – находища 
на снежно кокиче, пролетна циклама и широколист божур в област Добрич и област 
Варна. Находищата са в добро състояние. 

В изпълнение на писмо изх. №.11-00-109/13.07.2009г. на МОСВ са извършени 19 
бр. проверки на общините, 10 бр. проверки на ДГС и ДЛС, на 5 бр. пунктове за билки и 
8бр. дрогерия, 2 бр. фирми от козметичната промишленос от териториалния обхват на 
РИОСВ-Варна. Дадено е едно предписание, което е изпълнено. 

В изпълнение на писмо от МОСВ за предлагане на пазара на търговски продукт 
“меча мас”, е извършена 2 бр. проверки. Не е констатирано нарушение. 

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



 

РИОСВ-Варна  85 
 

 На фигура 2 е представен броя на проверките на билкозаготвителните пунктове и 
складовете за билки като сравнителен анализ за последните пет години. 
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За ограничаване и/или недопускане на търговия с маломерни екземпляри от 
видовете лозов охлюв и градински охлюв, както и търговия извън разрешения период за 
събиране и изкупуване,  е направено прессъобщение в медиите.  

 Извършени са 18 бр. проверки на рибни пазари за продажба на охлюви в градовете 
Варна и Добрич. Дадено е едно предписание, което е изпълнено. Не са констатирани 
нарушения. 

 
Опазване на защитени растителни и животински видове и техните 

местообитания.  
Във връзка със заболяването инфлуенца (грип) по птиците РИОСВ-Варна продължава 

извършването на контролни проверки в защитените територии и влажните зони, попадащи 
на миграционния път на птиците Виа понтика. Експерти и специалисти от отдел 
“превантивна дейност, биологично разнообразие и защитени територии”, извършват 
проверки във влажните зони на територията на екоинспекцията. За недопускане 
разпространението на болестта на територията контролирана от РИОСВ-Варна, за периода 
от 01.01.2009 до 31.12.2009 г. са извършени общо 483 бр. проверки, включително и 
проверки по сигнали за намерени мъртви или в безпомощно състояние птици.  

В резултат на бързите и навременни координирани действия между РИОСВ, РВМС, 
областни и общински управи не бе допуснато разпространение на болестта в територията, 
контролирана от инспекцията. 
 В изпълнение на Закона за биологичното разнообразие, в РИОСВ–Варна постъпи 
информация за намерени от граждани бедстващи екземпляри от защитени видове, 
включени в Приложение 3 от същия закон. Извършени са 59 проверки и са дадени  55 
предписания за разпореждане с тези екземпляри. Някой от тях са: два броя черношипи 
ветрушки, обикновен мишелов, пет бели щъркела, среден пъстър кълвач, малък ястреб, 
черен бързолет,  6 бр. розови пеликани, смок стрелец, пепелянка, шипоопашата сухоземна 
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костенурка, 90 бр. шипобедрени сухоземни костенуркии др. Всички предписания са 
изпълнени. 

 
В резултат на добрата разяснителна работа, с цел популяризиране на 

забранителния и разрешителния режим за защитени видове на територията на цялата 
страна, съгласно ЗБР, гражданите изпълняват законовото изискване да уведомяват 
екоинспекцията при намерени мъртви или в безпомощно състояние екземпляри. 
 В резултат на проведената информационната кампания, през 2009 г. е обхванат 
изцяло регистрационния режим на видовете, включени в приложенията на Конвенцията 
по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), като 
са издадени 136 регистрационни карти, от общо 680. Извършени са 21 бр.  проверки. Не 
са  констатирани нарушения.  
  
. 

 

 
 
 
 

 
 
В рамките на текущия контрол  са направени 3 проверки на “Центъра за защита на 

животните и природата-Добрич” – гр. Добрич и “Зоокът –спасителен център” – гр. Варна.  
Извършени са 43 бр. контролни проверки във всички зоомагазини в област Варна и 

област Добрич, във връзка с чл. 90, ал.1 от ЗБР, за установяване на видове подлежащи на 
регистрация.   

В изпълнение на чл. 90, ал1 от ЗБР са извършени 4 бр. проверки на терариуми и 
гастролиращи циркове. 
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Извършени са 19 бр. проверки на ловци във връзка с недопускане използването на 
неселективни средства за лов, съгласно ЗБР. Не са установени нарушения. 

Извършени са 2 бр. проверки по задействан Областен авариен план за борба с 
нефтените разливи. Установени са 3 екземпляра от вида ням лебед с частично зацапано 
оперение с нефтени продукти. Дадени са 2 бр. предписания за настаняването им в 
спасителен център, които са в срок на изпълнение.  
 

В изпълнение на Наредба № 8/2003 г. за реда и условията за издаване на 
разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното 
разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за 
животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от 
приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и 
методи за улавяне и убиване от приложение № 5, и издадени от МОСВ 7 бр. 
разрешителни за различни растителни и животински видове. Извършени са 3 бр. 
контролни проверки. Три от разрешителните са в срок, не са извършени контролни 
проверки, защото в РИОСВ-Варна не е постъпила информация от екипите извършващи 
проучванията. 

Във връзка с дадено предписание през предходен период за опазване 
местообитание на представител от вида “Египетски лешояд” са извършени 2 бр. проверки. 
Взети са всички възможни мерки за недопускане обезпокояване на екземпляра през 
размножителния му период. 

В изпълнение изискванията на НСМБР е извършен годишен мониторинг на 
“Европейския лалугер” в общините Шабла и Каварна.  

В изпълнение на Наредба № 4/2003 г. за реда и условията за издаване на 
разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и 
растителни видове в природата е издадено 1 бр. разрешително за внасяне с цел 
развъждане и отглеждане в инсектариум на 20 неместни диви видове пеперуди. 
Разрешителното е в срок, не са извършени контролни проверки.  
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В изпълнение на Закона за биологичното разнообразие, в РИОСВ–Варна са постъпили 91 
сигнала за намерени от граждани бедстващи или мъртви екземпляри от защитени видове, 
включени в Приложение 3 от същия закон. Извършени са 118 бр. проверки за намерени 
мъртви или бедстващи екземпляри от видовете малък воден бик, блатна костенурка, 
горска ушата сова, делфини и др. Част от бедстващите, намерени екземпляри  са 
предадени в спасителен център гр. Варна и гр. Стара Загора. Дадени са 52 бр. 
предписания, от тях са изпълнени 51, а едно е в срок на изпълнение.  
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НАТУРА 2000 
 

България е една от най-богатите страни в Европа от гледна точка на уникална флора и 
фауна (биологично разнообразие), разнообразие от местообитания, обширни гори и други 
ресурси с биологично значение. Всъщност всички основни естествени местообитания в 
Европа могат да се открият и в България – от високопланински гори до крайморски езера и 
пясъчни дюни. Богатото природно наследство на България включва гори, които покриват 
една трета от територията й, риболовните райони в Черно море и реките, плодородните 
селскостопански почви и дивата флора и фауна с икономическо значение, като например 
лечебните растения, събирани за местната промишленост и за износ. Тези ресурси са 
уязвими под натиска на хората, което е видно от броя на местните видове, които изчезват 
през последните десетилетия или се превъръщат в уязвими, застрашени или критично 
застрашени към настоящия момент. За да запазим, защитим и подобрим тези аспекти на 
природното ни наследство, то трябва да балансираме опазването на природата с понякога 
конкуриращите я потребности на промишлеността, селското стопанство и туризма. 

България е сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа. У нас са 
установени 29 000 животински вида: 94 вида бозайници, 405 вида птици, 36 вида влечуги, 
16 вида земноводни, 207 вида морски и сладководни риби и над 27 000 вида насекоми и 
други безгръбначни.  

Над 80% от птиците, обитаващи европейския континент, се срещат в България 
благодарение на двата главни миграционни пътя, които минават през територията й: Via 
Pontiсa и Via Aristotelis, влажните зони по българското черноморско крайбрежие и река 
Дунав, както и богатите и благоприятни условия за гнездене във вътрешността на 
страната.  

Държавата изгражда Национална екологична мрежа, която включва: защитени 
зони, в които могат да участват защитени територии и защитени територии, които не 
попадат в защитените зони; 

В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, 
Рамсарски места, флористично важни места и орнитологични важни места. 

 
Защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на 

благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на 
видовете в техния естествен район на разпространение. 

Министерството на околната среда и водите осигурява проучването, оценката и 
изготвянето на документации за териториите включващи типове природни 
местообитания и местообитания на видовете, които съдържат: 

1. наименование; 
2. предмет и цели на опазване на защитената зона; 
3. попълнени стандартни форми с данни и оценки; 
4. картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона. 
Предложения за териториите – предмет на проучване, могат да правят държавни 

органи, научни и обществени организации. 
В процеса на подготовка на документациите и преди обявяването на защитени зони 
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Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите 
обезпечават провеждането на национални и регионални обществени кампании за 
разясняване на предназначението и целите на защитените зони. 

За обществените обсъждания се канят представители на заинтересуваните 
министерства и ведомства, на съответните областни администрации и общини, научни и 
академични институти, екологични и обществени организации. 

За становищата и предложенията от обществените обсъждания се водят протоколи, 
които се прилагат към документациите за защитените зони. 

 
На основание на постъпили документации, Министерството на околната среда и 

водите изготвя списък на защитени зони, който заедно с документациите се внася за 
разглеждане на заседание на Националния съвет по биологичното разнообразие. 

Националният съвет по биологичното разнообразие предлага на министъра на 
околната среда и водите да внесе списъка в Министерския съвет за приемане. В срок 
до шест месеца от заседанието на Националния съвет по биологичното разнообразие 
министърът на околната среда и водите внася списъка на защитените зони в 
Министерския съвет. 

Решението на Министерския съвет и списъкът се обнародват в "Държавен 
вестник". 

Министерството на околната среда и водите изготвя проект на заповед за 
обявяване на всяка защитена зона, включена в списъка. 

В проекта на заповедта се посочват: 
1. основанието за нейното издаване; 
2. наименованието и местоположението на защитената зона; 
3. предметът и целите на защитената зона; 
4. общата площ и опис на имотите, включени в защитената зона; 
5. забрани или ограничения на дейности, противоречащи на целите за 

опазване на защитената зона. 
 

Министерството на околната среда и водите съобщава на обществеността за 
изработения проект на заповед с обявление, публикувано най-малко в един ежедневник и 
на Интернет страницата му. В обявлението се посочват мястото и условията за достъп до 
пълния текст на проекта на заповед.  

В едномесечен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да представят на 
министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и 
предложения по проекта на заповед само относно забраните или ограниченията в 
нея. В едномесечен срок след изтичане на срока министърът на околната среда и водите 
взема окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения и 
издава заповед за обявяване на съответната защитена зона. 

Заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване. 
 
Обявяването на защитената зона не променя собствеността върху земите, 

горите и водните площи в тях. 
 
Когато съществува опасност от увреждане на територии от списъка от защитени 

зони (когато е внесен в Националния съвет по биологичното разнообразие), преди да са 
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обявени за защитени зони, министърът на околната среда и водите може със заповед, 
обнародвана в "Държавен вестник", да забрани или ограничи отделни действия в тях 
за срок до две години, с изключение на обектите, предоставени за отбраната и 
въоръжените сили. 

 
 В изпълнение на Закона за биологичното разнообразие през 2009 г. прдължи 
процесът по обявяване на защитени зони. В териториалния обхват на РИОСВ-Варна 
попадат 15 защитени зони определени по Директива за опазване на дивите птици, 
Директива 79/409/EEC, и 22 зони определени по Директива за опазване на местообитанита 
и  дивата флора и фауна. 
 

Зони определени съгласно изискванията на  
Директивата за опазване на дивите птици 

 
№ 
по 
ред 

 
код 

 
зона 

 
община 

1  BG0000156 Шабленски 
езерен комплекс 
 

Шабла 

2 BG0000191 Варненско-
Белославско 
езеро 

Варна и  
Белослав 

3 BG0002038 Провадийско-
Роякско плато 
 

Провадия, 
Дългопол и  
Ветрино 

4 BG0002039 Хърсовска река Тервел 
 

5 BG0002044 Камчийска 
планина 
 

Долни чифлик и 
Дългопол 

6 BG0002045 Комплекс 
Камчия 

Долни чифлик и  
Аврен 

7 BG0002046 Ятата Белослав и  
Варна 

8 BG0002048 Суха река Добричка, 
Тервел и 
Крушари 

9 BG0002050 Дуранкулашко 
езеро 

Шабла 

10 BG0002051 Калиакра Каварна и  
Шабла 

11 BG0002060 Галата Варна и  
Аврен 

12 BG0002061 Балчик Балчик 
13 BG0002082 Батова Балчик, 
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Аксаково и 
Варна 

14 BG0002085 Чаиря Добричка и 
Ген. Тошево 

15 BG0002097 Белите скали Каварна и 
Балчик 

 
Зони определени съгласно изискванията на 

Директивата за опазване на природните местообитания 
 и надивата флора и фауна 

 
 

№ 
 

 
код 

 
зона 

 
община 

1 BG0000100 Плаж 
Шкорпиловци 

Долни чифлик 

2 BG000102 Долината на 
река Батова 

Балчик,  
Добричка, 
Аксаково и 

Варна 
3 BG0000103 Галата Варна и  

Аврен 
4 BG0000104 Провадийско – 

Роякско плато 
Провадия и  
Дългопол 

5 BG0000106 Хърсовска река Тервел 
6 BG0000107 Суха река Тервел, 

Крушари, 
Добричка, 
Аксаково и  
Суворово 

7 BG0000116 Камчия Долни чифлик 
и  Аврен 

8 BG0000118 Златни пясъци Балчик, 
Аксаково и 

Варна 
9 BG0000130 Крайморска 

Добуджа 
Шабла, 

Каварна, 
Ген.Тшево и 

Балчик 
10 BG0000132 Побити камъни Аксаково, 

Девня, 
Суворово и 

Белослав 
11 BG0000133 Камчийска- 

Еменска 
планина 

Долни чифлик 
и Дългопол 
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12 BG0000144 Река Камчия Долни чифлик 
и Дългопол 

13 BG0000154 Езерото 
Дуранкулак 

Шабла 

14 BG0000621 Ез. Шабала-
Езерец 

Шабла 

15 BG0000191 Варненско-
Белославски 

комплекс 

Белослов и 
Девня 

16 BG0000393 Екокоридор 
Камчия - Емине 

Долни чифлик 
и Дългопол 

17 BG0000501 Голяма Камчия Долни чифлик 
и Дългопол 

18 BG0000569 Кардам Ген. Тошево 
 

19 BG0000570 Изворово - 
Краище 

Ген. Тошево 

20 BG0000572 Росица - 
Лозница 

Ген. Тошево 

21 BG0000573 Комплекс 
Калиакра 

Шабла, 
Каварна и  

Балчик 
22 BG0000623 Таушан тепе Ветрино 

 
 

 През 2009 г. е обявена една защитена зона ЗЗ “Калиакра”. Така общия брой на 
обявените зони са пет. 
 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА “СУХА РЕКА”, С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД BG0002048 
 

 Та обхваща землищата на с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област 
Силистра; с. Коларци, с. Брестница, с. Оногур и с. Балик, община Тервел, с. Воднянци, с. 
Миладиновци, с. Черна, с. Хитово, с. Житница, с. Крагулево, с. Дряновец, с. Тянево, с. 
Подслон, с. Карапелит, с. Полковник Иваново, с. Ловчанци, с. Гешаново и с. Пчелник, 
община Добричка и с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Габер, с. Огняново, с. 
Александрия, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово и с. Северци, община Крушари, област 
Добрич, с обща площ 254 377.861 дка.  

Предмет на опазване в защитена зона “Суха река” са следните видове птици: 

Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие: 

Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Малка бяла 
чапла /Egretta garzetta/, Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Бяла 
лопатарка /Platalea leucorodia/, Червеногуша гъска /Branta ruficollis/, Ръждив ангъч 
/Tadorna ferruginea/, Белоока потапница /Aythya nyroca/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна 
каня /Milvus migrans/, Червена каня /Milvus milvus/, Белоопашат морски орел /Haliaeetus 
albicilla/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, 



 

РИОСВ-Варна  94 
 

Тръстиков блатар /Circus aeruginosus/, Полски блатар /Circus cyaneus/, Степен блатар 
/Circus macrourus/, Ливаден блатар /Circus pygargus/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, 
Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Голям 
креслив орел /Aquila clanga/, Царски орел /Aquila heliaca/, Малък орел /Hieraaetus 
pennatus/, Орел рибар /Pandion haliaetus/, Вечерна ветрушка /Falco vespertinus/, Малък 
сокол /Falco columbarius/, Сокол скитник /Falco peregrinus/, Голяма пъструшка /Porzana 
porzana/, Средна пъструшка /Porzana parva/, Малка пъструшка /Porzana pusilla/, Ливаден 
дърдавец /Crex crex/, Сив жерав /Grus grus/, Турилик /Burhinus oedicnemus/, Бухал /Bubo 
bubo/, Козодой /Caprimulgus europaeus/, Синявица /Coracias garrulus/, Сив кълвач /Picus 
canus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Среден пъстър кълвач 
/Dendrocopos medius/, Дебелоклюна чучулига /Melanocorypha calandra/, Късопръста 
чучулига /Calandrella brachydactyla/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Полска бъбрица 
/Anthus campestris/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, Червеногърба сврачка /Lanius 
collurio/, Черночела сврачка /Lanius minor/, Градинска овесарка /Emberiza hortulana/.  

 

Видове по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: 

Голям корморан /Phalacrocorax carbo/, Голям ястреб /Accipiter gentilis/, Малък ястреб 
/Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Северен мишелов /Buteo lagopus/, 
Черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, Орко /Falco subbuteo/, Черноопашат крайбрежeн 
бекас /Limosa limosa/.  

Защитената зона се обявява с цел: 

 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 застрашени и 
мигриращи видове птици по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане 
на техния благоприятен природозащитен статус. 

 Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за 
безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и 
жерави по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на 
техния благоприятен природозащитен статус. 

 Трайно запазване на разнообразието и качеството на местообитанията. 
 Приоритетно запазване и подобряване състоянието на степните местообитания. 
 Повишаване естествеността на горските местообитания. 
 Възстановяване водния режим на Суха река. 
 Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка 

за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен 
статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване. 

 Щадящо ползване на природните ресурси, което гарантира тяхното 
възпроизводство.  

 

В границите на защитената зона се забранява:  
1. Разораването и залесяването на ливади, пасища и мери; 
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2. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 
дървета, защитни горски пояси) в земеделските земи; 

3. Извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на мочурища 
и естествени водни обекти; 

4. Подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на 
разстояние до 50 м от границите на водните обекти; 

5. Използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите; 
6. Депонирането и временното съхранение на опасни отпадъци; 
7. Скалното катерене през размножителния период на птиците (февруари-август); 
8. Практикуването на делта- и парапланеризъм. 

 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА “ЧАИРЯ”, С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД BG0002085, 
 
Зоната обхваща землищата на с. Методиево и с. Генерал Колево, община Добричка и с. 
Пленимир, община Генерал Тошево, област Добрич, с обща площ 14 515. 749 дка.  
 
Предмет на опазване в защитена зона “Чаиря” са следните видове птици: 
Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие: Бял щъркел /Ciconia 
ciconia/, Вечерна ветрушка /Falco vespertinus/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/; 

 Видове по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: Голяма белочела гъска 
/Anser albifrons/, Обикновена калугерица / Vanellus vanellus /, Жълтокрака чайка /Larus 
cachinnans/. 

Защитената зона се обявява с цел: 

 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;  

 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 
подобряване на природозащитното им състояние. 

 
В границите на защитената зона се забранява:  

 Разораването и залесяването на ливади, пасища и мери. 
 Използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите. 
 Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 

дървета) в земеделските земи. 
 
 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА “ЯТАТА”, С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД BG0002046, 
 
Обхваща землищата на гр. Белослав, община Белослав и с. Константиново, община 

Варна, област Варна, с обща площ 1445,02 дка. 
   

Предмет на опазване в защитена зона “Ятата” са следните видове птици: 
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:  
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Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, 
Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/, Нощна чапла 
/Nycticorax Nycticorax/, Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, Голяма бяла чапла /Egretta 
alba/, Ръждива чапла /Ardea purpurea/, Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia 
ciconia/, Блестящ ибис /Plegadis falcinellus/, Бяла лопатарка /Platalea leucorodia/, Тундров 
лебед /Cygnus columbianus bewickii/, Поен лебед /Cygnus cygnus/, Белоока потапница 
/Aythya nyroca/, Червеногуша гъска /Branta ruficollis/, Малък нирец /Mergus albellus/, 
Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Тръноопашата потапница /Oxyura leucocephala/, Осояд 
/Pernis apivorus/, Морски орел /Haliaeetus albicilla/, Тръстиков блатар /Circus aeruginosus/, 
Степен блатар /Circus macrourus/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Вечерна ветрушка 
/Falco vespertinus/, Сив жерав /Grus grus/, Кокилобегач /Himantopus himantopus/, 
Саблеклюн /Recurvirostra avosetta/, Кафявокрил огърличник /Glareola pratincola/, Бойник 
/Philomachus pugnax/, Малък горски водобегач /Tringa glareola/, Тънкоклюн листоног 
/Phalaropus lobatus/, Дългоклюна чайка /Larus genei/, Дебелоклюна рибарка /Gelochelidon 
nilotica/, Бухал /Bubo bubo/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Синявица /Coracias 
garrulus/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Полска бъбрица /Anthus campestris/, 
Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, Черночела сврачка /Lanius minor/, Градинска 
овесарка /Emberiza hortulana/.  

 
Видове по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Малък гмурец /Tachybaptus ruficollis/, Голям корморан /Phalacrocorax carbo/, Сива чапла 
/Ardea cinerea/, Ням лебед /Cygnus olor/, Голяма белочела гъска /Anser albifrons/, Сива 
гъска /Anser anser/, Бял ангъч /Tadorna tadorna/, Фиш /Anas penelope/, Сива патица /Anas 
strepera/, Зимно бърне /Anas crecca/, Зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/, 
Шилоопашата патица /Anas acuta/, Лятно бърне /Anas querquedula/, Клопач /Anas clypeata/, 
Червеноклюна потапница /Netta rufina /, Кафявоглава потапница /Aythya ferina/, Качулата 
потапница /Aythya fuligula/, Звънарка /Bucephala clangula/, Среден нирец /Mergus serrator/, 
Лиска /Fulica atra/, Обикновена калугерица /Vanellus vanellus/, Плоскоклюн блатобегач 
/Limicola falcinellus/, Средна бекасина /Gallinago gallinago/, Черноопашат крайбрежeн 
бекас /Limosa limosa/, Малък зеленоног водобегач /Tringa stagnatilis/, Голям зеленоног 
водобегач /Tringa nebularia/, Голям горски водобегач /Tringa ochropus/, Речна чайка /Larus 
ridibundus/.  
  

Защитената зона се обявява с цел: 
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;  

 Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо 
подобряване на природозащитното им състояние;  

В границите на защитената зона се забранява:  
 

 Разораване и залесяване на пасища и мери. 
 Депониране и временно съхранение на отпадъци. 
 Извършване на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на мочурища и 

естествени водни обекти.  
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 Използване на отрови, пестициди (включително второ поколение родентициди) и 
други неселективни средства за борба с вредителите по селскостопанските 
растения. 

 

Защитена зона “ХЪРСОВСКА РЕКА” С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД 
BG0002039 в землищата на с. Честименско, с. Сърнец, с. Ангеларий, с. Безмер, с. Гуслар, 
с. Главанци, с. Професор Златарски, с. Каблешково, община Тервел, област Добрич, с. 
Върбино, с. Межден, община Дулово, област Силистра, с. Давидово, с. Попрусаново, с. 
Войново, с. Средище, с. Каменци, с. Стрелково, с. Посев, община Кайнарджа, област 
Силистра, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Алеково, с. Цар Асен, с. Кутловица, с. Васил Левски, 
с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, с. Българка, с. Богорово, с. Главан, с. 
Срацимир и с. Поп Кралево, община Силистра, област Силистра, с обща площ 354 286,270 
дка. 

Предмет на опазване в защитена зона “Хърсовска река” с идентификационен код 
BG0002039 са следните видове птици: 

по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч (Tadorna 
ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд 
(Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Степен блатар (Circus macrourus), 
Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел 
(Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo 
rufinus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo 
atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus 
martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига 
(Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 
2.2. по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка 
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Пчелояд (Merops apiaster). 
 

Защитената зона по т. 1 се обявява с цел: 
опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние, възстановяване на 
местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на 
природозащитното им състояние. 
 

В границите на защитената зона се забранява: 
 премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, 

защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 
 залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и 

трайни насаждения; 
 използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
 намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове. 
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Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, 
попадащи в границата на защитена зона “Хърсовска река” с идентификационен код 
BG0002039, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване.  

 
 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „КАЛИАКРА”, С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД BG0002051, 
попада в землищата на с. Тюленово, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с. 
Българево, гр. Каварна, с. Камен бряг и с. Свети Никола, община Каварна, област 
Добрич, и е с обща площ 109 027.953 дка, от които 55.434 кв. км. морски пространства. 
 
Предмет на опазване в защитена зона „Калиакра”, с идентификационен код BG0002051, са 
следните видове птици: 
 
1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Ушат гмурец 
(Podiceps auritus), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), Розов пеликан (Pelecanus 
onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Среден корморан (Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик 
(Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax 
nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма 
бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), 
Бял щъркел (Ciconia ciconia), Лопатарка (Platalea leucorodia), Поен лебед (Cygnus cygnus), 
Малък нирец (Mergus albellus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Орел рибар (Pandion 
haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus 
milvus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), 
Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар 
(Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), 
Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел 
(Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo 
rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол 
(Falco columbarius), Средиземноморски сокол (Falco eleonorae), Сoкол скитник (Falco 
peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Средна пъструшка 
(Porzana parva), Ливаден дърдавец (Crex crex), Турилик (Burhinus oedicnemus), 
Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Планински дъждосвирец (Charadrius 
morinellus), Златиста булка (Pluvialis apricaria), Малък горски водобегач (Tringa glareola), 
Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Дългоклюна 
чайка (Larus genei), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), 
Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo 
bubo), Блатна сова (Asio flammeus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче 
(Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 
syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига 
(Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus 
campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), 
Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 
Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Червеногуша мухоловка (Ficedula 
parva), Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis), Полубеловрата мухоловка (Ficedula 
semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 
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2. видове по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:  
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш 
гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан 
(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма 
белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), 
Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава 
патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas 
querquedula), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya 
ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Обикновена гага (Somateria mollissima), 
Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus 
merganser), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен 
мишелов (Buteo buteo), Северен мишелов (Buteo lagopus), Черношипа ветрушка (Керкенез) 
(Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), 
Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius 
dubius), Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Сребриста булка (Pluvialis 
squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък брегобегач (Calidirs 
minuta), Kривоклюн брегобегач (Calidirs ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Caldris 
alpina), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Голям свирец (Numenius arquata), Малък 
червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), 
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница 
(Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus), Белокрила рибарка (Chlidonias 
leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster). 
 

Защитената зона се обявява с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние; възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е 
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.  

В границите на защитената зона се забранява:  

1. премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета), 
при ползването на земеделските земи като такива; 
2. залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи 
и трайни насаждения; 
3. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
4. разширяването площта на съществуващи кариери; 
5. промяната на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, 
поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове /скали/ в 
селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е 
свързана с изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, пречиствателни 
станции за питейни води, съоръжения за третиране на отпадъци, пътища, укрепване на 
свлачища и други обекти от техническата инфраструктура, или с планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на публикуване на заповедта 
в "Държавен вестник" има завършена процедура по реда на Глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие; 
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6. изграждането на фотоволтаични инсталации и вятърни генератори за производство на 
електроенергия, с изключение на тези, за които към датата на публикуване на заповедта в 
"Държавен вестник" има завършена процедура по реда на Глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. 
 

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, 
попадащи в границите на защитена зона „Калиакра”, с идентификационен код BG0002051, 
запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване.  

 
 С цел информиране на заинтересованите лица за изготвените проекти на 
заповеди  за обявяването на защитени зони за опазване на дивите птици „Дуранкулашко 
езеро”, „Шабленски езерен комплекс” и „Калиакра” бяха проведени, по изготвен план-
график, 10 срещи по населените места. На срещите взеха участие експерти от РИОСВ-
Варна, кметове, кметски намесници, собственици и ползватели на земеделски земи. Бяха 
разяснени възможностите и ограниченията на режимите в бъдещите защитените зони.  
 Извършени са 39 бр. проверки във връзка с спазване режимите в защитените 
зони от мрежата Натура 2000. 
 По сигнали на граждани са извършени 5 бр. проверки. Съставени са 26 бр. АУАН 
за нарушаване режимите на ЗЗ и разпоредбите на параграф 14 от ЗБР. 
 В изпълнение на чл.31, ал.7 от ЗБР са съгласувани, с решения 154 броя планове, 
проекти и инвестиционни намерения. 
 На основание чл.31, ал. 10 от Закона за биологичното разнообразие са издадени 27 
решения да се извърши оценка на степента на въздействието на планове с предмета и 
целите на потенциалните защитени зони. Оценени са 14 Доклада по оценка на степента на 
въздействието. 
 Изготвени са 419 преценки на съвместени процедури с Оценка въздействието на 
околната среда и Екологични оценки с предмета и целите на потенциалните защитени 
зони. 

 
ОТПАДЪЦИ 

 
 

     Дейността на експертите по управление на отпадъците е свързана с издаване на 
разрешения, регистрационни документи и удостоверения; осъществяване на превантивен, 
текущ и последващ контрол на лица, извършващи дейности с битови, строителни, 
производствени, опасни и масово разпространени отпадъци; осъществяване на контрол по 
начисляване и събиране на продуктови такси за пусканите на пазара продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, на територията на 
областите Варна и Добрич 

 
1.  Кратка информация и анализ на разработването, приемането от 

общинските съвети, актуализирането на общинските програми за управление 
на отпадъците 
   От общо 19 общини, контролирани от РИОСВ - Варна, 16 са актуализирали своите 

програми по управление на дейностите по отпадъците, които са приети от общинските 
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съвети. Актуализацията на програмите е извършена съобразно действащия Закон по 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
Заложените мерки в плановете за действие на програмите по управление на отпадъците се 
изпълняват, съгласно предвидените в тях срокове. 

2. Битови отпадъци 
    Данни за населението по общини, на територията на РИОСВ - Варна, обхванато в 

организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци са представени в 
таблица 2. Общият процент на обхванатото в организирана система население е висок, 
поради това, че големите градове са със значително по-голям брой население и са 
обхванати в система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци. От 
общо 368 населени места на територията на РИОСВ-Варна, 29 са обхванати в 
организирана система, т.е 7.88 %, а 339 не са обхванати в такава, което представлява 92.12 
% от общият им брой. 

 
НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА и ОБЩИНСКИ ДЕПА  
        

   В изпълнение на изискванията заложени в Директива 1999/31/ЕС за депониране на 
отпадъци  и  сроковете посочени в Националната програма за управление на дейностите 
по отпадъците, считано от 19.07.2009 г. експлоатацията на депата за отпадъци, 
неотговарящи на нормативните изисквания в регионален план е преустановена. Издадени 
са 14 преустановителни заповеди за спиране на общинските депа, приемащи битови и 
строителни отпадъци. 
 По отношение на нерегламентираните сметища и замърсявания с отпадъци са 
извършени 19 проверки по поддържане чистотата в населените места, като за 
установените локални замърсявания са издадени предписания за отстраняването им.   
 В табличен вид е обобщена информацията за въведената система за организирано 
събиране и транспортиране на отпадъците в региона. 
 
                                                                                                                                                         
Таблица 2. 

 

N  Община 
Брой 

населени 
места  

Брой жители по 
настоящ адрес 

Включени в 
системата за 
събиране [%] 

Извозвани на 
основното 
общинско 
депо [%] 

1 2 3 4 5 6 
1 Аврен 17 8 020 100 100 
2 Аксаково 23 19 887 100 100 
3 Белослав 4 11 548 100 100 
4 Варна 6 349 645 100 100 
5 Ветрино 10 6 853 100 100 
6 Вълчи дол 22 12 593 100 100 
7 Девня 3 11 000 100 100 
8 Долни чифлик 17 20  653 100 100 
9 Дългопол 16 17 399 100 100 

10 Суворово 9 4 213 55 55 
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11 Провадия 25 30 055 100 100 
12 Балчик 23 16 536 71 71 
13 Ген. Тошево 42 7 986 42 42 
14 Добричка 68 9 040 48 48 
15 Добрич 1 100 000 100 100 
16 Каварна 22 16 081 87 87 
17 Крушари 19 1 793 100 100 
18 Тервел 25 7 452 39 39 
19 Шабла 16 2 000 32 32 

 
 

   Осъществена е координация между общинските и областни администрации  по 
изпълнение на ИСПА мярка “Регионално управление на отпадъците –  Варна, Добрич и 
Провадия”. 

 
3. Строителни отпадъци 
      

 Генерираните строителни отпадъци на контролираната от РИОСВ-Варна територия, се 
обезвреждат по съвместимост с битовите, на депа за неопасни отпадъци.  

     Във връзка с интензивното строителство в регион Варна, управлението на строителните 
отпадъци и изкопаните земни маси остава сериозен проблем, който намира частично решение с 
изпълнение на техническа рекултивация на нарушени терени.  

     Провежда се превантивен контрол по отношение издадените от главните архитекти 
разрешения за строеж. Строителен надзор уведомява РИОСВ-Варна за всяка заверена 
заповедна книга за строеж, което отразява целия процес от генериране на строителните 
отпадъци до предаването им за последващо третиране. 

 
4. Производствени и опасни отпадъци 
 

Производствените и опасни отпадъци се третират на територията на предприятията, 
които ги генерират. За извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ - Варна издава 
разрешителни и регистрационни документи и контролира изпълнението по условията в тях, както и 
изпълнението на програмите по управление на отпадъците. 

Преустановена е експлоатацията на “Депо за производствени и строителни отпадъци”, 
с. Падина, община Девня, “Депо за фосфогипс” на “Агрополихим” АД и “Депо за неопасни 
отпадъци с клетка за опасни отпадъци”, с оператор “ТЕРЕМ КРЗ Флотски Арсенал”, с. 
Константиново, община Ваена. 

Закрити и рекултивирани са депата за азбестосъдържащи отпадъци на “ТЕЦ - Варна” 
ЕАД и “Полимери” АД. 

През 2009 г са издадени разрешения на “Евротранс Метал” ЕООД, гр. Балчик и  “НИН” 
ООД, гр. Добрич за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. 

В настоящия момент са въведени в експлоатация три автоклава за обеззаразяване на 
опасни болнични отпадъци на територията на “МБАЛ Света Анна” АД, гр. Варна, “МБАЛ Света 
Марина” ЕАД, гр.Варна и МБАЛ Варна към ВМА София, гр. Варна. Останалите опасни отпадъци, 
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които не подлежат на автоклавиране се предават за транспортиране и последващо третиране на 
лица, които притежават необходимия документ по чл. 12 от ЗУО. 

 
  През 2009 г. са издадени:  
 55 бр. разрешения за дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО; 
 25 бр. разрешения за изм. и доп; 
 44 бр. регистрационни документи за дейности с неопасни отпадъци по чл. 50 от ЗУО; 
 14 бр. удостоверения за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали по чл. 

54 от ЗУО. 
            Утвърдени/ съгласувани са 117 бр. фирмени програми за управление на дейностите по 

отпадъците.  
            Извършена е класификация на отпадъците по реда на Наредба № 3 за класификация на 

отпадъците на 137 бр. фирми като са утвърдени 1 276 бр. работни листи.  
            Съгласно изискванията на Наредба № 9 са заверени 510 отчетни книги на 182 фирми. 
 
 За сравнение през 2008 г. са утвърдени/ съгласувани общо 153 броя програми за 

управление на дейностите по отпадъци; издадени са 108 броя разрешения за дейности с отпадъци; 
87 броя регистрационни документи; издадени са 33 бр. удостоверения за дейности с черни и цветни 
метали; извършена е класификация на отпадъците по реда на Наредба № 3 на 201 броя фирми и са 
утвърдени 2 004 броя работни листи; заверени са 511 отчетни книги на 173 фирми.             

 През 2009 г. са извършени 720 броя проверки, като са дадени 561 броя предписания. 
Проверките са разпределени както следва: 

 161 бр. са по условията в издадените разрешения  по чл. 37 от ЗУО;  
 55 бр. са за издаване на разрешения за дейности с отпадъци;  
 14 бр. са за издаване на удостоверения за търговска дейност с ОЧЦМ;  
 44 бр. по жалби и сигнали;  
 71 бр. по изпълнение на дадени предписания;  
 159 бр. проверки за определяне размера на продуктовата такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;  
216 бр. извънредни проверки с  различно основание (по разпореждане на МОСВ, 

явяване за съставяне на АУАН, покана за изясняване на обстоятелствата, даване на 
предписания за стартиране на процедура по издаване на документ по чл. 12 от ЗУО и др.). 

  
5. Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с отпадъци 

на територията на РИОСВ 
 
В сравнение с предходните години се наблюдава тенденция към подобряване 

чистотата в населените места на контролираната от РИОСВ - Варна територия, както и 
ограничаване замърсяването на компонентите на околната среда с отпадъци. Отчетена е 
тенденция към повишаване броя на населените места и обхванато население в система на 
организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци.              
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ШУМ 
 
Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в 

околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. 
Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които е генериран. В 
зависимост от характера (постоянен, периодично повтарящ се, прекъснат), честотния 
спектър, интензивността и продължителността на експозиция на шума, въздействието му е 
по-малко или повече вредно.  

Основният аспект на вредното въздействие на шума е свързан с влиянието му върху 
човешкия организъм. Високите шумови нива влияят не само върху слуховия апарат на 
човека, но и върху психическото и нервното състояние, имунната система и др. Шумът 
представлява комплекс от различни по честота, сила, периодичност и др. фактори 
трептения. Той може да е причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния 
транспорт, както и от промишлени инсталации и съоръжения. Шумът може да бъде 
разделен по вид трептения (непрекъснат, импулсен, смесен) и според честотната 
характеристика (нискочестотен, средночестотен, свръхчестотен).  

През годината са извършени 58 проверки на място и/или по представени документи 
(доклади от СПИ) на 48 обекта, от които 5 проверки с контролни измервания по 
утвърдения годишен график (измервания на “Керамик ГТ” АД, гр. Генерал Тошево не са 
проведени, поради преустановяване производствената дейност през 2009 г.), 13 по плана на 
РИОСВ – Варна и 40 по представени доклади от СПИ. В общия брой проверки не са 
включени участията на експерта по фактор шум в извършените  комплексни проверки през 
2009 г. на обектите с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС. Дадено е 1 
предписание, което е изпълнено.  

Към 31.12.2009 г. няма предприети административно наказателни действия спрямо 
дружествата. 

За шумовото натоварване допринася наситеността на градската територия с 
транспортни трасета и транспортни средства. Характерното разположение на 
промишлените зони - предимно обособени в нежилищни територии, до голяма степен 
снижава въздействието на призводствения шум върху гражданите. Битовият шум има 
различно въздействие в различните райони, като в жилищните квартали той е с по-високо 
ниво в извънработно време. Шумът, породен от строителни дейности, е характерен за 
районите в които се извършва строителство, ограничен е по време и е с невисок 
интензитет.  

В град Варна най-голям дял за оформянето на акустичното състояние на община Варна 
има транспортният шум - автомобилният и самолетният шум, и в по-малка степен 
железопътния.  

Акустичната обстановка в гр. Добрич е неравномерно натоварена. Тя е утежнена 
главно по комуникационно-транспортната мрежа. Шум от промишлени източници не е 
регистриран, поради локалното им значение и отнасянето към производствените зони. 

С цел намаляване на шума в общините се извършват мероприятия по поддържане и 
озеленяване на площи, отделяне на жилищните сгради от натоварените пътни артерии със 
зелени пояси и ремонт на пътни участъци.  

Отбиването на движението на едрогабаритни автомобили по околовръстни/обходни 
пътища и изграждането на нови такива, също е една от мерките водещи за намаляване 
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нивата на шума в централните части на градовете и осигуряване на акустичен комфорт на 
гражданите.  

 
 

РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА (ОХВ) 
 

 
С цел защита на човешкото здраве и опазване на околната среда РИОСВ–Варна 

упражнява контрол на лицата, които произвеждат, употребяват и съхраняват химични 
вещества и препарати. 

 
Регламент REACH  

 От 1 юни 2007 г. е в сила Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на Европейския 

Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г, относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Съгласно изискванията на 

Регламента всеки производител или вносител на химично вещество, произведено или 

внесено в количество над   1 тон/годишно в самостоятелен вид, в препарат или изделие (от 

което веществото се отделя при нормални и предвидими условия на употреба), е длъжен 

да го регистрира в Европейската Агенция по химикали в Хелзинки. 

 През 2009 г. експертите на РИОСВ – Варна извършиха проверки на дружества, 

които произвеждат, пускат на пазара или употребяват химични вещества и препарати 

съгласно Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на 

Регламент (ЕО)             № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали (REACH). Извършени са 49 бр. проверки на 46 бр. 

дружества, от които по смисъла на Регламента 10 дружества са производители, 21 

вносители, а останалите 34 потребители по веригата. Извършени са и 19 бр. проверки по 

чл. 27 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

препарати (ДВ, бр. 114/2003 г. с изм. и доп.). 

Към нарушителите са предприети административнонаказателни процедури – 
съставени са 3 акта за установяване на административно нарушение.  

 
Директива „СЕВЕЗО” 
 

За предприятия и/или съоръжения, класифицирани като “предприятия и/или 

съоръжения с нисък рисков потенциал” или като “предприятия и/или съоръжения с висок 
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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 

31.12.2009 г. разрешителни за експлоатация по чл. 104 от ЗООС са издадени на 13 

оператора:  

- „предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал”: Петролна база  - 

Варна, с оператор „НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Варна; „АГРОПОЛИХИМ” АД, гр. 

Девня; „ИНХОМ” ООД, гр. Белослав; „ПОЛИМЕРИ” АД, гр. Девня; Производствена и 

складова база за взривни вещества “Сини вир”в с. Цонево, с оператор „ЕСКАНА” АД, гр. 

Варна; ПСБ-Аспарухово, с оператор „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София; Складова 

база за горива в общ. Белослав, с оператор „ГАЗТРЕЙД” АД, гр. София; 

- „предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал”: Летище Варна, с 

оператор „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр. Варна; Петролна 

база  - Добрич, с оператор „НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Варна; Складова база за 

взривни вещества в с. Чернево, с оператор „НИКАС” ООД, гр. София; „ТЕРМОСТРЕН” 

ЕАД, гр. Вълчи дол; Терминал за втечнени въглеводородни газове в  гр. Суворово, с 

оператор „ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. Варна; Складова база за взривни 

вещества, гр. Девня, с оператор “ЕСКАНА” АД, гр. Варна. 

 Броят на обектите подлежащи на издаване на разрешение по чл. 104 от ЗООС 

нараства, като от една страна това се дължи на силния икономически растеж на региона, а 

от друга на упражнявания от РИОСВ – Варна контрол. 

Съгласно утвърдения от министъра на ОСВ график, през 2009 г. са извършени 11 

бр. проверки по условията в разрешителни за експлоатация по чл. 104 от ЗООС на 

следните обекти класифицирани като: 

Предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал: 

- “ИНХОМ” ООД, гр. Белослав; 

- “ПОЛИМЕРИ”АД, гр. Девня; 

- “АГРОПОЛИХИМ”АД, гр. Девня; 
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- Петролна база-Варна, с оператор “НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Варна; 

- Производствена и складова база за взривни вещества в с. Цонево, с оператор 

“ЕСКАНА ИНВЕСТ 96” АД, гр. Варна;  

- ПСБ – Аспарухово, с. Аспарухово – с оператор “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. 

София. 

Предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал: 

- Летище Варна, с оператор“ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” 

АД, гр. Варна; 

-  Складова база за съхранение на промишлени взривни вещества, с. Чернево, с 

оператор “НИКАС” ООД, гр. София; 

-  Терминал за втечнени въглеводородни газове, гр. Суворово, с оператор 

“ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. Варна; 

- “ТЕРМОСТРЕН” ЕАД, гр. Вълчи дол; 

- Петролна база-Добрич, с оператор “НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООД,гр. Варна. 

При извършените проверки е установено, че операторите на 
предприятията/съоръженията са предприели необходимите мерки с цел предотвратяване 
на аварии. 

 
 

Регламент относно детергентите 

 През 2009 г. са извършени проверки по Регламент (ЕО) № 648/2004 относно 
детергентите на 3 дружества, които произвеждат и пускат на пазара перилни и 
почистващи препарати. Установено е, че дружествата не разполагат с необходимата 
информация за биоразградимостта на повърхностноактивните вещества, които влагат при 
производството на детергентите, както и използвания за определянето й метод. На същите 
са дадени предписания. 
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ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ И ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

 
Варненска област 
 
Община Белослав 
Обект “Битово-фекална канализация с. Страшимирово - IV етап” по Договор № 
6521/08.07.2008 г. с ПУДООС на стойност 1 373 834.46 лв. Изпълнен в срок - 2009 г. 
 
Обект “Водоснабдяване с. Езерово – VI етап” по Договор № 7751/17.07.2009 г. с ПУДООС 
на стойност 430 427.94 лв. Изпълнен в срок. 
 
Обект “Водоснабдяване с. Страшимирово – IV етап” по Договор № 7001/01.06.2009 г. с 
ПУДООС на стойност 999 972.88 лв. Изпълнен в срок. 
 
Обект “Изграждане на канализационен колектор битово-фекални води – с. Разделна” по 
Договор № 6902/19.02.2009 г. с ПУДООС на стойност 1 417 925.79 лв.  Изпълнен в срок. 
 
Обект “Водоснабдяване с. Страшимирово – VI етап” по Договор № 7222/15.06.2009 г. с 
ПУДООС на стойност 1 085 614.16 лв. Изпълнен в срок. 
 
Обект “Битово-фекална канализация с. Страшимирово - VI етап” по Договор № 
7002/01.06.2009 г. с ПУДООС на стойност 556 073.22 лв. Изпълнен в срок - 2009 г. 
 
Обект “Битово-фекална канализация с. Езерово” по Договор № 7223/15.06.2009 г. с 
ПУДООС на стойност 249 971.33 лв. Изпълнен в срок - 2009 г. 
 
Община Варна 
Обект “Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в 
зоната на съществуващото и песпективно ползване на водите между буна 109 и яхтеното 
пристанище, к.к. Константин и Елена” –по Договор № 6811/17.12.2008 г. ПУДООС на 
стойност 1 000 000 лв. Изпълнен в срок. 
 
Обект “Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в 
зоната на съществуващото и песпективно ползване на водите между буна 109 и яхтеното 
пристанище, к.к. Константин и Елена” –по Договор No 6979/12.05.2009 отчетени 2009 г. 
617 173 лв. Срок по договор – април 2010 г. 
 
Обект “Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в 
зоната на съществуващото и песпективно ползване на водите между буна 109 и яхтеното 
пристанище, к.к. Константин и Елена” –по Договор No 6811/17.12.2008 на стойност 
1 000 000 лв. Изпълнен в срок. 
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Община Долни чифлик 
Обект “Битова канализация по ул. "Янтра", ул. "23 септември", ул." Сокачев" до ул. " 
Места" и ул. “Бръшлян”, гр. Долни Чифлик по Договор № 6592/29.08.2008 г. с ПУДООС 
на стойност 281 678.71 лв. Изпълнен в срок. 
 
Община Дългопол 
Обект“Битова канализация на с. Медовец, Подобект Канализационна мрежа и довеждащ 
колектор” по Договор № 6846/15.01.2009 г. с ПУДООС на стойност 884 347.93 лв. 
Изпълнен в срок. 
 
Община Провадия 
Обект “Канализационен колектор по улица “Камчия”, гр. Провадия,  по Договор № 6883/ 
04.02.2009 г. на стойност 362 512 лв. Изпълнен в срок. 
 
Община Суворово 
Обект “Битова канализация на кв. 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 55, 55А, 56, с. Чернево” по 
Договор № 6760/04.12.2008 г. с ПУДООС на стойност 896 925.88 лв. Изпълнен в срок. 
 
Обект “Водоснабдяване на ул. Елена, ул. Родопи” и Хан Крум в гр. Суворово по Договор 
№ 7755/17.07.2009 г. на стойност 180 958 лв. Изпълнен в срок. 
 
Обект “Канализационен и водопроводен клон със сградни отклонения от спортно-
възстановителен и културен комплекс в УПИ I кв. 129, гр. Суворово до канализационен 
колектор” по Договор № 7754/17.07.2009 г. на стойност 499 966 лвОбектът е прилключен. 
Усвоени са 350 658 лв.  
 
Обект “Битова канализация гр. Суворово – клон от 88 до 105,99А и 103А, Община 
Суворово, Област Варна” финансиран от ДБ на РБългария Договор от 17.03.2008 г. на 
стойност 1 867 213.68 лв. Изпълнен в срок. 
 
Обект “Изграждане на битова канализация по ул. ”Панагюрище”, “Ильо Войвода” и 
“Оборище” в гр. Суворово в гр. Суворово, Област Варна” финансиран от ДБ на РБългария 
Договор от 25.11.2008 г на стойност 794 793.46 лв. Изпълнен в срок. 
 
Обект “Изграждане на битова канализация по ул. “Цар Иван Асен”, гр. Суворово 
финансиран от ДБ на РБългария Договор от 28.08.2008 г на стойност 496 021.03 лв. 
Изпълнен в срок. 
 
Добричка област 
 
Община Каварна 
Обект“Канализация ул. “Оборище”, профил 18 – гр. Каварна” по Договор № 6622/25.09.08 
г. с ПУДООС на стойност344 820.22 лв. Изпълнен в срок. 
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Обект“Канализация на главен коллектор III по ул. “Александър Стамболийски” – V етап –
гр. Каварна“ по Договор № 6623/25.09.2008 г. с ПУДООС на стойност 112 503.96 лв. 
Изпълнен в срок. 
 
Чиста околна среда 
Проект  “Озеленяване на училищния двор на НУ “Отец Паисий”, гр. Белослав, община 
Белослав, обзавеждане с пейка и кошче за отпадъци и възстановяване на сенниците” по 
Договор № 7527/01.07.2009 г. с ПУДООС.  
 
Проект  “Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи в ОДЗ 
“Детелина”, гр. Девня, област Варна” по Договор № 7359/24.06.2009 г. с ПУДООС.  
 
 
 

ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ 
  
1. Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването /КПКЗ/ 

Комплексните разрешителни са един от инструменти за опазване на околната среда. 
Ефективно той се прилага в България от началото 2003 г. РИОСВ е компетентният орган, 
който осъществява контрол върху изпълнението на условията в издадените комплексни 
разрешителни.  

 І.  КПКЗ:  

    Комплексното разрешително е административен акт, с който се  разрешава  
експлоатацията на определена инсталация или на дадена част от нея при определени 
условия, които гарантират съответствието й с изискванията на глава седма от ЗООС. Едно 
комплексно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части 
от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка и са 
експлоатирани от един и същ оператор. 

 На територията контролирана от РИОСВ-Варна  до 31.12.2009 год. са издадени 29 
броя Комплексни разрешителни от Министъра на околната среда и водите на следните  
оператори:  

“Агрополихим” АД,  гр. Девня, КР № 68/2005; т. 4.3, т.1.1 и т.4.3 
“Девен” АД,  гр. Девня, КР № 93/2006; т. 1.1 
“Девня Цимент” АД,  гр. Девня, КР № 63-Н1/2007г.; т. 3.1 
“Керамик ГТ” АД, гр. Генерал Тошево, КР № 129/2006; т. 3.5 
“Метал “ АД,  гр. Варна, КР № 25/2005; т. 2.6 
“Птицеком”  ЕООД, площадка гр. Девня, КР № 179-НО/2007г.; т. 6.6.а 
“Птицеком”  ЕООД, площадка с. Белоградец, КР № 179-НО/2007г.; т. 6.6.а 
“Полимери”  АД,  гр. Девня, КР № 72/2005; т. 4.2, т.4.1 и т.5.4 
“Солвей Соди” АД,  гр. Девня, КР № 74/2005; т. 4.2.г 
“Старт” АД,  гр. Добрич, КР № 144/2006; т. 2.5. б 
“ТЕЦ Варна “ ЕАД,  с. Езерово, КР № 51/2005; т.1.1 и т. 4.2.а 
“Далкия - Варна“ ЕАД,  гр. Варна, КР № 84/2005; т. 1.1 
“Екарисаж - Варна” ЕООД,  гр. Варна, КР №234-НО/2008г.; т. 6.5. 
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“Манекс сън” АД,  с. Слънчево, общ. Аксаково, КР №244-НО/2008г.; т. 6.6 „б”, т. 6.6 
„в” 
Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Варна и Аксаково, КР №345-
НО/2008г.; т. 5.4. 
“Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич”  при с. Богдан, обл. Добрич, КР №338-
НО/2008г.; т. 5.4. 
Шламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей Соди” АД, гр. Девня, обл. Варна, КР 
№361-НО/2008г.; т. 5.4. 
Сгурошламоотвал “Беглик чаир”  “ТЕЦ Варна “ ЕАД,  с. Езерово, обл. Варна, КР 
№279-НО/2008г.; т. 5.4. 
“Белсуин” ООД, гр.София, местоположение на площадката с. Септемврийци, общ. 
Каварна, обл. Добрич, КР №317-НО/2008г.; т. 6.6„б” и т. 6.6„в” 
“Свинекомплекс Брестак” АД, гр. Шумен местоположение на площадката с. Брестак, 
общ. Вълчи дол ;  КР №340-НО/2008г.; т. 6.6„б” 
“Хибриден център Златия” ЕАД, с. Златия, общ. Добрич, КР №290-НО/2008г.; т. 6.6„а” 
“Яйца и птици - Зора” АД,  площадка 1, с. Дончево, обл. Добрич, КР №271-НО/2008г.; 
т. 6.6„а” 
“Яйца и птици - Зора” АД,  площадка 2, с. Дончево, обл. Добрич, КР №272-НО/2008г.; 
т. 6.6„а” 
КС “Провадия”   собственост на  “Булгартрансгаз”  ЕАД,  гр. София, КР №370-
НО/2008г.; т. 1.1. 
КС “Кардам”, собственост на “Булгартрансгаз”  ЕАД,  гр. София, КР №367-НО/2008г.; 
т. 1.1. 
“Клас олио” ООД, с. Карапелит, общ. Добричка, КР №275-НО/2008г.; т. 4.1„б” 
“Слънчеви лъчи България”  ЕАД,  гр. Провадия, КР №305-НО/2008г.; т. 4.1„б” 
“Сънфлауърс Голд” ООД, гр. Девня, КР №325-НО/2008г.; т. 4.1„б” 
“Трейд” ООД,  гр. Добрич, КР №264-НО/2008г.; т. 4.1„б” 

 
1.Акуализирани/ изменени КР 
  
През отчетният период е актуализирано КР на оператор “Далкия-Варна”ЕАД, гр.Варна 

поради  въвеждане в експлоатация на 2 бр.  нови когенератори.   
 В процедура по изменение/актуализиране на КР  са операторите “Метал” АД,  

гр.Варна и “ Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево 
Въведен е в експлоатация нов блок на циркулиращ кипящ слой със сяроочистваща 

инсталация   на площадката на Девен АД, гр. Девня, с което се намалят емисиите на 
азотни оксиди и прах.  

 2.Извършен контрол:  
 Извършени  са 29 комплексни проверки по изпълнение на условията на 

издадените комплексни разрешителни. 
 За извършени нарушения и направени забележки по изпълнение на условия от 

КР са дадени 212 предписания, в съответствие с “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 № 806/31.10.2006г. на Министъра на ОСВ. От тях 206 
предписания са изпълнени, а останалите са с предстоящ срок за изпълнение.  
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 Извършени са 11 проверки на място за определяне необходимостта от подаване 
на Заявление за издаване на Комплексно разрешително съгласно чл.117, ал.1 и 
ал. 2 на ЗООС.  

 
     3.Издадени наказателни постановления: 

 За неизпълнение на условия от КР на операторите “Птицеком”  ЕООД, 
площадка с. Белоградец с КР № 179-НО/2007 г. и “Екарисаж - Варна” ЕООД, гр. 
Варна с КР №234-НО/2008г. са съставени АУАН, а на “Екарисаж - Варна” 
ЕООД, гр. Варна е издадено наказателно постановление.   

 Частен земеделски производител  “Анка Славчева Моканова“, гр. Добрич 
упражнява на дейност без наличие на издадено комплексно разрешително.  На 
оператора е съставен АУАН  и е издадено наказателно постановление за 
неизпълнение на предписание за подаване на заявление за издаване на КР.   

     4.Издадени становища: 
 Изготвено е 1 становище по заявление за издаване на КР и е взето участие в 

консултации по изменение на едно КР в ИАОС София.  
5. Други: 

ПО Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети /ЗОПОЕЩ/ 

 Извършени  са 21 бр. проверки за вида на превантивните и оздравителни 
мерки, които операторите е необходимо да извършват.  

 
ПО Регламент 166/2006 ЕО  
 Верефицирани са докладите за 2007 и 2008 г. на 41 оператора, подлежащи на 

докладване по за създаването на Европеиски регистър за изпускането и 
преноса на замърсители.  

По наредбата за отстраняванве на нанесените щети върху околната среда, 
настъпили от минали въздеиствия или бездействия  

 Извършени  са 2 проверки на място на “Агрополихим АД, гр. Девня на  
депото за фосфогипс ”Сая  дере” и “Стар содов завод”- обособена част на 
“индуструална зона Варна-Запад” ЕООД, гр.Девня.  

 Изготвени са  две становища на годишни доклади 
по „Програма за отстраняване на екологични щети, причинени от минали 
действия или бездействия до момента на приватизация”.  

 Взето е участие в междуведомствен експертен съвет в МОСВ.   
 За изпълнението на задълженията по опазване на околната среда в 

преватизационния договор и следпреватизационния контрол на  “ТЕЦ Варна 
“ ЕАД,  с. Езерово с  КР № 51/2005 г. и “Далкия - Варна“ ЕАД,  гр. Варна с 
КР № 84/2005 г. са изготвени и изпратени становища до МОСВ. 

В изпълнение на чл.125, т.5 от ЗООС и условията от КР в срок до 31.03.2009г. общо 
28 оператори са подали в РИОСВ - Варна годишните си доклади за изпълнение на 
условията от КР за 2009г. Докладите са оценени от експертите на РИОСВ - Варна за 
съответствието им с изискванията на образеца на годишен доклад. За всеки един доклад са 
изготвени становища до оператора и ИАОС. 

II. Анализ на осъществения контрол по комплексните разрешителни:  
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Целта на контрола по КР е повишаване степента на  съответствие. Дадените 
предписания са изпълнени в  поставените срокове.на изпълнение на условията в тях. При 
извършените проверките през отчетния период е констатирано, че операторите изпълняват 
условията от КР. Намален е броя на издадените предписания, във връзка с изпълнение на 
условия от КР - 29 броя. В дружествата успешно се прилага системата за управление на 
околната среда, отговаряща на поставените изисквания. Извършва се собствения 
мониторинг на емисиите в атмосферния въздух, на отпадъчните и подземни води, на 
почви и шум, по посочените показатели и периодичност. Води се изискваната 
документация, доказваща изпълнението на условията от разрешителните. При поискване 
от РИОСВ се предоставя и допълнителна информация, касаеща изпълнението на 
условията от КР. 

Установената в предишните години тенденция на заинтересованост и желание от 
инвеститорите за трайно решаване на екологичните проблеми свързани с опазването на 
водите се запазва и през 2009 г. 

Доказателство за повишаване степента на изпълнение на условията от КР в 
сравнение с предишни години е и по-малкия брой и съставени актове за административно 
нарушение на чл.125, т.2 от ЗООС - за отчетния период.  

III.Проблеми  при на контрола на комплексните разрешителни: 
При проверките често срещани проблеми са:  
 
 Пропуски  от операторите по третирането на образуваните от дейността 

отпадъци, а по-конкретно при разделното им съхранение. 
 Констатират се превишения на месечнте разходните норми за единица 

произведен продукт по отношение консумация на вода, енергия и горива и 
спомагателни материали. От друга страна тези превишения не превишават 
годишните количества, зададени като условия в издадените КР. 

 Дневниците по прилагане на инструкциите за оценка на съответствието са 
изготвени но не се попълват редовно.  

 
Слаби страни: 
 
 Операторите които упражняват дейност, попадаща в Приложение 4, към чл.117, 

ал.1 от ЗООС не са наясно с процедурите, които следват по екологичното 
законодателство за разрешаване на дейността им.  С дадените предписания и 
имуществени санкции целим спазването на разпоредбите на Закона и опазване 
на околната среда. 

 Не е достатъчна наличната информация за капацитетите на инсталациите от 
животновъдния сектор, подлежащи на процедура по КПКЗ; 

 Не са предвидени в законодателството административно наказателни 
разпоредби за оператори, неподали заявления в определения от Наредбата срок. 

 
2. Оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка 
 ОВОС и екологична оценка 
ОВОС е превантивен инструмент за изследване на евентуалните въздействия от 

строителството и експлоатацията на инвестиционните проекти във всички икономически 
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отрасли на ранния етап на проучване и разработване на предложенията, преди да е взето 
решение за реализация на конкретно място при съответната технология, начин на 
строителство и др. Резултатите от ОВОС следва да бъдат взети предвид при 
проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните проекти.  

ОВОС не е самостоятелна процедура за крайно разрешаване на инвестиционни 
предложения. Нейното провеждане е съобразено с националните процедури за 
проектиране, одобряване и разрешаване на инвестиционни проекти. 

С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на 
околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво 
развитие. Екологичната оценка се съвместява изцяло с действащите процедури за 
изготвяне и одобряване на планове и програми. Органите, отговорни за одобряване и 
прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището по екологична 
оценка. 
 

Нормативна уредба 
ЗООС, глава шеста “Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната 

среда” - Раздел I “Общи разпоредби” и раздел III “Оценка на въздействието върху 
околната среда на инвестиционни предложения”. Приложение № 1 на ЗООС съдържа 
списък на инвестиционните предложения, които са предмет на задължителна ОВОС, а 
Приложение № 2 – инвестиционни предложения, за които се извършва преценяване на 
необходимостта от ОВОС. 

Със ЗООС се регламентират етапите на процедурата по ОВОС, определят се 
компетентните органи, правата и задълженията на инвеститора и на участващите лица в 
процеса на ОВОС, извършването на консултации с обществеността и заинтересовани 
лица. С Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, приета с /ПМС № 59 от 7.03.2003 г., изм. и доп.,/ се постига пълно 
съответствие с изискванията на европейското законодателство по ОВОС. 

С Наредбата се определя и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни 
предложения извън Приложения 1 и 2 на ЗООС, но които засягат защитени зони от 
Националната екологична мрежа – съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за биологично 
разнообразие. 

С нормативната уредба са регламентирани и изисквания за процедиране по ОВОС, 
в случай на предполагаемо значително трансгранично въздействие, което е в съответствие 
както с европейското законодателство, така и с Конвенцията по ОВОС в трансграничен 
контекст, ратифицирана от Република България през 1995 г. и в сила от 1997 г. 
Нормативни актове, които не са свързани пряко с процеса на транспониране на 
европейското законодателство,  и с които се регламентират правата, задълженията и 
отговорностите на част от участниците в процеса на ОВОС : 

Правилник за функциите, задачите и състава на ВЕЕС; 
Правилник за функциите, задачите и състава на ЕЕС към РИОСВ. 

  
Предвидено е преценяване на необходимостта от изготвяне на екологична оценка 

на планове и програми, провеждане на консултации с компетентните органи по околна 
среда и засегнатата общественост, регламентирана е процедура при предположения за 
трансгранично въздействие, мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана 
или програмата.  
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Стратегическа и оперативни цели 
Стратегическа цел: Интегриране на политиката по околна среда в политиките за 

развитие на отраслите на икономиката в страната за постигане на устойчиво развитие; 
намаляване на вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети 
върху здравето на хората и околната среда с оглед подобряване на качеството на живот на 
българските граждани. 

Оперативни цели:  
 Развитие и прилагане на екологична оценка за програмите и плановете в различни 

области на икономиката и отчитане на екологичните изисквания при 
строителството и експлоатацията на инвестиционни предложения за строителство, 
дейности и технологии; 

 Изпълнение на програми за отстраняване и ограничаване на замърсяванията, 
причинени до момента на приватизация; 

 Повишаване капацитета на българските предприятия по отношение опазването на 
околната среда. 

 
Ползата за обществото се постига чрез изпълнението на програма: 
 Програма №8 “ОВОС и екологична оценка”; 
 

 
Други институции, които допринасят за постигане на ефекта по отношение на 

показателя за изпълнение 
В процеса на ОВОС са ангажирани и МРРБ, МЗГ, МЗ, MK, MO, МЕ (или техните 

поделения по места) като органи, с които се провеждат консултации в хода на 
процедурата и чиито представители участват в съветите за вземане на решение по ОВОС. 
Общините/районите/кметствата са пряко ангажирани в процеса на ОВОС чрез 
подпомагане на провеждането на консултации със засегнатото население и 
обществеността и създаване на организация за провеждане на общественото обсъждане на 
доклада за ОВОС. 

В процеса на ЕО са ангажирани МРРБ, МЗГ, МЗ (или техните поделения по места),  
чиито представители участват в експертните съвети, на които се разглежда 
документацията по екологична оценка на планове и програми.  
Министерство на здравеопазването, неговите поделения, както и при необходимост и в 
зависимост от конкретния случай - общините и други специализирани органи, участват 
пряко и в процеса на преценяване на необходимостта от ЕО чрез становище.   

За комплексните разрешителни - РИОКОЗ, Общините и НПО. 
За защита от шум в околната среда – МРРБ, МТ, МЗ, Общините. 
Информация за наличността и качеството на данните: 
Информация за състоянието на компонентите на околната среда се събира и 

съхранява в ИАОС, специализираните дирекции и РИОСВ.  Отдел “Превантивна дейност” 
при РИОСВ е отговорен за обобщаване на информацията за хода на процедурите по 
ОВОС, включително и от контрола на решенията по ОВОС, както и за регистрираните 
експертите, извършващи екологична оценка и ОВОС. 

 
  Превантивна дейност 
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І. Работа на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Варна:  

 проведени заседания на ЕЕС –  5 
 

ІІ. Процедури за ОВОС 
Издадени решения по ОВОС: 3 бр., от тях: 
- 2 бр. за “одобряване” осъществяването на инвестиционни предложения за 

изграждане за  «Изграждане на вятърен парк” в имоти № 005001, № 006004,  № 
001009 , №  035003, землище на с. Добрин, община Крушари, и “Изграждане на 
зона за “отдих и рекреация /Ок/” в обхвата на поземлени имоти №№ 003011; 
100061; 100065; 100069; 100080; 100089; 100090; 100091; 100094; 100096; 100301, с 
обща площ 84.296 дка, и за “жилищно строителство” /”Жм”/ в обхвата на 
поземлени имоти №№ 100011; 100012; 100015; 100016; 100017; 100018; 100019; 
100020; 100021; 100045; 100070; 100081; 100082; 100084; 100092; 100093; 100098, с 
обща площ 55,684 дка, местност “Кокар Пунар”, в землището на с. Осеново, общ. 
Аксаково, област Варна; 

- 1 бр. за “неодобряване“ изграждането на  “Ветроенергиен парк “Калиакра” в 
поземлени имоти №№ 000384 и 000385, с начин на трайно ползване “пасище, 
мера”, в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич,  

- Издадени решения по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на 
инвестиционни предложения:  

- 379 бр., от тях 89 бр. с преценка «да се извърши ОВОС» на инвестиционни 
предложения /основно за «изграждане на ветрогенератори»/; 
Издадени становища за необходимост от ОВОС и ОС на инвестиционни предложения, 
невключени в Приложения № 1 и 2 на ЗООС, включително по проекти за кандидатстване 
за финансиране по европейски програми за околната среда и развитие на селските райони 
- 509 бр.,  
Обжалване на издадени през отчетния период решения по ОВОС:едно 

 
ІІІ. Процедури за Екологична оценка 
Издадени становища по ЕО: няма 
Издадени решения по преценяване необходимостта от ЕО на планове и програми:  
- 91 бр., от тях 15 бр.  с преценка «да се извърши ЕО»;  
Обжалване на решения по преценка ЕО/становища ЕО: едно 

 
ІV. Превантивен, текущ и последващ контрол, в т. ч. по изпълнение на решения по 
ОВОС и становища по ЕО: 

 Издадена е Заповед №213/20.10.2009 г. за принудителна административна мярка за 
преустановяване извършването на всякакви строителни и монтажни работи на 
площадката на инвестиционно предложение “Изграждане на “Ветроенергиен 
парк” в имоти №№ 113027; 113028 и 046001 в землището на гр. Каварна и в имоти 
409; 410; 408; 411; 504; 505; 508; 510; 512; 515; 517; 519; 168; 000089; 234; 258; 260; 
240; 241;246; 259, в землището на с. Българево, община Каварна, с възложител 
“ЕВН – ЕНЕРТРАГ КАВАРНА” ООД, гр.София, до завършването на процедурите 
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по глава шеста от Закона за опазване на околната среда за настъпилите изменения 
на инвестиционното предложение;  

 съставени актове за административно нарушение - 4 бр., вкл. за неизпълнение на 
чл. 95, ал. 1 от ЗООС;  

 Предупредителни протоколи – 3 бр.; 
 Констативни протоколи – 40 бр.; 
 Участия в ДПК за въвеждане на обекти в експлоатация – 68; 
 Контрол поизпълнение на решения по ОВОС: през отчетния период са проверени 3 

бр.  решения по ОВОС, във фаза «проектиране» и "строителство», и едно 
становище по ЕО. 

V. Други: 
1. Писмени становища по изготвено задание за обхват и съдържание на доклади за 

ОВОС – 11   
2. Извършени оценки на качество на доклади за ОВОС – 3 
3. Становища по доклади за ОВОС на инвестиционни предложения и на ЕО на 

планове/програми от компентенцията на МОСВ -5 
4. Участия в заседанията на ВЕЕС - 4 
5. Участия в заседания на общински/ областни ЕСУТ –5 
6.  Писмени становища относно назначени общински ЕСУТ по реда на ЗУТ – 2 
7. Проведена е  среща с главните архитекти и еколозите на общините относно 

измененията на ЗООС, ЗУТ и прилаганена  разроредбите на параграф 14 от ДР на 
ЗБР. 

 
VІ. Анализ на осъществения чрез ОВОС/ЕО превантивен контрол  

 Процедурите по издаване на решения за преценяване необходимостта от ОВОС и 
ЕО, предвидени в глава шеста на ЗООС, се спазват;  

 В обхвата на процедурите за преценяване необходимостта от ОВОС и за 
преценяване необходимостта от ЕО е извършвана и нормативно изискващата се 
оценка за съвместимостта, съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 Мотивите за издадените решения се обявяват на информационното табло и на 
интернет страницата на РИОСВ-Варна;  

 При необходимост се извършват проверки на място и се изискват писмени 
становища на специализирани администрации, ведомства, НПО и т. н.; 

 При необходимост в издадените решения се поставят условия;   
 В сравнение със същия период  на 2008 г. обемът на превантивната дейност не е 

намалял. 
Причини:   
 -  Продължава големият инвеститорски интерес към териториите на области Добрич и 
Варна, свързан с развитие на инвстионния  и  частност към Черноморското крайбрежие;  
- Липсват критерии в Приложение 2 на ЗООС;   
- Умишлено разделяне и промяна на собствеността на имоти на отделни лица /на практика 
свързани/ с цел избягване извършването на процедури за задължителна ОВОС/ЕО.   
- Представяне на непълна и некоректна информация за инвестиционните предложения от 
страна на възложителите.  
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Проблеми, свързани с повишаване ефективността при прилагане на превантивния 
контрол чрез ОВОС и ЕО  
 

 Липсва утвърдена методика за оценка на кумулативни въздействия, в т. ч. и по 
смисъла на т. 10 от ДР на Наредбата за условията и реда за извършване на ОС на 
планове, програми, проекти и ИП с предмета и целите на опазване на 
заащитените зони. За територията на област Добрич до момента има множество 
процедирани или в процедура инвестицонни предложения за произвоство на ел. 
енергия от възобновяеми източници на енергия. за строителство - вятърни 
паркове и фотоволтаични инсталации. Интересът към описаните ИП 
продължава. В тази връзка използването на такива методики е крайно 
наложително;  

 Не е завършена започналата процедура за задължителна екологична оценка на 
Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници 2004-2015 г., което затруднява вземането на адекватни 
решения по ОВОС/ЕО;  

 С изключение на община Долни чифлик за останалите черноморски общини в 
момента се провеждат процедури за екологична оценка с оценка за съвместимостта 
на общите  устройствени планове;  

 В издаваните от съответните регионални поделения на А. Кадастъра кадастрални 
скици няма информация за характера и собствеността на съседните имоти, както и 
за ограничения върху самия имот по отношение на граници на защитени зони, зони 
«А» и «Б» на Черноморското крайбрежие, санитарно-охранителни зони около 
водоизточници, заливаеми площи, паметници на културата, концесионни площи и 
т. н. 

 
Слаби страни: 

Големият обем превантивна дейност, недостиг на кадри и ограничения в бюджета 
резултира в качеството на издаваните решения за преценяване необходимостта от 
ОВОС/ЕО  по глава шеста от ЗООС.   
Поради същото проверки на място се извършват само в изключителни случаи.  
На практика процедурите за ОВОС и ЕО се извършват само въз основа на 
представената от възложителите писмена информация и документи и становища на 
контролни/специализирани органи/ведомства, изискани от РИОСВ- Варна.  

 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В резултат от дейността на РИОСВ-Варна през последните години са постигнати 

значителни екологични успехи: 
В региона се реализират 5 общински програми за подобряване качеството на въздуха, 

целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности в нормите за имисиите 
за населените места – Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич.  
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По-голямата част от общините в региона имат добър статус на атмосферния въздух.  
Един от акцентите на контролната дейност към настоящия момент е да се осигури 

спазването от предприятията на нормативните изисквания за извършването на собствени 
периодични /СПИ/ и непрекъснати /СНИ/ измервания на отделяните организирани емисии 
на замърсителите на въздуха.  

През последните години все повече се наблюдава тенденция за намаляване на 
замърсяването на земите и почвите.  

Въвеждането на дейности като ограничено използване на пестициди и торове в 
земеделието, реализирането на програми за екологично земеделие и животновъдство, 
ефективния контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на 
въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в 
производствените процеси, водят до намаляване деградацията на земите и почвите. 

Превантивната дейност на РИОСВ-Варна при процедурите по промяна 
предназначението на земеделски земи са гаранция за опазване на плодородните земи и 
недопускане за използването им за строителство и неземеделски нужди. Засилен  е 
инвестиционния интерес към реализация на ветроенергиийни проекти и фотоволтаични 
централи. В тази връзка са се увеличили и изискванията по отношение на прилагане на 
нормативната уредба по околна среда към такива проекти и правилното спазване на 
евтопейските Директиви по ОВОС  и ЕО. 

 В резултат на проведената информационната кампания, през 2009 г. е обхванат 
изцяло регистрационния режим на видовете, включени в приложенията на Конвенцията 
по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). 

Извършен е  пълен мониторинг на вековните дървета, попадащи в териториалния 
обхват на РИОСВ-Варна.  

В изпълнение на Споразумението между МОСВ и МЗХ за отразяване на границите на 
защитените територии в Картите на възстановената собственост (КВС) на съответните 
землища, са уточнени границите на всички защитените територии, за които има 
съвместяване на земеделските земи с горския фонд.  

С цел информиране на заинтересованите лица за изготвените проекти на заповеди  за 
обявяването на защитени зони за опазване на дивите птици „Дуранкулашко езеро”, 
„Шабленски езерен комплекс” и „Калиакра” бяха проведени, по изготвен план-график, 10 
срещи по населените места. На срещите взеха участие експерти от РИОСВ-Варна, 
кметове, кметски намесници, собственици и ползватели на земеделски земи. Бяха 
разяснени възможностите и ограниченията на режимите в бъдещите защитените зони.  
 В изпълнение на Споразумението изх.№04-00-2254/01.08.2007г на МОСВ и 
изх.№РД50 125/01.08.2007г. на МЗП и Инструкцията за прилагането му, за ЗЗ “Батова”,  
ЗЗ “Галата”, ЗЗ “Варненско-Белославско езеро”, ЗЗ “Камчийска планина”, ЗЗ “Комплекс 
Камчия”    бяха назначени единадесет комисии за актуализиране на проектните граници и 
обхват на защитените зони. Извършена е проверка на имотите в КВС на съответните 
землища.  

С цел актуализиране на имотите в заповедите за обявяване на ЗЗ, определени по 
Директивата за опазване на дивите птици и в изпълнение на Договора между МОСВ и 
АГКК, са проведени многократни срещи с представители на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър.  
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През 2009 г. министърът на околната среда и водите издаде Заповед за обявяване на 
защитена зона “Калиакра”, определена по Директива за опазване на дивите птици.   

В сравнение с предходните години се наблюдава тенденция към подобряване 
чистотата в населените места на контролираната от РИОСВ-Варна територия, както и 
ограничаване замърсяването на компонентите на околната среда с отпадъци. Завишен е 
броя на населените места, включени в система на организирано събиране и 
транспортиране на битови отпадъци,  броя на лицата, обхванати в разрешителен режим за 
извършваните дейности с отпадъци, както и обхванатото население и увеличаване броя на 
пунктовете за събиране на масоворазпространени отпадъци.  

Преустановяването и ограничаването на замърсяването ще осигури по-добър живот на 
българските граждани и ще помогне за изграждане на образа на България като надежден 
партньор, който има своя принос в укрепването и развитието на Европейския съюз. 

Проблеми, свързани с повишаване ефективността при прилагане на 
превантивния контрол чрез ОВОС и ЕО  
 

 Липсва утвърдена методика за оценка на кумулативни въздействия, в т. ч. и по 
смисъла на т. 10 от ДР на Наредбата за условията и реда за извършване на ОС на 
планове, програми, проекти и ИП с предмета и целите на опазване на 
заащитените зони. За територията на област Добрич до момента има множество 
процедирани или в процедура инвестицонни предложения за произвоство на ел. 
енергия от възобновяеми източници на енергия. за строителство - вятърни 
паркове и фотоволтаични инсталации. Интересът към описаните ИП 
продължава. В тази връзка използването на такива методики е крайно 
наложително;  

 Не е завършена започналата процедура за задължителна екологична оценка на 
Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници 2004-2015 г., което затруднява вземането на адекватни 
решения по ОВОС/ЕО;  

 С изключение на община Долни чифлик за останалите черноморски общини в 
момента се провеждат процедури за екологична оценка с оценка за съвместимостта 
на общите  устройствени планове;  

 В издаваните от съответните регионални поделения на А. Кадастъра кадастрални 
скици няма информация за характера и собствеността на съседните имоти, както и 
за ограничения върху самия имот по отношение на граници на защитени зони, зони 
«А» и «Б» на Черноморското крайбрежие, санитарно-охранителни зони около 
водоизточници, заливаеми площи, паметници на културата, концесионни площи и 
т. н. 

 Действащите общи устройствени планове на общините не отговарят на засиления 
инвеститорски интерес за «жилищно строителство» и «изграждане на 
ветроенергийнни и фотоволтаични паркове» в отделни имоти, вкл. за разположени 
до и в близост до  морето и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 
2000. Компетентните органи по ЗУТ не инициират изменения или актуализация 
тези планове в цялост или за отделни по-големи територии/зони. Практиката да се 
разрешават множество ПУП за отделни поземлени имоти е в противоречие с 
принципа за устойчиво развитие  по смисъла на ЗООС;  
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Информационната дейност на РИОСВ-Варна се реализира от “Екологичен 
информационен център”. Центърът отговаря за връзките на инспекцията с 
обществеността, медиите, неправителствените организации и други институции. 
Разполага с конферентна зала, където се провеждат пресконференции, работни срещи и 
обучения.  

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна стриктно следи 
изпълнението на екологичното законодателство в контролираната от нея територия. 
Съхраняването на богатото природно разнообразие в региона, както и повишаване 
културата в областта на екологията, винаги са били сред важните аспекти на нейната 
дейност. 

 
 

 


