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I. 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 2012 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 устойчивото 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

Регионалната 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;

-

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 е с адрес гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4.
Телефон: 052 678848; Факс: 052 634593; Ел.поща: riosv-vn@mbox.contact.bg;
Адрес на интернет страница: www.riosv-varna.org; Зелен телефон: 052 634 582.
От 1 септември 2012 г. РИОСВ – Варна е структурирана в следните дирекции:


дирекция "Административни, финансови и правни дейности”;



дирекция “Контрол на околната среда“;



дирекция “Превантивна дейност“.
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Утвърдената численост на персонала към 31.12.2012 г. е 50 щатни бройки. Реално
заетите щатни бройки към 31.12.2012 г. е 49. Числеността на персонала, по реда на ПМС
№ 66/1996 г. за кадровото осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, е 4
бр. и към 31 декември 2012 г. са реално заети.
Четиридесет и един от служителите от основния щат са по служебно
правоотношение съгласно Закона за държавния служител. Осем са на трудови договори
по Кодекса на труда. В Допълнителното щатно разписание по ПМС № 66/1996 г. за
кадровото осигуряване на някои дейности в бюджетните организации 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. Нормативната база по околната среда е многообхватна, което поражда
множество задачи 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 контролни,
информационни и регулиращи функции.
Регионът, в който РИОСВ – Варна, осъществява тези функции, включва Варненска
и Добричка област с обща площ 8530,5 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 област 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 19 899,4 кв.м с население 1304,3 хиляди жители.
2. Кратка географско-икономическа характеристика на област Варна
Област Варна е разположена в североизточната част на Република България с площ
3820 кв. км, което представлява 3,44% от територията на страната. Състои се от 12
общини със 158 населени места и население 473 236 жители1 с гъстота на населението –
123,9 жители/кв.км. Населението е съсредоточено в гр. Варна – 343 544 жители, което
представлява 72,6% от общото население на областта.
Общините, попадащи в териториалния обхват на Варненска област, са Аврен – 8 528
жители, Аксаково – 20 449 жители, Белослав – 10 933 жители, Бяла – 3 206 жители,
Варна - 343 544 жители, Ветрино – 5 205 жители, Вълчи дол – 9 844 жители, Девня – 8
724 жители, Долни чифлик – 19 180 жители, Дългопол – 14 091 жители, Провадия – 22
343 жители, и Суворово – 7 189 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 и Бразилия;

1
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-

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 научноизследователски 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 геостратегическото 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 жп линията Русе - Варна с Трансевропейски коридор “Рейн-МайнДунав” с Централна и Западна Европа. За Пристанище Варна е изготвен Генерален план,
даващ възможност за инвестиране в строителството на контейнерен, ро-ро и зърнен
терминал.
Международното 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:
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
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развитие на целогодишен поливалентен туристически продукт – балнеоложки, културен,
конгресен, екологичен и селски туризъм.
Малките и средните 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 българските норми. Изключение прави регионът Варна-Девня, характеризиран като
“гореща точка”, където са концентрирани източници на атмосферно замърсяване и на
замърсяване на Белославското и Варненското езеро. 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. В областта съществува широка мрежа от защитени територии
– природни забележителности, резервати и поддържани резервати, защитени местности,
имащи отношение предимно към запазване на биоразнообразието и природните
феномени.
3. Кратка географско-икономическа 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 186 357 жители2 и гъстота на населението – 39,5 жители/кв. км.
Общините, попадащи в териториалния обхват на Добричка област, са: Балчик – 20
103 жители, Генерал Тошево – 14 609 жители, Добрич – 89 620 жители, Добричка – 21
541 жители, Каварна – 15 076 жители, Крушари – 4 510 жители, Тервел – 15 970 жители и
Шабла – 4 928 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 89 620 души, което представлява
50% от населението на областта.
Най-важните фактори, определящи гео-стратегическото положение на региона, са
международния път Е-87, свързващ страните от Русия, Украйна и Финландия с Турция и
жп 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
2
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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.
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 химическата
промишленост. 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 Регионалната инспекцията по околната среда и водите показатели бележат
стойности в границите или под нормално допустимите количества.
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II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ІI.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на
РИОСВ - Варна като част от НСМОС – подсистема “Въздух”.
Националната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух се основава
на Закона за чистотата на атмосферния въздух, чиято основна цел е намаляване на
вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети върху
здравето на хората, животните, растенията, природните и културните ценности от
негативното изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни
дейности.
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 с мобилната
автоматична станция;

в пунктове, определени от РИОСВ - Варна, във връзка с постъпили жалби и
сигнали.
Оценката на качеството на атмосферния въздух на контролираната от РИОСВ –
Варна, територия е изготвена за основните показатели, характеризиращи качеството на
атмосферния въздух – прах, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид,
азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен и
полициклични ароматни въглеводороди, определени от Закона за чистотата на
атмосферния въздух.
През 2012 г. в Националната автоматизирана система за контрол на качеството на
атмосферния въздух (НАСККАВ) от региона постъпваха данни от пет стационарни
пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой
на атмосферата, в т.ч. една автоматична измервателна станция за мониторинг в горски
екосистеми.
Пунктовете за мониторинг (ПМ) на качеството на атмосферния въздух са
разположени в четири населени места - гр. Варна, гр. Добрич, гр. Девня и с. Старо
Оряхово (горски екосистеми). Контролираните в тях замърсители са, както следва:
Автоматични станции (АИС)






АИС „Ян Палах”, гр. Варна - ФПЧ10, ФПЧ 2,5, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и бензен;
АИС „Батак”, гр. Варна – ФПЧ10,( As, Cd и PAH), SO2, NO2 / NO, CO и бензен;
АИС „Добрич”, гр. Добрич – ФПЧ10;
АИС „Изворите”, гр. Девня – ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и NH3;
АИС „Старо Оряхово”, с. Старо Оряхово - ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO и O3;
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2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции
Нормите за вредни вещества/замърсители в атмосферния въздух и измерените
концентрации за отделните показатели се определят като маса, съдържащи се в един
кубически метър въздух при нормални условия за определено време.
Концентрацията на вредните вещества във въздуха се променя с течение на времето
в зависимост от метеорологичните условия, емисията и др.
Това налага използването на различни видове концентрации, характеризиращи
времето на пребиваване на вредното вещество и оценка степента на замърсяване на
атмосферния въздух.
Пределнодопустима концентрация /ПДК/ на вредните вещества в атмосферния
въздух на населените места, регистрирана за определен период от време, трябва да не
оказва нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и
неговото потомство.
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.
Оценката на степента на замърсяване на атмосферния въздух се извършва чрез
сравняване на измерените концентрации със:

Максимално еднократна концентрация (ПДК м.е.) - най-високата от
еднократните (30 или 60 минутни) концентрации в даден пункт за определен
период на наблюдение;
  Средноденонощната концентрация (ПДК ср.дн.) е средноаритметична
стойност от еднократните концентрации, регистрирани неколкократно през
денонощието, или тази, отчетена при непрекъснато пробовземане в продължение на 24
часа;
  Средногодишна концентрация (ПДК ср.год.) е средноаритметичната
стройност от средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една
година.
Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния
въздух в приземния въздушен слой в обхвата на РИОСВ - Варна, през 2012 г. се
осъществяваше от пет стационарни пункта от НАСККАВ и в два временни пунста с
мобилна автоматична станция. Пунктовете (с изключение на АИС - Старо Оряхово) са
разположени в общини, 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.
В таблица 1 са посочени броят на пунктовете, измерващи даден замърсител,
контролираните замърсители и броят на пунктовете, в които са регистрирани
концентрации над ПС на СЧН или ПДКм.е., ПС на СДН или ПДК ср.дн., СГН.
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Замърсител

ФПЧ10

Pb аер.

SO2

NO2

CO

H 2S

бензен

NH3

ПАВ

As аер.

Cd аер

Ni

ФПЧ2.5

NO

O3

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. АИС Ян Палах, гр.Варна
2. АИС Батак, гр.Варна
3. АИС Добрич, гр.Добрич
4. АИС Изворите гр.Девня
5.АИС
Старо
Оряхово,
с.Старо Оряхово
6.ПМ с МАС в гр.Белослав
7.ПМ с МАС в гр.Добрич

٧
٧
٧
٧

-

٧
٧
٧

٧
٧
٧

٧
٧
٧

-

٧
٧
-

٧

٧
-

٧
-

-

٧
-

٧
-

٧
٧
٧

٧
٧

٧
٧
٧

-

٧
٧
-

٧
٧
-

٧
٧
-

-

-

٧
-

-

-

-

-

-

٧
٧
-

٧
٧
-

Пунктове

Брой пунктове
с концентрация над ПС на
СЧН или ПДК м.е, в т.ч.:
1. АИС Ян Палах, гр.Варна
2. АИС Батак, гр.Варна
3. АИС Добрич, гр.Добрич
4. АИС Изворите гр.Девня
5.АИС
Старо
Оряхово,
с.Старо Оряхово
6.ПМ с МАС в гр.Белослав

2

2*
٧

٧
٧

٧

7.ПМ с МАС в гр.Добрич

Пунктове с концентрация
над СГН, в т.ч.:

2

1. АИС Ян Палах, гр.Варна
2. АИС Батак, гр.Варна
3. АИС Добрич, гр.Добрич
4. АИС Изворите гр.Девня
5.АИС
Старо
Оряхово,
с.Старо Оряхово
6.ПМ с МАС в гр.Белослав
7.ПМ с МАС в гр.Провадия

٧
٧
-

* - Норма за опазване на човешкото здраве/ 8 часа
 ПС за СЧН – пределна стойност за средночасовата норма е пределно допустимата
концентрация, измерена в продължение на 30 минути или един час;
 ПС за СДН – пределна стойност за средноденонощната норма е пределно
допустимата концентрация, измерена в продължение на 24-часова експозиция;
 ПС за СГН – пределна стойност за средногодишната норма е пределно
допустимата концентрация в течение на едногодишна експозиция.
Анализ на състоянието на наблюдаваните замърсители на атмосферния въздух по
данни от пунктовете за мониторинг за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
Анализът за състоянието на атмосферния въздух се извършваше по 7 показателя,
като осреднените концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове за
годината са, както следва:
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Показател за
КАВ
Норма (ПДК)

ФПЧ10

ФПЧ2,5

O3

CO

NO2

NH3

SO2

40 μg/m3

29 μg/m3

180
μg/m3

10 mg
/m3

40 μg/m3

0.1 mg/
m3

125 μg/m3

ср.год.

ср.год.

ПИН

8 ч..пл.

ср.год

ср.дн.

ср.дн.

АИС
48,89
0,41
22,41
8,23
ул.”Батак”
АИС
23,40
11,23
45,73
0,63
11,50
7,73
“Ян Палах”
АИС
25,14
32,77
0,69
13,53
0,0007
7,07
“Изворите”
АИС„Добрич”
46,81
АИС „Старо
16,19
65,07
3,86
4,53
Оряхово“
Двата пункта в гр. Варна и пункта в гр. Добрич са транспортно ориентирани, а
четвъртият в гр. Девня е промишлено ориентиран, разположен в център на химическа
промишленост.
АИС „Ян Палах”, гр.Варна
ФПЧ10 - През 2012 г. са регистрирани 352 средноденонощни концентрации, 30 от тях
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 8,52 % от общия брой регистрирани
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са
регистрирани през месеците февруари и декември. През месец декември е регистрирана и
най-високата средноденонощна стойност от 119,15 μg/m3. Средногодишната
концентрация от 23,40 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3.
През 2012 г. регистрираните 30 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърлят
допустимия брой превишения за една календарна година /35 броя/.
В сравнение с 2011 г.( регистрирани 360 средноденонощни концентрации, 74 от
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 34,09 μg/m3 )
се запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, с тенденция на намаляване, като най високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци
резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона –
високи скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за
задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.

С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации, които превишават
СГН - 40 g/m3.
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Изменение на средногодишните концентрации на
ФПЧ 10 в АИС "Ян Палах"
60
50
40
30
20
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2010

2011

2012

С червен цвят са обозначени годините, в които е превишена СГН - 40 g/m3.
Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 в
АИС „Ян Палах” през 2012 г.
месец
Мин.конц.
Мак.конц.
Бр.превишения
в µg/м3
в µg/м3
на ПДКср.дн.
Януари
8,60
87,49
6
Февруари
3,24
98,96
8
Март
9,35
58,94
4
Април
1,89
41,03
0
Май
0,96
31,28
0
Юни
0,87
37,34
0
Юли
1,52
34,65
0
Август
1,64
39,01
0
Септември
7,32
32,37
0
Октомври
0,99
28,68
0
Ноември
7,64
64,58
3
Декември
4,97
119,15
9
ФПЧ2,5 - През 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани превишения на
средногодишната норма, съответно от 28 μg/m3, 29 μg/m3 и 30 μg/m3. Регистрираната
средногодишна концентрация за 2012 г. е 11,23 μg/m3, за 2011 г. е 10,84 μg/m3, а за 2010
г. е 13,84 μg/m3.
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Серен диоксид – През 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани превишения на
СЧН от 350 μg/m3 и на среднодневната от 125 μg/m3.

Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен
диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3. Няма превишения на алармения праг за азотен
диоксид от 400 μg/m3.
В сравнение с 2011 г.и 2010 г. (регистрирани съответно 2 и 5 превишения на ПС за
СЧН от 200 μg/m3 , от които няма превишения на алармения праг от 400 μg/m3 за азотен
диоксид) се наблюдава намаляване броя на регистрираните превишения на ПС за СЧН от
200 μg/m3.
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Озон - През 2012 г. не са регистрирани стойности на озон, превишаващи прага за
информиране на населението от 180 μg/m3 и прага за предупреждение на населението
от 240 μg/m3. През месеците април, май и август 2012 г. са регистрирани 17 осемчасови
средни стойности над 120 μg/m3, като максималните осемчасови средни стойности в
рамките на денонощието са съответно: на 30.04.2012 г. – 127,22 μg/m3 , на 01.05.2012 г. –
121,85 μg/m3, на 05.08.2012 г. – 125,13 μg/m3, на 06.08.2012 г. – 126,40 μg/m3, на
07.08.2012 г. – 123,34 μg/m3 и на 08.08.2012 г. – 126,10 μg/m3.
В сравнениес 2011 г. (регистрирани 29 осемчасови средни стойности над 120
μg/m3) се бележи тенденция на намаляване на броя на превишенията и концентрациите
на замърсителя.

Изменение на средногодишните
концентрации на озон в АИС "Ян Палах"
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За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните
допустими концентрации.
АИС „Батак”, гр.Варна
ФПЧ10 - През 2012 г. са регистрирани 355 средноденонощни концентрации, 144 от
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 40,56 % от общия брой регистрирани
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са
регистрирани през зимните месеци. През месец януари е регистрирана и най – високата
средноденонощна стойност от 221,46 μg/m3. Средногодишната концентрация от 48,89
μg/m3 превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,22 пъти ПДК.
През 2012 г. регистрираните 144 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърля
допустимия брой превишения за една календарна година /35 броя/.
В сравнение с 2011 г.( регистрирани 355 средноденонощни концентрации, 138 от
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 50,04 μg/m3 )
се запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, с плавна тенденция на намаляване, като
най - високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните
месеци резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за
сезона – високи скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за
задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.

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

Изменение на средногодишните концентрации
на ФПЧ 10 в АИС "Батак"
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С червен цвят са обозначени годините в които е превишена СГН - 40 g/m3.
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Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 в
АИС „Батак” през 2012 г.
месец
Мин.конц.
Мак.конц.
Бр.превишения
3
3
в µg/м
в µg/м
на ПДКср.дн.
Януари
23,07
221,46
19
Февруари
27,26
118,09
17
Март
29,01
108,17
17
Април
21,82
77,60
8
Май
20,67
72,04
8
Юни
22,80
61,83
5
Юли
28,13
92,36
16
Август
25,45
75,35
7
Септември
14,45
60,28
7
Октомври
15,56
81,55
13
Ноември
27,25
117,34
11
Декември
21,57
126,21
16
Серен диоксид – През 2012 г. не са регистрирани превишения на ПС за СЧН от
350 μg/m3, и не е превишаван алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3.
Допустимият брой на едночасовите превишения за една календарна година (24 броя) не
се надхвърля.
В сравнение с 2011 г. (регистрирано едно превишение над ПС за СЧН от 356,19
μg/m3, т.е 1,02 пъти над ПС за СЧН ) се наблюдава тенденция на поддържане на нивата на
концентрациите на серен диоксид от 8,23 μg/m3 за 2012 г., 8,83 μg/m3 за 2011 г. и 6,91
μg/m3 за 2010 г. Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана.
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Изменение на средногодишните концентрации на
серен диоксид в АИС "Батак"
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен
диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3.
В сравнение с 2011 г. (няма регистрирани превишения) и 2010 г.( регистрирани 17
превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3, при допустими 18 броя се наблюдава тенденция
на поддържане на средногодишните концентрации на азотен диоксид и на броя на
допустимите превишения.
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В пункт за мониторинг на ул. ”Батак” от фракцията на ФПЧ10 се определят
концентрациите на ПАВ, никел и арсен в атмосферния въздух, като осреднените
концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове за периода
01.01.2012 г. ÷ 31.12.2012 г. са, както следва:
Показател за КАВ
Оценъчен праг
Пункт на ул.”Батак”

никел
20 ηg/m3
1,77

ПАВ
ηg/m3
0,336

арсен
6 ηg/m3
0,665

АИС „Добрич”, гр.Добрич
ФПЧ10 - През 2012 г. са регистрирани 355 средноденонощни концентрации, 97 от
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 27,32 % от общия брой регистрирани
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са
регистрирани през зимните месеци. През месец декември е регистрирана и най – високата
средноденонощна стойност от 133,06 μg/m3. Средногодишната концентрация от 46,81
μg/m3 превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,17 пъти ПДК.
През 2012 г. регистрираните 97 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърля
допустимия брой превишения за една календарна година /35 броя/.
В сравнение с 2011 г.( регистрирани 362 средноденонощни концентрации, 145 от
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 58,78 μg/m3 )
се запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, с тенденция на понижаване, като най високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци
резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона –
високи скорости на вятъра, които създават условия за задържане и натрупване на
атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.

С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които превишават
СГН - 40 g/m3.
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Изменение на средногодишните
концентрации на ФПЧ 10 в АИС "Добрич"
80
60
40
20
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

С червен цвят са обозначени годините в които е превишена СГН - 40 g/m3.
Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 в

АИС „Добрич” през 2012 г.
месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Мин.конц. в
µg/м3
28,30
34,84
21,88
13,40
15,42
17,83
17,99
19,55
15,87
11,93
20,39
20,54

Мак.конц. в
µg/м3
111,48
192,88
118,39
63,50
48,66
37,05
51,04
48,90
63,88
62,79
75,67
133,06

Бр.превишения
на ПДКср.дн.
17
22
23
2
0
0
1
0
1
5
14
12

АИС „Изворите”, гр.Девня
ФПЧ10 - През 2012 г. са регистрирани 337 средноденонощни концентрации, 23 от
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 6,8 % от общия брой регистрирани
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са
регистрирани през зимните месеци. През месец декември е регистрирана и най – високата
средноденонощна стойност от 78,57 μg/m3. Средногодишната концентрация от 25,14
μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3.
През 2012 г. регистрираните 23 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля
допустимия брой превишения за една календарна година /35 броя/.
В сравнение с 2011 г.( регистрирани 347 средноденонощни концентрации, 30 от
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 26,75 μg/m3 )
се запазват нивата на концентрациите под СГН, като най - високи и най - голям брой
наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци резултат от използването на
твърди горива в битовия сектор.
В АИС „Изворите” от 2004 г. СГН за ФПЧ10 не е превишавана.
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Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 в

АИС „Изворите” през 2012 г.
месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Мин.конц. в
µg/м3
4,61
1,04
13,41
5,57
4,48
10,92
13,27
2,94
8,62
1,02
10,43
1,04

Мак.конц. в
µg/м3
57,62
65,8
52,32
38,52
35,43
32,26
45,10
50,51
32,27
41,71
52,86
78,57

Бр.превишения
на ПДКср.дн.
4
6
3
0
0
0
0
1
0
0
2
7

Озон - През 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани стойности за озон,
превишаващи прага за информиране на населението от 180 μg/m3 и прага за
предупреждение на населението от 240 μg/m3.
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Изменение на средногодишните
концентрации на озон в АИС "Извори"
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Серен диоксид – През 2012 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от
350 μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3.
В сравнение с 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от
350 μg/m3) се наблюдава тенденция на понижаване на концентрациите на серен диоксид
от 10,27 μg/m3 за 2010 г., 7,30 μg/m3 за 2011 г. на 7,07 μg/m3 за 2011 г. Среднодневната
норма от 125 μg/m3 не е превишавана.

22/132

Изменение на средногодишните концентрации на
серен диоксид в АИС "Изворите"
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен
диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3.
В сравнение с 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от
200 μg/m3) се наблюдава тенденция на понижаване на концентрациите на азотен диоксид
от 19,99 μg/m3 за 2010 г., 18,66 μg/m3 за 2011 г. на 13,53 μg/m3 за 2012 г.
Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана.
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За останалите показатели – амоняк и въглероден оксид, не са регистрирани
превишения на съответните допустими концентрации.
АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово
ФПЧ10 - През 2012 г. са регистрирани 331 средноденонощни концентрации, 6 от
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 1,8 % от общия брой регистрирани
средноденонощни стойности. Всички превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са
регистрирани през зимните месеци. През месец декември е регистрирана и най – високата
средноденонощна стойност от 90,11 μg/m3. Средногодишната концентрация от 16,19
μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3.
През 2012 г. регистрираните 6 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля
допустимия брой превишения за една календарна година /35 броя/.
В сравнение с 2011 г. (средногодишна концентрация от 19,90 μg/m3) се запазват
нивата на концентрациите под СГН.

Изменение на средногодишните концентрации
на ФПЧ 10 в АИС "Старо Оряхово"
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Озон - През 2012 г. не са регистрирани стойности за озон, превишаващи прага за
информиране на населението от 180 μg/m3 и прага за предупреждение на населението
от 240 μg/m3. През месеците август и септември 2012 г. са регистрирани двадесет и
четири осемчасови средни стойности над 120 μg/m3, като максималните осемчасови
средни стойности в рамките на денонощието са съответно: на 06.08.2012 г. – 122,68
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μg/m3 , на 14.09.2012 г. –130,53 μg/m3, на 24.09.2012 г. – 134,39 μg/m3, на 25.09.2012 г. –
126.56 μg/m3 и на 26.09.2012 г. – 121.56 μg/m3.
В сравнение с 2011 г. и 2010 г. (регистрирани съответно 23 и 17 осемчасови
средни стойности над 120 μg/m3) броят на осемчасовите средни стойности в рамките на
денонощието се е увеличил, но прагът за информиране на населението не е достиган.

Изменение на средногодишните
концентрации на озон в АИС "Старо
Оряхово"
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Серен диоксид – През 2012 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от
350 μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3.
В сравнение с 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от
350 μg/m3) се наблюдава тенденция на поддържане на нивата на концентрациите на серен
диоксид от 4,09 μg/m3 за 2010 г., 4,03 μg/m3 за 2011 г. на 4,53 μg/m3 за 2011 г.
Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана.
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Изменение на средногодишните концентрации на
серен диоксид в АИС "Старо Оряхово"
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен
диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3.
В сравнение с 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от
200 μg/m3) се наблюдава тенденция на понижаване на концентрациите на азотен диоксид
от 6,18 μg/m3 за 2010 г., 5,46 μg/m3 за 2011 г. и 3,86 μg/m3 за 2012 г. Средногодишната
норма от 40 μg/m3 не е превишавана.
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За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните
допустими концентрации.
По утвърдения от министъра на ОСВ, годишен график на мобилната автоматична
станция се извършваше контрол на състоянието на атмосферния въздух в гр. Провадия и
гр.Добрич.
Измерванията в гр.Добрич са извършени през първо шестмесечие на 2012 г. в два
пункта – ОУ “Хан Аспарух” и СОУ “Любен Каравелов,”с цел избор на площадка за
преместване на АИС “Добрич”. Резултатите от измерванията са представени в ИАОС,
гр.София и е избрана площадката в ОУ “Хан Аспарух”.
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 пункта в гр.Провадия показва:
ФПЧ10 – През 2012 г. от регистрираните 51 бр. двадесет и четири часови стойности,
4 бр. са с наднормени. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирани през отоплителния
сезон и са в границите от 69,3 до 114,0 μg/m3.

Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е
значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г.
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През 2012 г. по разработените в региона пет общински програми за подобряване
качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности
в нормите общините Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич, представиха отчети за
изпълнението на мерките в плановете за действие през 2011 г.
Общинските програми като цяло отчитат в най-голяма степен влияние на битовото
отопление и транспорта върху качеството на атмосферния въздух. Във всички общински
програми са предвидени редица мерки, които трябва да бъдат взети по отношение на
основните сектори, източници на замърсяване с ФПЧ10, за да бъде постигнато
необходимото качество на атмосферния въздух. В часност, по отношение на двата
ключови сектора – битово отопление и транспорт, в програмите са предвидени:
увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на енергийната ефективност
и саниране на общински сграден фонд, промяна в схемата за предоставяне на социални
помощи за отопление, оптимизиране на транспортните схеми на общините, изграждане
на нови паркинги, велосипедни алеи, обновяване на автобусен парк, почистване и
реконструкция на пътна и улична мрежа, машинно и мокро миене на улична мрежа,
ограничаване използването на пясък през зимния сезон и др.
Резултатите от извършените прогнозни моделни оценки показват, че постигане на
съответствие с нормите може да се очаква след комплексно изпълнение на
краткосрочните и средносрочни мерки от плановете за действие.
Осреднени средномесечни концентрации на ФПЧ
10 за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.
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Като цяло може да се посочи устойчивото решаване на проблемите и
ограничаване на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от
промишления сектор, насочени към намаляване замърсяването в приземния въздушен
слой.
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Част от изпълнените мерки в програмите през 2012 г. са:
 реализация на проекти за енергийна ефективност;
 основен ремонт на натоварени пътни артерии;
 извършена рехабилитация на част от второстепенната уличната мрежа и
тротоарните настилки;
 благоустрояване на свободни пространства;
 системно почистване на пътната мрежа от наноси;
 машинно и ръчно миене на улична мрежа.
Източници на емисии на територията на РИОСВ
На контролираната от РИОСВ – Варна, територия като големи емисионни
източници на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, си остават 8 дружества:
“ТЕЦ Варна” АД, с. Езерово, “Девен” АД, гр. Девня, „Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна,
“Агрополихим” АД, гр. Девня, “Старт” ООД, гр. Добрич, “Солвей Соди” АД, гр. Девня,
“Девня Цимент” АД, гр. Девня, и “Полимери” АД, гр. Девня.
Контролът на промишлените обекти с организирани източници на емисии в
атмосферния въздух и горивните източници с топлинна мощност над 0,5 МВт се
осъществява съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г. за провеждане на собствени
периодични, собствени непрекъснати и контролни измервания на емисиите от тези
източници. Спазването на НДЕ е в съответствие с Наредба № 1/2005 г.
При установяването на наднормени концентрации в отпадъчните газове, изпускани
в атмосферния въздух от действащите обекти, на дружествата се наложиха текущи
санкции за наднормено замърсяване на атмосферния въздух.
За нововъвежданите обекти в експлоатация, подлежащи на ДПК, е изискано
представяне на измервания на емисиите за установяване съответствието с НДЕ.
Предвид осигуряване ефективното прилагане на Наредба № 7/2003 г. и Програмата
на Директива 99/13/ЕС, за които страната ни е разработила и изпълнява специални
национални програми за прилагането им, като част от поетите преговорни ангажименти
пред ЕС през 2012 г. се извършиха 26 планови проверки на място и 1 извънредна по
писмо на РИОСВ - Русе на дружества, използващи в дейността си летливи органични
съединения.
Съгласно нормативните изисквания през 2012 г. се утвърдиха общо 28 бр. Планове
за управление на разтворителите и Схема за намаляване на емисиите в резултат от
употребата на разтворители за предходната 2011 г.
Обобщена и представена в ИАОС е инвентаризация на емисиите на летливи
органични съединения на 73 дружества с общо 100 инсталации.
В обхвата на Наредба № 10 и Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС са
следните дружества:
 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово
За котлоагрегати №№ 1, 2 и 3 – въведена е дерогация с ограничен брой работни
часове на блоковете годишно и извеждането им от експлоатация до 2015 г.
Котлоагрегат № 4 е спрян от експлоатация с наложена принудителна
административна мярка от РИОСВ - Варна.
За котлоагрегати №№ 5 и 6 – разглеждат се различни варианти за привеждането им
в съответствие с изискванията на Директивата.
 “Девен“ АД, гр. Девня – котелът на циркулиращ кипящ слой е въведен в работа.
 “Далкия Варна“ ЕАД, гр. Варна – извършени са промени в работата на горивна
инсталация и са в процедура по актуализация на комплексното разрешително.
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Във връзка с прилагане на Директива 94/63/ЕС (респективно Наредба № 16 към
Закона за чистотата на атмосферния въздух) са планирани и извършени проверки на 61
бр. бензиностанции.
Новите бензиностанции са приведени съгласно изискванията на Наредба № 16. Към
31.12.2012 г. в резултат от контролната дейност и след извършена преоценка 220 бр.
бензиностанции отговарят на нормативните изисквания, 33 бр. временно са
преустановили дейността си, а 12 бр. не работят с бензини.
На контролираната територия е и терминалът на „Нафтекс Петрол” ЕООД, гр.
Варна, в който има съоръжения за съхраняване на бензини.
Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. (отменящ Регламент
/ЕО/ № 2037/2000 г.) и № 842/2006 г. на Европейския парламент и Съвета, съответно
Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават
озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №
842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове, през отчетния период към
15.02.2012 г. са представени годишните отчети на фирмите. Информацията е обобщена и
представена в МОСВ. Извършени са 43 планови и 5 извънредни проверки. - Справка 1.9.
Към 31.12.2012 г. в регистъра за контрол са 1206 хладилни и климатични
инсталации с над 3 кг озоноразрушаващи вещества.
Във връзка с изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на някои
летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени
бои, лакове и авторепаратурни продукти (Директива ЕО № 2004/42/ЕС) в РИОСВ –
Варна, в срок до 31.03.2012 г. са представени годишни отчети на фирмите, информацията
от които е обобщена и представена в МОСВ. Извършени са 41 планови контролни
проверки.
През 2012 г. са извършени 1 проверка с контролни емисионни измервания, 256
планови проверки, 57 извънредни проверки и 495 проверки по представени документи
(месечни и/или годишни доклади от СНИ/СПИ, ПУР/СНЕ за 2011 г. и 2012 г.).
В общия брой на проверките не са включени участията на експертите в
извършваните комплексни проверки на обекти от региона с издадени комплексни
разрешителни по чл. 117 от ЗООС.
Дадени са общо 40 бр. предписания, като изпълнени в срок са 39 и 1 е с предстоящ
срок на изпълнение.
От броя на проверките:
1. По плана, включен като мониторинг и утвърден от министъра на околната среда и
водите за контрол на емисионни източници, през отчетния период е планирана и
проведена 1 контролна проверка на “Старт” АД, гр. Добрич с емисионни измервания.
2. По плана на РИОСВ – Варна са извършени общо 256 проверки на обекти (от тях 55 бр.
са с участие на експерт в комплексни проверки) с източници на емисии на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух, от които:
 117 проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии;
 26 проверки на обекти с употреба на летливи органични разтворители в
определени инсталации;
 61 проверки на бензиностанции;
 41 проверки на обекти с употреба на органични разтворители в определени бои,
лакове и авторепаратурни продукти;
 18 проверки по Регламент (ЕО) 1005/2009 относно веществата, които нарушават
озоновия слой;
 25 проверки по Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)
№842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;
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228 обекта са проверени по 1 наредба от ЗЧАВ.
24 обекта са проверени по 2 наредби от ЗЧАВ.
4 обекта са проверени по 3 наредби от ЗЧАВ.
3. Извън плана на РИОСВ – Варна са извършени 57 проверки, от които:
 2 проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
 12 проверки по жалби и сигнали на граждани за замърсяване на атмосферния
въздух;
 4 проверки по разпореждане от МОСВ;
 1 проверка по разпореждане на районна прокуратура Варна за внос на флуорирани
парникови газове;
 13 по чл. 69 от ЗООС за временно спиране или налагане на еднократни и/или
текущи месечни санкции;
 18 участия в ДПК на нови обекти – 2 за газификация на обекти и населени места, 5
на зърнобази, 1 бензиностанция и 10 на обекти с източници на замърсяване;
 7 други проверки по постъпили уведомления от Митнически пункт Варна за внос
на флуорирани парникови газове, за определяне на временен пункт за качеството
на атмосферния въздух в гр. Добрич, за утвърждаване на пробовземни точки и за
съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
4. Собствен мониторинг на обекти с организирани неподвижни източници на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух:
Извършени са общо 495 проверки по представени документи за проверка или
утвърждаване, от които:
Собствени непрекъснати измервания:
На измервания в региона, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 1999 г.,
подлежат емисиите от циментовите пещи и мелници на “Девня цимент” АД, гр. Девня, от
инсталациите за азотна киселина, азотни и фосфорни торове на “Агрополихим” АД, гр.
Девня, както и от котлите на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово и “Девен” АД, гр. Девня.
Общо са инсталирани 21 автоматични системи за СНИ, като ежемесечно се
представят и утвърждават 21 месечни доклада от СНИ .
Извършени са оценки на резултатите по представените месечни и годишни доклади
от СНИ и за утвърдените са изготвени Протоколи образци В и Г към чл. 42 и чл. 43 от
Инструкция № 1 (ДВ, бр. 96/2003 г.).
Съставени са общо 284 протокола, от които:
 252 бр. протоколи образец В, на: „ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово - 72 бр., „Девен”
АД, гр. Девня - 24 бр., „Агрополихим”АД, гр. Девня – 48 бр. и „Девня Цимент”
АД, гр. Девня – 108 бр.;
 22 протокола образец Г на: „ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово – 6 бр., „Девен” АД, гр.
Девня - 2 бр., “Далкия - Варна” ЕАД, гр. Варна - 1, „Девня Цимент” АД, гр. Девня
– 9 бр. и „Агрополихим”АД, гр. Девня – 4 бр.;
 10 бр. констативни протоколи по чл. 69а, ал. 1, т. 3 от ЗООС на: „Девен” АД, гр.
Девня - 2 бр.
Собствени периодични измервания:
Контролът на изпусканите вредни вещества от големите емисионни източници:
“Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Агрополихим” АД, гр. Девня, “Девен” АД, гр. Девня,
„Девня цимент” АД, гр. Девня, „Полимери” АД, гр. Девня, „Далкия Варна” ЕАД, гр.
Варна и „Старт”АД, гр. Добрич се провеждаше по докладите от СПИ, които те
извършваха в рамките на издадените комплексни разрешителни.
За останалите дружества с организирани неподвижни източници на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух, контролът се осъществяваше по
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представяните доклади от СПИ поне веднъж на две последователни календарни години
и/или при провежданите ДПК на нови обекти с източници на емисии.
Измерванията на тези дружества се провеждаха от акредитирани за целта
лаборатории.
През 2012 г. са представени и проверени 183 доклада от СПИ на 129 дружества.
Планове за управление на разтворителите
Представени и проверени са общо 28 плана за управление на разтворителите (ПУР
и СНЕ за 2011 г.).
През отчетния период са издадени и връчени 2 заповеди за прилагане на
превантивни принудителни административни мерки - да не се произвеждат дървени
въглища и 1 заповед за преустановителна принудителна административна мярка спиране от експлоатация на блок № 4 (котел № 4, тип ТПЕ 212) от горивната инсталация
за производство на електроенергия на “TEЦ Варна” ЕАД, с. Езерово;
3. Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Варна
През 2012 г. по показател ФПЧ10 във всички пунктовете за мониторинг,
разположени в населени места, са регистрирани превишения на утвърдената
среднодневна норма (ПДКср.дн. 50 мкг/м3). В
пункт „Батак” е превишена и
средногодишната норма с 1,22 пъти ПДК, а в пункт „Добрич” с 1,17 пъти ПДК. В АИС
”Батак” към 31.12.2012 г. са регистрирани 144 еднократни превишения на ПДК ср.дн. от
50 мкг/м3, в АИС „Изворите” 23 бр., в АИС „Ян Палах” 30 бр., а в АИС „Добрич” 97 бр.
Не са отчетени превишения на ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, въглероден
оксид и озон. Като основни причини за спазването на нормите са привеждането на
промишлените обекти с източници на емисии в нормите за допустими емисии,
въвеждането на щадящи околната среда технологии и използване на природен газ за
гориво на горивните инсталации, които биха оказали въздействие върху КАВ.
Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на
атмосферния въздух през зимния сезон в градовете Варна, Белослав, Девня, Провадия и
Добрич. Съществен принос за това има широкото използване на твърди горива за
битовото отопление и транспорта. Потвърждава се необходимостта от реализацията на
програмите по подобряване качеството на атмосферния въздух за тези общини.
За промишлените инсталации източници на емисии в атмосферата може да се
каже, че тенденцията на работа с намалени мощности се запазва.
Забележка - Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните преди
докладване в Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в
публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в Националния доклад за
състоянието и опазването на околната среда, изготвян от ИАОС.
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II.2.ВОДИ
1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната
дейност през годината
Основната цел на експертите по компонент “Води” през 2012 г. бе опазване на
водните обекти от замърсяване чрез превантивен, текущ и последващ контрол на
източниците, който е свързан с прилагането на Закона за водите и подзаконовите му
нормативни актове по отношение провеждане мониторинга на отпадъчните води,
контролиране обектите, формиращи отпадъчни води, включително и пречиствателните
станции на населените места, параметрите и изпълнението на условията и изискванията в
издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни,
издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и контролиране аварийните
изпускания на отпадъчни води.
2. Опазване на повърхностните води
Контролираният от РИОСВ – Варна, район включва част от територията на два
водосборни басейна - Черноморски басейн, който се управлява от Басейнова дирекция за
Черноморски район с център Варна и Дунавски басейн, управляван от Басейнова
дирекция за Дунавски район с център Плевен.
По-големите повърхностни водни обекти на територията на РИОСВ – Варна, са:
 Черно море
 Варненско езеро
 Белославско езеро
 Шабленско езеро
 Дуранкулашко езеро
 р. Камчия
 р. Девненска
 р. Провадийска
 р. Суха
 р. Батова
 р. Хърсовска
Проектните категории по поречия на водните обекти са определени със Заповед
№ РД-272/03.05.2001 г. на министъра на околната среда и водите.
Мониторингът на повърхностните води се осъществява от Басейнова дирекция
за управление на водите в Черноморски район с център Варна и Басейнова дирекция
за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.
Контролът, извършван от РИОСВ – Варна на обектите, формиращи отпадъчни
води, включително пречиствателни станции на населени места е в пряка зависимост
от качеството на водоприемниците.
Обектите, формиращи отпадъчни води, зауствани в повърхностни водни тела,
попадащи в териториалния обхват на дейността на РИОСВ – Варна, са изброени в
таблица 2.
Таблица 2
№
1.
1

Обект
2.
“Лукойл България” ЕООД - ПСБ
Аспарухово, с. Аспарухово

Поречие

Разрешително

С комплексно
разрешително

3.
Камчия

№
23720001/02.03.07г.

4.
-
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2

Камчия

№
23120011/05.07.10г.

-

Камчия

№
23140019/17.12.10г.

-

4

“Ескана” АД, гр. Варна – цех Сини
вир, с. Цонево – инсталация за
трошен камък
ГПСОВ “Алфа УУД България” “Алфа УУД България” АД, гр.
Долни чифлик
ГПСОВ “Дългопол”, гр. Дългопол

Камчия

-

5

ПСОВ “Камчия”, КК “Камчия”

Камчия

6

”ЕЛСЕД” ООД, с. Гроздьово Камчия
Рибарник Елешница, с. Гроздьово
“ЛРД”, гр. Варна - Рибно стопанство Камчия
Пода

№
23740043/15.07.05г.
№
23140006/29.10.08г.
Решение №
1019/06.12.2012 г.
№
23120005/19.10.07г.
– с изтекъл срок
№
0332005/27.11.08г.,
№
02570001/14.05.07г.,
Решение №
797/11.05.2011г.
№
23150002/19.05.09г.
№
23740036/25.02.10 г.
№
23340007/29.09.09г.
№
23340004/27.10.08г.,
Решение №
924/27.04.2012г.
№
23340002/10.05.11г.,
Решение №
921/25.04.2012г.
-

-

№ 003700/23.08.05г.
Решение №
236/26.09.09г.
Черно море
№
23710007/04.10.07г.
Черно море
№
23740030/11.03.09г.,
Решение №
946/29.06.2012г.
Черно море
№
23740002/25.07.07г.,
Решение №
929/03.05.2012г.
р.
№
Фъндъклийска 23710055/30.09.09г.

-

3

7

8

“Проучване и добив на нефт и газ”
АД, гр. Шабла

Черно море

9

“Евроманган” АД – манганов рудник Черно море

10
11

“СМС инвест” ООД, с. Осеново –
Черно море
цех за производство на коркови тапи
ГПСОВ “Балчик”
Черно море

12

ПСОВ “Албена”

Черно море

13

ПСОВ “Златни пясъци”

Черно море

14

ПСОВ “Русалка”

Черно море

15

ПСОВ “Евксиноград”

Черно море

16

ПСОВ “Прибой”

17

ГПСОВ „Шабла“

18

ГПСОВ „Каварна“

19

ПСОВ собственост на “Мраз” АД,
“Авеста-92” ЕООД и СБХ София, с.
Шкорпиловци

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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20

21
22

“Електа” ЕООД, гр. Варна –
предприятие за преработка на
морски и сладководни продукти.
“Одесос ПБМ” АД, гр. Варна Автомивка
“Терем-КРЗ Флотски арсеналВарна”ЕООД, гр. Варна

Варненско
езеро

№
23250001/16.08.11г.

-

№
23220005/12.04.10г.
№ 0731/12.08.05г.
Решение №
313/02.04.08г.
р. Провадийска -

-

Варненско
езеро
Варненско
езеро

-

23

Маслодобивен завод “Слънчеви
лъчи Провадия” АД, гр. Провадия

24

“Манекс сън” АД, с. Слънчево Свинекомплекс
“Агрополихим” АД, с. Девня – Завод
за производство на азотни и
фосфорни торове
“Девня цимент” АД, гр. Девня –
Завод за производство на цимент
“Каолин” АД, гр. Сеново – Завод за
микропродукти, с. Игнатиево
“Полимери” АД, гр. Девня

Белославско
езеро
Белославско
езеро

-

№ 244/2008г.

-

№ 68/2005г.

Р. Девненска

-

Варненско
езеро
Р. Девненска

№
23710017/16.11.07г.
-

№ 63H1/2007г.
-

“Солвей соди” АД, гр. Девня –
Сгурошламоотвал Падина
ТЕЦ “Девен” АД, гр. Девня

РПровадийска Р. Девненска

-

“Автомагистрали ЧМ” АД, гр.
Шумен - Асфалтова база, с. Припек
“Девненски захарен завод” ЕООД,
гр. Девня
“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово

Варненско
езеро
Р. Девненска

№
23720006/28.02.11г.
№
23720007/21.07.08г.
-

-

-

№ 279Н0/2008г.
-

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39

40

Варненско
езеро
“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово Варненско
Сгурошламоотвал
езеро
“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово Варненско
Мазутно стапанство
езеро
“Поддържане чистотата на морските Варненско
води” АД, гр. Варна – брегова
езеро
пречиствателно станция за нефтоводни смеси
“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София Р. Провадийска
КС “Провадия”, с. Кривня
“OMВ България” ООД, гр.Варна Варненско
бензиностанция
езеро
“ЗСК Девня” АД, гр. Варна Р. Провадийска
Промивно инсталация на пясък, гр.
Провадия
Рибарник с. Блъсково ЕТ”Брют-Бою Р. Провадийска
Христов”

41

ГПСОВ “Белослав”

42

ГПСОВ “Ветрино”

43

ГПСОВ “Провадия”

№
23220002/19.10.07г.
№ 200216/12.11.07г.

-

№ 305Н0/2008г.

№ 72/2005г.
№ 361НО/2008г.
№ 93/2006г.

№ 51/2006г.

-

№ 370Н0/2008г.
-

№
23740041/31.08.11г.
№
23120009/14.07.08 г.

№ 0543/10.11.05г.
Решение №
328/10.05.08г.
Белославско
№
езеро
23210001/01.06.07г.
№
23110019/18.04.11г.
Р. Провадийска №
23110017/11.02.11г.,
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44

ГПСОВ ”Варна”

Варненско
езеро

45

ГПСОВ “Девня”

Р. Девненска

46

ПСОВ “Областен диспансер за
пневмо-фтизиатрични заболявания
със стационар-Варна” ЕООД,
гр.Варна
“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София КС”Кардам”, с. Кардам

Варненско
езеро

47

Дунавски
добружански
реки
Дунавски
добружански
реки
Дунавски
добружански
реки
Дунавски
добружански
реки

48

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София КС”Вълчи дол” гр. Вълчи дол

49

ПСОВ към “Дом за възрастни с
умствена изостаналост”

50

ГПСОВ “Добрич”

51

ГПСОВ “Тервел”

Дунавски
добружански
реки

52

ГПСОВ “Генерал Тошево”

53

ПСОВ „Дръндар“

Дунавски
добружански
реки
Дунавски
добружански
реки

Решение №
926/27.04.2012г.
№
23740012/16.06.08г.,
Решение №
922/25.04.2012г.
№
23110013/25.08.10г.,
Решение
№950/12.07.2012г.
№
23210004/06.10.11г.

-

№ 367НО/2008 г.

№
13710066/19.03.12г
№
23710020/01.04.08г.

-

№
13140148/15.02.10г.
и Решение №
291/17.09.10 г.
№
13740047/06.04.11г.,
Решение №
703/27.03.2012г.
№
13750007/22.11.11г.
№
23710006/14.05.07 г.

Басейнова дирекция за управление на водите за Черноморски район
Повърхностните води на територията на Басейнова Дирекция за управление на
водите за Черноморски район, които са и в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, са:
 речен басейн Черноморски добруджански реки
 речен басейн река Провадийска
 речен басейн река Камчия
Мониторинг за състоянието на реки, езера и язовири, попадащи в териториалния
обхват на БДЧР е извършен в 25 пункта по Заповед на Министъра на ОСВ № 715/
02.08.2010 г.
Оценката на състоянието по физико-химичните елементи за качество е
извършена по класификационнна система, разработена в рамките на обществена поръчка
на тема “Разработване на класификационна система и за оценка на екологичното
състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и
езера) на територията на Р България (на база типология по система Б)” по ОПОС и
включена в ПУРБ, в която критериите за добро състояние са по-строги от използваната
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досега класификационна система за качеството на течащи повърхностни води съгласно
Наредба № 7/86 г.
През разглеждания период водни проби са взети от пунктове на реки и езера,
чиито резултати за основните физикохимични показатели: БПК5, разтворен кислород,
амониев азот, нитратен азот и общ фосфор, характеризиращи моментното им състоянието
са представени на графики. В графичен вид са представени средногодишните данни за
основните физико-химични показатели: pН, нитратен азот, нитритен азот, амониев азот и
фосфати и от действащите автоматични станции за мониторинг на повърхностните води.
РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА ПРОВАДИЙСКА

При сравняване на получените резултати с предходната 2011 г., се установява
влошаване по показател БПК5 в пункта на р. Провадийска след гр. Каспичан
РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА КАМЧИЯ
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Анализът на данните от проведения мониторинг през 2012 г. не показва
отклонения от характерните стойности на наблюдаваните показатели в посочените
пунктове на р. Камчия.

Анализът на данните от АС не показва отклонения от характерните стойности.
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Пунктове за мониторинг на повърхностни води - реки и езера в обхвата на РИОСВ Варна
Черноморски басейнов район

Основни физико-химични показатели - ср. год. стойности и състояние през 2012г.
№
по
ред

Показател (mg/dm3)
Код на ВТ

Пункт

Код на пункт

O2

БПК5

NH4- NO2- NO3- N
N
N
N
общ

PPO4

P-P
общ

Състояние

Черноморски Добруджански реки
1

BG2DO800R006

2

р. Изворска - над с.
Долище

слабо подобрение по NO3-N, N общ, PPO4
слабо подобрение по NO3-N, P-P общ и
слабо влошаване по O2

BG2DO00841MS002 2012г. 8,13

1,34

0,073 0,015

1,18

1,56

0,046

0,044

BG2DO800R001 р. Батова - устие

BG2DO831MS001

5,59

1,93

0,068

0,025

2,49

3,075

0,048

0,056

3

BG2DO700L017 Дуранкулашко блато

BG2DO10000MS006 2012г. 7,75

3,98

0,06

0,013

0,38

2,74

0,05

0,072

слабо влошаване по N общ

4

BG2DO700L018 Шабленско езеро

BG2DO10000MS007 2012г. 6,48

3,73

0,108 0,034

2,37

2,9

0,07

0,051

слабо влошаване по NO3-N, N общ

5

р. Провадийска - с.
BG2PR500R008
Златина

BG2PR2519MS1121

2012г. 7,65

4,12

0,155

0,10

5,37

5,46

0,27

0,38

не показва отклонение от характерните
стойности

6

BG2PR210R005 р. Девненска –устие

BG2PR211MS002

2012г. 8,13

1,41

0,05

0,007

1,05

1,27 0,036

0,049

слабо подобрение по БПК5 и NH4-N

7

BG2PR345R007

BG2PR00511MS005

2012г. 6,01

4,6

1,96

0,31

5,1

7,96

0,32

0,45

BG2PR00033MS003

2012г. 7,43

3,31

0,38

0,18

7,93

8,48

0,2

0,28

*

0,047

2012г.

река Провадийска

8

р. Провадийска
"Провадсол"
р. Провадийска – с.
BG2PR345R007
Синдел

9

BG2PR345R007 р. Провадийска - устие

BG2PR00195MS001

2012г. 7,65

2,61

1,38

0,084

1,9

3,6

10

BG2PR345R007

BG2PRO0413MS004 2012г. 8,38

1,79

0,064 0,033

5,48

5,51 0,034

0,056

11

BG2PR210R003 Белославско езеро-запад

BG2PR01931MS011

2012г. 7,66

6,17

1,27 0,2035 2,49

4,41 0,067

0,09

12

BG2PR100L003 Белославско езеро-изток

BG2PR00191MS010

2012г. 6,88

7,67

0,88

0,14

1,36

2,88 0,059

0,1

13

BG2PR100L003

BG2PR00155MS012

2012г. 6,53

7,45

0,585 0,115

1,03

2,11 0,064

0,14

р. Главница - устие

Канал между Белосл.и
Варн.ез.

слабо подобрение по БПК5 и слабо
влошаване по NH4-N и P-PO4
слабо подобрение по NH4-N и слабо
влошаване по P-PO4
подобрение по NO2-N, NO3-N и N общ
слабо подобрение по БПК5 и слабо
влошаване по NO3-N и N общ
слабо влошаване по N общ , P-PO4 и P-P
общ
слабо подобрение по NO3-N, P-PO4 и
слабо влошаване по O2 и NH4-N
не показва отклонение от характерните
стойности
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14

BG2PR100L001 Варненско езеро - запад

15

BG2PR100L001

2012г. 9,16

6,97

0,25

0,207

0,51

1,68

0,09

0,13

слабо подобрение по NH4-N и
влошаване по NO2-N

2012г. 7,00

7,2

0,239 0,055

0,50

1,01 0,058

0,1

слабо влошаване по БПК5

2012г. 6,15

4,36

0,35

0,045

0,69

1,4

0,044

0,09

BG2PR00155MS015

2012г. 7,20

6,47

0,29

0,071

0,59

1,23 0,094

0,1

слабо влошаване по БПК5 и P-P общ
слабо влошаване по БПК5, NO2-N и PPO4

BG2PR00155MS017

2012г. 5,53

6,7

0,26

0,035

0,51

1,1

0,03

0,1

слабо влошаване по O2, БПК5,

BG2PR00155MS018

2012г. 6,38

3,97

0,25

0,049

0,68

1,15

0,05

0,1

подобрение по NH4-N

BG2KA00195MS002 2012г. 6,72

3,92

0,29

0,09

1,89

2,19

0,14

0,2

подобрение по NH4-N, N общ и P-PO4

3,62

0,14

0,064

1,45

1,51

0,2

0,25

подобрение по NH4-N, N общ и P-PO4
подобрение по NH4-N, NO3-N, P-PO4 и
P-P общ

BG2PR00155MS013

16

Варненско езеро- североBG2PR00155MS014
запад
BG2PR100L001 Варненско езеро - изток BG2PR00155MS016

17

BG2PR100L001 Варненско езеро-център

18

19

Стар канал между
BG2PR900L019 Варненско езеро и Черно
море
Канал 1 (нов) между
BG2PR900L001 Варненско езеро и Черно
море

река Камчия
20

BG2KA130R002 р. Камчия – с. Гроздьово

21

BG2KA130R002

р. Камчия - местност
"Пода"

BG2KA00119MS001 2012г.

22

BG2KA578R003

р. Камчия - при ХМП
Арковна

BG2KA05199MS009 2012г. 6,33

5,92

0,92

0,096

1,67

3,085 0,14

0,18

23

BG2KA578R003

р. Г. Камчия - след гр.
Дългопол

BG2KA00513MS006 2012г. 6,43

6,2

1,48

0,108 2,045

3,85 0,307

0,34

24

BG2KA200L006 яз. „Елешница”

BG2KA00233MS037 2012г. 7,53

2,26

0,037 0,007

0,07

*

0,03

н.д

25

BG2KA400L008 яз. "Цонево"

BG2KA04195MS008 2012г. 7,55

1,57

0,03

0,14

*

0,041

н.д

7,3

0,006

подобрение по NO3-N и слабо влошаване
по БПК5, NH4-N
подобрение по NH4-Nи слабо влошаване
по P-PO4
не показва отклонение от характерните
стойности

Легенда
Състояние

*

много добро
добро
умерено
лошо
много лошо
няма данни
под границата на откриване на метода
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На територията на БДУВДР с център гр. Плевен са разположени водосборите на
поречията на реките: Огоста и Западно от Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски
Лом, Дунавските Добруджански реки и част от р. Дунав, т.н. долен Дунав. Обособени
са и се наблюдават 164 повърхностни водни тела /ПВТ/, от които 40 са категория езера
/язовири/ и 124 – категория реки. За анализ и оценка на състоянието на телата се
извършва мониторинг на водите. Съществуват няколко вида програми за мониторинг контролен, оперативен и проучвателен. Съгласно чл. 169, ал. 2 на Закона за водите,
Басейновите дирекции изработват и предлагат за утвърждване програмите за
мониторинг. В периода 2010-2012 година се изпълнява мониторинг на водите съгласно
Заповед 715/02.08.2010 г. на министъра на ОСВ.
Мониторинговите пунктове са определени след оценка на риска, натоварването,
натиска и въздействието от антропоненна дейност върху водните тела. Избора на
показатели за анализ е извършен въз основа на определяне на вида и количеството на
значителния натиск, който се изразява в концентрацията на наблюдаваните
замърсители като емитери, които заустват в реките. Мониторинговите пунктове за
контрол на физикохимическите показатели са 144 на брой, от които 98 са за конролен
мониторинг, 52 - за оперативен и 6 пункта на река Дунав в изпълнение на програмата
TNMN /Транснационална мониторингова мрежа/.
В програмата за хидробиологичен мониторинг са включени 159 пункта (реки и
езера/язовири), разпределени за анализ по всички биологични елементи за качество, в
съответствие с Рамковата директива за водите. За всички пунктове се залага елемента
макрозообентос, а фитобентос, макрофити и риби, в зависимост от специфичните
условия на различните пунктове, както и от очакваното натоварване. Екологичното
състояние /потенциал/ на ПВТ се определят по три елементи за качество: биологични,
физикохимични и хидроморфологични.
Когато химичното състояние на едно повърхностно водно тяло постигне
съответствие със стандартите за качество на околната среда, установени в Наредбата за
стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други
замърсители по чл. 135, ал. 1, т. 17 от ЗВ, то се оценява в добро химично състояние. В
противен случай водното тяло се регистрира като непостигащо добро химично
състояние.
На територията на БДУВДР се наблюдават 33 референтни пункта за анализ на
биологични и физикохимични елементи за качество, за 6 типа водни тела категория
река и 7 типа - категория езеро. Натрупаните данни са потребни за валидиране на
типовете, което е следващ етап от обособяването на нови водни тела и нови граници.
Съгласно Директива 2000/60/ЕС и в изпълнение на Закона за водите, /изм. ДВ.
бр. 61 от 6 Август 2010 г./ Глава десета; Управление на водите; Раздел I. чл. 148
(1) Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво.
(2) Районите на речните басейни се определят от естественото разположение на
вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на
територията на Република България.
(3) Определените с този закон речни басейни не следват административнотериториалното деление на страната и са основа и за управление на околната среда
на басейнов принцип.
На основание горецитираните параграфи от Закона за водите, състоянието на
повърхностните водни тела не могат да бъдат определени на административнорегионален принцип.
В рамките на един цикъл на Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ се
прави оценка на състоянието на всяко повърхностно водно тяло. До края на 2012
година Наредбата по чл. 135, ал. 1 т. 9 от ЗВ, за охарактеризиране и оценка на
повърхностните води, беше в проект. Същата влизе в сила е 05.03.2013 година. При
оценката на екологичното и химично състояние на водните тела и при подготовка за
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изготвяне на програмата за мониторинг, сме ползвали Приложенията в Глава V
„Класифициране и представяне на състоянието на повърхностните води“ от същата
горецитирана Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води.
Оценката на качеството на повъхностните води е представена по пунктове за
мониторинг, които лежат в отделни водни тела на отделни поречия. За нормативна база
са ползвани стойнотите на показателите в Приложенията Наредба по чл. 135, ал. 1 т. 9
от ЗВ, за охарактеризиране на повърхностните води. За оценка физикохимичните
показатели са ползвани определените референтни стойности за много добро, добро и
умерено състояние на показателите, съобразени с типологията на водните тела в които
попада определн мониторингов пункт Приложение 6 от горецитираната Наредба. За
оценка на специфичните замърсители е ползвано Приложение 7 от същия нормативен
документ- Наредба, а за оценка на приоритетните вещества - Наредба за стандарти за
качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители,
10.11.2010 г.
Оценка по биологични елементи за качество
Оценката е направена в съответствие с Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4 от
Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води,
влязла в сила от 05.03.2013 г., за пунктовете включени в Заповед № 715/02.08.2010 г.
Дунавски Добруджански реки
Всички реки, намиращи се в този участък са от типа пресъхващи реки. Оценени
са в умерено състояние. Единствено р. Добричка - с. Росеново е с лош статус.
Оценка по основни фиизикохимични показатели
Направената оценка е извършена на основание Приложение № 6 към чл. 12, ал.
4 от Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните
води, влязла в сила от 05.03.2013 г. Оценката обхваща измерените и усреднени
стойности на показателите в рамките на последните 3 години, когато се изпълнява
Програмата за мониторинг, съгласно цитираната по-горе Заповед 715/02.08.2010 г. По долу са записани по показатели тези пунктове за мониторинг, в които стойностите са
над референтните стойности за добро състояние:












Разтворен кислород, mg/l - Пунктове с оценка по ниска от тази за добро
състояние
Поречие Дунавски Добруджански реки - р.Добричка при с.Росеново
рН – Няма пунктове с отклонение от стойностите на този показател.
Електропроводимост, µS/cm
Поречие Дунавски Добруджански реки -р. Добричка при с. Росеново
Амониев азот N-NH4, mg/l
Поречие Дунавски Добруджански реки -р. Добричка при с. Росеново, р.
Хърсовска с. Хърсово /през 2012 не е пробовземано, поради пресъхване/
Нитритен азот - N-NO2, mg/l
Поречие Дунавски Добруджански реки - р. Добричка при с. Росеново, р.
Хърсовска с. Хърсово /през 2012 не е пробовземано, поради пресъхване/
Нитратен азот, като N-NO3, mg/l
Поречие Дунавски Добруджански реки - р. Чаирлък при с. Черковна, р. Добричка
при с. Росеново, р. Царцар при с. Малък Поровец, р. Хърсовска с. Хърсово /през
2012 не е пробовземано, поради пресъхване/
Общ азот, като N - mg/l
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Поречие Дунавски Добруджански реки - р. Чаирлък при с. Черковна, р. Добричка
при с. Росеново, р. Царцар при с. Малък Поровец, р. Хърсовска с. Хърсово /през
2012 не е пробовземано, поради пресъхване/
Общ фосфор, като Р - mg/l
Поречие Дунавски Добруджански реки - р. Добричка при с. Росеново, р.
Хърсовска с. Хърсово /през 2012 не е пробовземано, поради пресъхване/
Ортофосфати, като Р - mg/l
Поречие Дунавски Добруджански реки - р. Добричка при с.Росеново, р.
Хърсовска с. Хърсово /през 2012 не е пробовземано, поради пресъхване/
БПК-5, mg/l
Поречие Дунавски Добруджански реки - р.Добричка при с. Росеново, р.
Хърсовска с. Хърсово /през 2012 не е пробовземано, поради пресъхване/

Оценка по специфични замърсители, химични елементи и други вещества.
За целта на анализа са обработени резултати от водни проби за периода на
изпълнение на Заповед 715/02.08.2010 г., т.е. от м. 08.2010г. до 31.12.2012 г. Както беше
записано по-горе, оценката е направена въз основа на Приложение 7 от Наредба – Н 4 характеризиране на повърхностните води.
От направения анализ е видно, че за реките от поречието на Дунавски
Добруджански реки няма завишена концентрация на специфични замърсители.
Определяне на химическото състояние се извършва, както отбелязахме погоре въз основа на анализ и оценка на съдържанието на приоритетни вещества и
изпълнение на СКОС, съгласно Наредба за стандарти за качество на околната
среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 09.11.2010 г.
В изпълнение на Програмата за мониторинг в района на БДУВДР са
пробонабрани приоритетни вещества от 48 пункта за мониторинг. Резултати от
анализи сме получили за 27 вещества. За реки от поречието на Дунавски
Добруджански реки няма превишения на СКОС.
Все още съществуват проблеми около усвояване на методики и анализ в
изпълнение на Наредба 1 за мониторинг на водите от 11.04.2011 г., като
 Някои приоритетни вещества не се работят съгл. изискванията на чл. 84 от
Наредбата за мониторинг на водите, т.е границата на определяне на съответното
вещество е над 30% от СКОС-а по Наредбата.
 Стойностите на получените резултати от анализираните вещества не се записват
в протоколите , съгл. изискванията на чл. 85 от Наредбата за мониторинг на
водите, когато са под границата на определянето.
 Не се работят в рамките на лабораториите към ИАОС следните вещества:
Brominated diphenylether , C10-13 chloralkanes, Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP),
Diuron, Isoproturon, Tributhylin compounds(Tributhylin-cation ).
 Получените резултати от анализа са с ниска граница на достоверност и това
прави самия анализ доста не точен.
 От целия списък на 33 приоритетни вещества анализирани в матрица вода, в
БДУВДР пристигат резултати от анализи за 27 вещества от 8 лаборатории на
ИАОС и само за 3 от тях са достигнати постоянни референтнтни стойности.
Това са : аlachlor /0,3 µg/l/, simazine /1,0 µg/l/ and atrazin /0,6 µg/l/. Получените
концентрации в матрица вода за тези вещества, на всички пунктове от различни
лаборатории на ИАОС са със стойности в пъти по-малки от СКОС.
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Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни
води, в т.ч. селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ
В процес на реализация е проект “Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води
за премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на
водите между буна 109 и яхтено пристанище – к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. През
2012 г. е подписан Акт Образец 15 и са предприети действия за подписване на Акт
Образец 16 и въвеждане на обекта в експлоатация. След въвеждането на проекта в
експлоатация, ще бъде преустановено заустването на отпадъчни води в Черно море от
ПСОВ “Слънчев ден” и ПСОВ “Гранд хотел Варна”.
По-големи пречиствателни станции са ГПСОВ “Варна”, ГПСОВ “Добрич”,
ГПСОВ “Девня”, ПСОВ “Златни пясъци” и ПСОВ “Албена”, заустващи над 5 000
м3/ден отпадъчни води. Тези с капацитет под 5000 м3/ден са в общинските градове:
Белослав, Провадия, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Долни чифлик и др.
Четири от пречиствателните станции: ГПСОВ ”Провадия”, ПСОВ “Слънчев ден”,
ПСОВ “Русалка” и ПСОВ “Евксиноград” осигуряват само механично пречистване на
отпадъчните води, а ПСОВ “Тервел” изцяло не се експлоатира.
На територията на РИОСВ Варна две от пречиствателните станции ПСОВ
“Белослав”и ПСОВ “Балчик” имат техническа възможност за снижаване на биогенните
елементи - азот и фосфор.
В ПСОВ “Варна” и ПСОВ “Каварна”, след извършена реконструкция и
модернизация е осигурена възможност за снижаване на азота.
В останалите станции се осъществява механично и биологично пречистване на
отпадъчните води.
За две пречиствателни станции на територията на РИОСВ Варна – ПСОВ “Златни
пясъци” и ПСОВ “Балчик”, е необходимо изграждане на дълбоководно заустване.
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 все още ниската степен на
изграденост на канализационните мрежи в населените места.
Предвид съществуващите проблеми при ПСОВ на населените места, а именно:
многогодишна експлоатация, морално остарели и амортизирани съоръжения;
хидравлическа пренатовареност през пиковите часове; липса на техническа възможност
за отделяне на общ азот и общ фосфор; включване на дъждовни, дренажни и води от
басейни в ПСОВ, не могат да се достигнат строгите емисионни норми за заустване на
отпадъчни води в чувствителни зони и райони на съществуващо и перспективно
ползване на крайбрежните морски води. Това налага проектиране и изграждане на нови
ПСОВ, или там където е възможно да се извърши разширение, реконструкция и
модернизация на съществуващите.
1) ГПСОВ “Варна” - Въведена е поетапно в експлоатация в периода 1984 1988 г. Пречистените отпадъчни води чрез коригирано дере - „Тел дере” се заустват в
северозападната част на Варненското езеро, водно тяло с код BG2PR100L001, от
басейна на р. Провадийска. ГПСОВ “Варна” е най-големият вносител на заустени
количества отпадъчни води за Черноморския район.
ГПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на
отпадъчните води. През 2012 г. е приключила реализацията на проект “Реконструкция и
модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Варна – I етап –
биологична нитрификация/денитрификация със стабилизация на утайките в биобасейна
до отстраняване на азота”, финансиран по ИСПА мярка 2002/BG/16/P/PE/016 “Интегриран проект за подобряване водния цикъл на град Варна”. През 2012 г. са
започнати процедури по изпълнение на проект “Реконструкция и модернизация на
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ГПСОВ Варна – втори етап и изграждане на канализационно помпена станция
Акациите и тласкател, гр. Варна”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова
помощ № DIR -51011116-СО13, в рамките на процедура с референтен №
BG161PO005/10/1.11/02/16 по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. С
реализацията на проекта пречиствателната станция ще има техническа възможност за
снижаване на показател общ фосфор, с което ще се преустанови замърсяването на Тел
дре и оттам Варненско езеро по този показател.
По резултатите от контролен мониторинг през първо и второ полугодие на 2012 г.
е констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показател
общ фосфор и еднократно минимално превишение по показател неразтворени
вещества.
В ГПСОВ Варна постъпват за пречистване отпадъчните води от
канализационните мрежи на гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Каменар, с.
Тополи и с. Езерово.
Община Аксаково работи по проект “Подобряване на градската инфраструктура
за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково” по ОП “Околна среда 2007-2013”,
включващ новоизграждане на 4,235 км канализационна мрежа, рехабилитиране,
реконструиране на 8,206 км водоснабдителни мрежи. Към 2012 г. строителството не е
започнато, текат процедури по ЗОП.
Степента на изграденост на канализационната система на гр. Варна ~ 90%, гр.
Аксаково ~ 95%, в гр. Игнатиево ~ 43%, с. Тополи ~ 75%, с. Каменар ~ 50%, а в с.
Езерово ~ 99%.
2) ПСОВ “Златни пясъци” – въведена в експлоатация през 1983 г. В ПСОВ
постъпват за пречистване отпадъчните води от к.к. “Златни пясъци”, СО “Ален мак”,
к.к. “Чайка” и ВК “Ривиера”. ПСОВ функционира със съоръжения за механично и
биологично пречистване, без възможност за отстраняване на биогенните елементи азот
и фосфор. През пиковите часове на денонощието през активния летен сезон постъпват
залпово отпадъчни води, което води до хидравлично пренатоварване на станцията. За
туристическия сезон на 2012 г. не сме констатирали преливане на непречистени
отпадъчни води през аварийния савак и директното им изпускане в Черно море.
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.
МОСВ предоставя на бенефициента - община Варна по ОП “Околна среда 20072013”, съфинансирана от ЕФРР и Кохезионен фонд на ЕС безвъзмездна финансова
помощ за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект № DIR-51011119-18-37
“Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни
води в агломерация к.к. “Златни пясъци”. Крайният срок за реализацията на проекта е
21.03.2015 г.
Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на
водоприемника Черно море с всички произтичащи от това екологични ползи, като част
от целите на Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район.
Във връзка с отчетените трайни и сериозни проблеми по отношение на
качеството на водите за къпане в района на ПСОВ Златни пясъци са взети мерки за
осигуряване на предварително финансиране изпълнение на подобект “Дълбоководно
заустване на пречистени води от ПСОВ Златни пясъци в УПИ X -11,12 (нов), кв. 3 по
плана на к.к. Златни пясъци, гр. Варна”, който е неразделна част от горецитираният
проект. Реализацията на проекта е стартирала през м. ноември 2012 г., чиято
реализация е предвидено да приключи до 31.05.2013 г.
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С изграждането на този подобект заустването на пречистените отпадъчни води от
ПСОВ Златни пясъци ще бъде изведено от район на съществуващо и перспективно
ползване, с което ще се предотврати замърсяването на зоните за къпане в района.
3) ГПСОВ “Белослав” – реконструирана и модернизирана станцията е
въведена в експлоатация през 2010 г., като е осигурено механично, биологично
пречистване, денитрификация и дефосфатизация на отпадъчните води. Пречистените
отпадъчни води след ПСОВ се заустват в лагуна на защитена местност „Ятата”, на
южния бряг на канал № 2, свързващ Варненското с Белославското езеро.
Резултатите от анализите от проведения собствен и контролен мониторинг по
отделните показатели не превишават индивидуалните емисионни ограничения в
издаденото разрешително.
В ПСОВ „Белослав” са включени канализационните системи на гр. Белослав, с.
Разделна и с. Страшимирово.
Степента на изграденост на канализационната мрежа в гр. Белослав ~ 99%, с.
Разделна ~ 40% и с. Страшимирово ~ 100%.
4) ГПСОВ “Провадия” - Пречистените води след ПСОВ се заустват в река
Провадийска – трета категория водоприемник с код BG2PR345R007.
ПСОВ работи само със съоръжения за механично пречистване на водите, без
съоръжения за биологично пречистване и без възможност за отстраняване на общ
фосфор и общ азот. Станцията е технологично и технически остаряла.
По резултатите от собствен и контролен мониторинг се констатира превишение
на ИЕО, поставени в разрешителното за заустване по показатели НВ, БПК5 ХПК, общ
азот и общ фосфор.
През 2012 г. са започнати строително ремонтни дейности по проект “Разширение,
реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Провадия, основен ремонт на
канализационен тласкател от КПС - 3 до съществуваща изливна шахта, битова
канализация в кв. 4,9 и 10 в южна промишлена зона - гр. Провадия, реконструкция на
водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км. 42+422 до км. 42+787 на р.
Провадийска - гр. Провадия, подобект Укрепване на реконструкция на водопровод и
канализация на ул. Дунав чрез изграждане на подпорна стена в гр. Провадия”, съгласно
сключен договор № DIR – 51011116-С009/26.04.2012 г. между община Провадия и
МОСВ за безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда 2007-2013”. Срокът за
изпълнение на проекта е до м. септември. 2013 г., съгласно графика за строително
монтажните работи.
С реализацията на проекта станцията ще работи с биологично стъпало и с
възможност за отстраняване на биогенните елементи общ азот и общ фосфор, с което
ще се преустанови замърсяването на р. Провадийска.
Канализационната система на гр. Провадия е със степен на изграденост 95,71 %,
като след реализацията на проекта степента на изграденост на канализационната
мрежа- 98,40%.
5) ПСОВ „Девня” – въведена е в експлоатация през 1972 г. Пречистените
отпадъчни води от ПСОВ се заустват в р. Девненска, вливаща се в р. Провадийска –
водно тяло с код BG2PR210R005.
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите
без възможност за отстраняване фосфор и азот.
Резултатите от анализите от взетите водни проби при контролни проверки на
РИОСВ – Варна, и от проведения собствен мониторинг по отделните показатели не
превишават индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително.
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В ПСОВ “Девня” са включени канализационните системи на гр. Девня, гр.
Суворово, гр. Вълчи дол, с. Кипра и с. Чернево.
Канализационната мрежа на гр. Девня е със степен на изграденост ~ 90 %, гр.
Суворово е със степен на изграденост ~ 32 %, гр. Вълчи дол е със степен на
изграденост ~ 90%, с. Чернево е със степен на изграденост ~ 35 % и с. Кипра е със
степен на изграденост ~ 95 %.
През 2012 г. е въведена в експлоатация “Локална помпена станция УПИ III, кв.
81, гр. Вълчи дол и тласкател”. През 2012 г. е изпълнен обект “Доизграждане на битовофекална канализация на с. Кипра”.
6) В ПСОВ “Дългопол” се пречистват отпадъчните води от канализационната
система на гр. Дългопол. Пречистените отпадъчни води се заустват в Юрук дере –
втора категория воден обект, от водосбора на р. Камчия водно тяло с код
BG2KA130R002.
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите.
Резултатите от анализите от взетите водни проби при контролни проверки на РИОСВ –
Варна, и от проведения собствен мониторинг по отделните показатели не превишават
индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително.
През 2012 г. не е извършвано разширение, реконструкция или модернизация
канализационната система на гр. Дългопол. Канализационната мрежа на гр. Дългопол е
със степен на изграденост 87 %.
7) В ПСОВ “Ветрино” е включена канализационната система само на с.
Ветрино.
В ПСОВ постъпват за пречистване отпадъчните води от канализационната мрежа
на с. Ветрино. Пречистените отпадъчни води се заустват в река Златинска – втора
категория воден обект, ляв приток на р. Провадийска водно тяло с код BG2PR500R008.
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите.
През 2012 г. е констатирано превишение на ИЕО по показател неразтворени
вещества, за което е наложена санкция на експлоатиращото дружество “В и К Варна”
ООД, която е в процедура по обжалване.
През 2012 г. не е извършвано разширение, реконструкция или модернизация
канализационната система в с. Ветрино. Канализационната мрежа на с. Ветрино е със
степен на изграденост 29 %.
8) ПСОВ „Алфа Ууд България” е собственост и се стопанисва от „Алфа Ууд
България” АД, гр. Долни Чифлик. В ПСОВ постъпват за пречистване отпадъчните води
от дървопреработвателното предприятие, собственост на „Алфа Ууд България” АД и от
канализационната мрежа на град Долни Чифлик. Пречистените отпадъчни води от
станцията се заустват в р. Кривинска, вливаща се в р. Камчия - водно тяло с код
BG2KA130R002.
ПСОВ “Алфа УУД България” АД работи със съоръжения за механично и
биологично пречистване на отпадъчните води без възможност за отделяне на общ
фосфор и общ фосфор.
По резултатите от собствен и контролен мониторинг се констатира превишение
на ИЕО, поставени в разрешителното за заустване по показатели НВ, БПК5 ХПК и общ
азот.
През 2012 г. не е извършвано разширение, реконструкция или модернизация
канализационната система с гр. Долни Чифлик. Канализационната мрежа на гр. Долни
Чифлик е със степен на изграденост 45 %.
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9) В ПСОВ “Камчия” постъпват отпадъчните води за пречистване от к.к.
Камчия. ПСОВ е въведена в екплоатация пре 1983 г. Пречистените отпадъчни води се
заустват в р. Камчия - водно тяло с код BG2KA130R002. ПСОВ работи със съоръжения
за механично и биологично пречистване на водите без възможност за снижаване на
показателите общ фосфор и общ азот. Станцията е с остаряло и енергоемко оборудване,
част от което е напълно амортизирано. Поради минималните количества на
отпадъчните води, постъпващи на вход, станцията работи само в режим на механично
пречистване.
По резултатите от собствен и контролен мониторинг през 2012 г. се констатират
превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели
неразтворени вещества, ХПК и БПК5.
10) В ПСОВ” Добрич” се отвеждат за пречистване отпадъчните води от
канализационната мрежа на гр. Добрич. Пречистените отпадъчни води от ПСОВ се
заустват в р. Добричка – водно тяло с код BG1DJ200R013
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите.
Резултатите от анализите от взетите водни проби при контролни проверки на РИОСВ –
Варна, и от проведения собствен мониторинг по отделните показатели не превишават
индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително.
През 2012 г. не е извършвана реконструкция и модернизация или изграждане на
канализационната система на град Добрич. Канализационната мрежа на гр. Добрич е
със степен на изграденост 84,8 %.
11) В ПСОВ “Генерал Тошево” се отвеждат за пречистване отпадъчните води от
канализационната система на гр. Ген. Тошево. Пречистените отпадъчни води в Сухо
дере – втора категория воден обект.
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите.
Резултатите от анализите от взетите водни проби при контролни проверки на
РИОСВ – Варна, и от проведения собствен мониторинг по отделните показатели не
превишават индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително.
Канализационната мрежа на гр. Генерал Тошево е със степен на изграденост
около 42% и с довеждащи до ПСОВ битови и промишлени колектори. През 2012 г. е
одобрен от МОСВ по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” проект: “Доизграждане
канализационна мрежа - 18200 м, рехабилитация водопроводна мрежа - 3060 м и
модернизация ПСОВ – Ген. Тошево”.
12) В ПСОВ “ Шабла” се отвеждат за пречистване отпадъчните води от
канализационната мрежа на гр. Шабла, като пречистените отпадъчни води се заустват в
Шабленско езеро – трета категория воден обект.
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите
без възможност за отделяне на общ фосфор и общ азот.
По резултатите от собствен и контролен мониторинг през 2012 г. се констатират
превишения на ИЕО по показатели неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор и
БПК5.
На нос Шабла в ПИ 83017.104.422, землището на гр. Шабла е изградена ПСОВ,
която не е завършена. За доизграждането и през 2012 г. община Шабла е
кандидатствала за финансиране на проект “Водоснабдителна и канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Шабла”, по Приоритетна ос 1 на ОП “
Околна среда 2007-2013 г.”.
Канализационната мрежа на гр. Шабла с със степен на изграденост около 25 %.
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13) В ПСОВ “Каварна” постъпват за пречистване отпадъчните води от
канализационната мрежа на гр. Каварна. Пречистените отпадъчните води се заустват в
дере, вливащо се в Черно море.
По резултатите от анализите от извършения собствен и контролен мониторинг се
констатират превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в
издаденото разрешително по показатели общ азот и общ фосфор.
През 2012 г. е подписан договор между община Каварна и МОСВ за безвъзмездна
финансова помощ по ОП “Оперативна програма 2007 -2013 г.” за реализацията на
проект “Подобряване и развитие на инфрастуктурата за питейни и отпадъчни води в
гр. Каварна”, процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на
проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води с
агломерации над 10000 е.ж.” по приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
Степента на изграденост на канализационната мрежа в гр. Каварна е 46,3%.
14) В ПСОВ “Балчик” се отвеждат за пречистване отпадъчните води от
канализационната мрежа на гр. Балчик, след което се заустват Черно море на 240 м от
бреговата ивица в район на съществуващо и перспективно ползване от крайбрежните
морски води.
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване,
денитрификация и дефосфатизация на отпадъчните води, въведени в редовна
експлоатация през 2010 г.
През 2012 г. е започнато изпълнението на проект “Изграждане на трети утаител и
дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море и разширяване обхвата на
канализационната мрежа на гр. Балчик”.
Канализационната мрежа на гр. Балчик е със степен на изграденост 100%.
15) В ПСОВ “Тервел” е предвидено да се отвеждат за пречистване
отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Тервел. При контролните
проверки извършени през 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. е
констатирано, че ПСОВ “Тервел” не функционира и отпадъчните води са отклонени
без пречистване в дере “Ошмиенкинлик”.
През декември 2011 г. е подписан договор за финансиране по ОП “Околна среда
2007-2013 г.” на проект “Разширение и реконструкция на ПСОВ –Тервел,
реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на
водопроводната мрежа на гр. Тервел”, чиято реализация е стартирала в началото на
2012 г.
Канализационната мрежа на гр. Тервел е смесена със степен на изграденост 60%.
16) В ПСОВ “Албена” постъпват за пречистване отпадъчните води от
канализационните мрежи на к.к. Албена, с. Кранево и с. Оброчище, като пречистените
отпадъчни води се заустват 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, постъпващи на вход,
станцията преминава в режим на механично пречистване.
Резултатите от анализите от извършения собствен и контролен мониторинг по
отделните показатели показват превишения индивидуалните емисионни ограничения,
определени в издаденото разрешително по показател общ фосфор през активния летен
сезон и по показател ПАВ (анионактивни детергенти).
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През 2012 г. е започнато изпълнението на проект “Рехабилитиране на ПСОВ
Албена – община Балчик” по ОП “Околна среда 2007-2013”.
Степента на изграденост на канализационните мрежи на с. Кранево е ~ 40 % и с.
Оброчище е ~ 30 %.
17) ПСОВ - с. Дръндар е предвидено да се отвеждат за пречистване отпадъчните
води от канализационната мрежа на с. Дръндар.
ПСОВ “Дръндар” е изградена и финансирана от Предприятието за управление на
дейностите по околната среда (ПУДООС). ПСОВ е снабдена със съоръжение за
биологично пречистване.
ПСОВ не се експлоатира тъй като няма включени абонати към изградената
канализационна система на с. Дръндар, заустваща в ПСОВ “Дръндар”.
Канализационната мрежа на с. Дръндар е със степен на изграденост 68% и през
изтеклата година не са извършвани дейности по разширение, реконструкцията или
модернизацията й.
18) В ПСОВ “Прибой”поспъпват за пречистване на водите за туристическите
обекти в местност “Фичоза” и “Галата”, след което се заустват в Сухото дере – втора
категория воден обект, вливащо се в Черно море.
ПСОВ работи от началото до края на активния курортен сезон със съоръжения
за механично и биологично. Резултатите от анализите от проведения собствен и
контролен мониторинг по отделните показатели не превишават индивидуалните
емисионни ограничения в издаденото разрешително.
19) ПСОВ “Русалка” На територията на ВК ”Русалка” има изградена
канализационна мрежа на 100%, като отпадъчните води от комплекса посредством
три канално-помпени станции (КПС) и канализационен колектор с дължина около
два километра са отвеждат до пречиствателно съоръжение тип “Емшеров 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 (Емшеров
кладенец) е констатирано, че отпадъчните води от ВК “Русалка” досигат до ПСОВ.
Възстановено е трасето на канализационния колектор. Заустване на отпадъчни води
във водния обект Черно море не се осъществява, тъй като натоварването в комплекса
е минимално и количеството водия достигащи до ПСОВ не преливат към Черно
море. Пречиствателното съоръжение се намира на скална тераса и експлоатацията е
затруднена. Необходимо е изготвяне и изпълнение на проект за разширение,
реконструкция и модернизация.
20) В ПСОВ “Евксиноград” постъпват отпадъчните води формиращи се на
територията на стопанство “Евксиноград”. След пречистване отпадъчните води се
заустват в Черно море в район на съществуващо и перспективно ползване. ПСОВ
работи със съоръжения само за механично пречистване на водите.
През 2012 г. е стартирана процедура по реализация на проект по включване
на на отпадъчните води от стопанството към градска канализационна мрежа
заустваща в ГПСОВ Варна.
По резултатите от контролен мониторинг през 2012 г. не са констатирани
превишения на емисионните норми, поставени в Наредба № 8 за качеството на
крайбрежните морски води.
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21) В ПСОВ тип биодиск, с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик постъпват за
пречистване отпадъчните води от почивни бази “Авеста – 92” ЕООД, гр. Варна,
“Мраз” АД, София, и СБХ – София, след което пречистените отпадъчни води се
заустват в Керез дере (Самотинско дере) - втора категория воден обект, приток на р.
Фъндъклийска и оттам в Черно море. ПСОВ е със сезонен режим на работа.
През 2012 г. са констатирани превишения на индивидуалните емисионни
ограничения по показатели неразтворени вещества, БПК5, ХПК, азот амониев,
анионактивни детергенти. определени в разрешителното за заустване, за което е
наложена имуществена санкция.
22) ПСОВ към “СБАЛПФЗ - Варна”ЕООД, гр. Варна
ПСОВ работи с морално остаряло съоръжение и неефективна технология за
механично и биологично пречистване на водите.
През 2012 г. на дружеството има наложена текуща ежемесечна санкция за
замърсяване на Варненско езеро по показатели ХПК, БПК5 и неразтворени вещества.
23) ПСОВ към “Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” (ДВХУИ)
Отпадъчните води от ПСОВ се заустват в сухо дере, от водосбора на р. Суха
От проведения собствен и контролен мониторинг по отделните показатели не е
констатирано превишение индивидуалните емисионни ограничения в издаденото
разрешително разрешително за заустване.
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 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. Фирмата експлоатира следните пречиствателни
съоръжения за производствени отпадъчни води: “Нефтоуловител към
Автостопанство” и “Сепарираща шахта към Тежка сода”.
 “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.
 “Агрополихим” АД, гр. Девня – Друвеството експлоатира промишлена ПСОВ
за смесен поток отпадъчни води, формиращи се от производството на фосфорни
торове и зауства пречистените отпадъчни води в коригирано дере “Бял канал”.
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Дъждовните води, заедно с част от промишлените, също се заустват в
коригирано дере “Бял канал” и от там в Белославско езеро.
Други по-големи промишлени предприятия в обхвата на РИОСВ - Варна, са:


“Провадсол” АД, гр. Девня – Разрешително № 200173/11.10.2004 г. за заустване
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти е с краен срок на действие до
10.10.2007 г. и е прекратено. Формиращите се производствени отпадъчни води и
дъждовни води се използват оборотно в производството на разсол. Битовофекалните отпадъчни води се отвеждат във водоплътна черпателна яма, която се
изчерпва ежедневно с вакуумцистерна по сключен договор. 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 Варненското езеро. За сгуроотвал „Беглик Чаир” има издадено
Комлексно разрешително № 279-Н0/2008 г.
Фирмата формира и два потока охлаждащи води, които заустват също във
Варненското 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.


КС “Кардам”, с. Кардам, собственост на “Булгартрансгаз” 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 и Разрешително № 02570002/12.06.2008 г. за ползване на подземен воден
обект за инжектиране на води, издадено от МОСВ.



“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 № 0332005/27.11.08 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.
Дружеството разглежда варианти за реинжектиране на всички попътни нефтени
води, формиращи се от добива на нефт в сондажни кладенци с изчерпан
капацитет. За обекта има издадено Разрешително № 02570001/14.05.2007 г. за
ползване на подземен воден обект за реинжектиране на води, издадени от
МОСВ.
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
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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.
От контролираните животновъдни обекти, които формират производствени
отпадъчни води, няма такива, които директно да заустват във водни обекти.
“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
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. Производствените отпадъчни води,
които се формират основно при процеса рафиниране след преминаване през няколко
последователно свързани мазниноуловителя, се отвеждат до черпателна водоплътна
яма, от където също чрез специализиран транспорт се предават за пречистване в
ГПСОВ”Добрич”.
“Манекс сън”АД, с. Слънчево е 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, “Боци 67” ООД, ЕТ ”Дени-Веселин Димитров”, "Агропласмент 92В"АД –
ферма за гушене на патици, "Яйца и птици - Зора" АД, с. Дончево, Добруджански
земеделски институт, “Филипополис РК” ООД, “Ролес” АД - мандри акумулират
отпадъчните си води в бетонни и земнонасипни лагуни.
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.
Големият брой малки обекти ползват черпателни ями, за които РИОСВ – Варна,
не е в състояние да упражнява ефективен контрол върху тяхната дейност.
От рибовъдните стопанства на територията на РИОСВ – Варна има издадени
разрешителни за заустване в повърхностни водни обекти на Рибарник ЕТ “Брют-Бою
Христов”, с. Блъсково и на Сдружение “Ловно рибарско дружество Пода”. През 2012 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;
На територията на РИОСВ Варна има 6 стопански обекта, от дейността на които
се формират приоритетни и приоритетно опасни вещества, които са следните: “Лукойл
България” ЕООД - ПСБ Аспарухово, с. Аспарухово, “Полимери” АД, гр. Девня,
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“Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД, гр. Варна, “ПЧМВ” АД, гр. Варна,
“ПДНГ” АД, гр. Шабла и “Евроманган” АД.
“Електа” ЕООД генерира биоразградими отпадъчни води, които се заустват във
Варненско езеро.
“ЕВРОМАНГАН” АД - извършва добив на манганова руда. Формиращите се
руднични води, след механично пречистване в утаител, се заустват в р.Батова. За
битово-фекални отпадъчни води, които се формират на територията на обекта има
предвидена локална ПСОВ. През 2012 г. дружеството има наложени санкции за
замърсяване на р. Батова с манган от двата потока отпадъчни води.
Най-честите нарушения в областта на опазването на водите през 2012 г. остават
наднормените замърсявания на водни обекти и нарушаване на условията от
разрешителните за ползване на воден обект.
3. Подземни води
Информация за състоянието на подземните води в обхвата на РИОСВ Варна
Количествено състояние на подземните води
Анализът на количественото състояние на подземните води е извършено чрез
сравняване на черпените водни количества с разполагаемите по Заповед за ресурсите за
2012 г. Оценката е направена на 37 ПВТ и те по количество са в добро състояниe. Не са
разрешени водни количества повече от разполагаемите ресурси.
Качествено състояние на подземните води
Анализът на качественото състояние е извършен по водоносни хоризонти, водни
тела и пунктове, съгласно изискванията на:
 Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води;
 Директива 2000/60/ЕС и Директива за подземните води 98/83/ЕО.
Резултатите са сравнявани с:
 праговете на замърсяване (ПЗ) определени за подземни водни тела в лошо
състояние.
 стандарт за качества на подземните води (СПВ) по Директива за подземните
води 98/83/ЕО на ПВТ , от които се черпи вода за човешка консумация и стандартите за
качество (СК) от Приложение 3 към Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на
подземните води на ПВТ, от които се ползва вода за други цели (напояване,
промишлени и др.).
Състоянието е определено по водоносни хоризонти и подземни водни тела.
Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за качества
на подземните води (СК) и праговите стойности (ПС), по изследваните показатели,
освен в следните подземни водни тела (ПВТ) с кодове:
Водно тяло с код BG2G000000Q002 – Кватернерен водоносен хоризонт в
поречието на р. Батова
В пункт Сондаж “Албена Автотранс”ООД с. Оброчище, общ. Балчик има
превишение по показателите над СК и ПС: eлектропроводимост (2970мs cm-1), калций
(455,25 мг/л) и хлориди (276мг/л). По обща твърдост (25,8 мgΣgv/l) водите са много
твърди.
По високото съдържание на калций се дължи на излужването на почвите като
концентрацията му във водата се лимитира от CO2.
Концентрациите на показателя сулфати е над ПС в пунктовете: ТК Долище , СК
Рогачево и СК Албена Автотранс”ООД с. Оброчище.
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По голямото и трайно замърсяване в пункт сондаж “Албена Автотранс” с.
Оброчище, доказва,че то е локално и се дължи на съществуващото вблизост
нерагламентирано сметище от стопанска база за коне, складове за строителни
материали. Повишеното съдържание на сулфати, електропроводимост и хлориди
доказва евентуално морска интрузия.
Водно тяло с код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернерно - алувиални
отложения на р. Провадийска.
Отклонения от ПС за 2012 г. са констатирани по показателя нитрати, представени
графично:
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Резултатите доказват съдържание на нитрати над ПС (38,8мг/л) в пунктове от:
 контролен и оперативен мониторинг :
ТК при ПС Провадия гр. Провадия – 41,3мг/л
 собствен мониторинг:
ШК "Слънчеви лъчи" Провадия – 49,0мг/л
ШК-1 с.Средно село – 45,0мг/л
ТК1"Априлов-Провадия" – 161мг/л
ТК3-"Овеч-Провадия" - 56,0мг/л
ТК5 "Автогара-Провадия -39,0мг/л"
ТК6 "кв.Север- Провадия" – 86,0мг/л

Водно тяло с код BG2G000000Q005 - Води в кватернерно - алувиалните
отложения на р. Камчия. Отклонения ПС за 2012 г. е установено в съдържание на
манган в пунктовете за мониторинг и от собствения мониторинг по разрешителни.
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Предполага се, че по-високото съдържание на манган в подземните води е от
естествен произход при взаимодействие с повърхностните води. Това се доказва и от
по-високото съдържание на манган (3,4мг/л при норма 0,3мг/л) в най близкия пункт на
повърхностни води “Пункт Пода при р. Камчия”.Мангана е вследствие на процес на
разлагане на остатъци от водни животни и растителни организми.
Водно тяло BG2G000000N044 – Неоген – сармат Североизточна България.
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Анализирани са общо 6 бр. пункта от мониторинговата мрежа за контролен и
оперативен мониторинг и 30 пункта от собствен мониторинг в които са установени
концентрации над нормите.
Установени са отклонения от ПС на съдържанието на следните показатели в
пунктове:
 нитрати (49,8мг/л при ПС -38,25мг/л) в пункт Каварна, 143 а "Римска
чешма" и от собствения мониторинг в районите: Шабла, Езерец и Каварна.
 хлориди (274мг/л при СК -250мг/л) в пункт Крапец, ТК при ПС-ПБВ
 натрий (236,3мг/л при ПС – 156,62мг/л в пункт Крапец, ТК при ПС-ПБВ.
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Превишенията на концентрациите на хлориди и натрий се дължът на навлизането
на морски води в подземните – морска интрузия.
Водно тяло BG2G00000N018 – Изгрев – Варна – Ботево- Батова.
Анализирани са данни от 5 пункта от контролен и оперативен мониторинг по
Заповед № РД – 715/02.08.2010 г. на Министъра на околната среда и 20 пункта от
собствен мониторинг по разрешителни за водовземанена водоизточници.
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Констатирани са отклонения от ПС ( 38,25 мг/л) в съдържанието на нитрати в
пунктовете:
 ШК-1х"ПАТ-Варна" -64,0 мг/л;
 ТК"Лукстрой БГ Варна – 46,0мг/л;
 ТК"Фамтекс-Аксаково" – 61мг/л;
 С-2х "Тоди 04 –Варна – 46,0мг/л;
 ТК1 с.Л.Каравелов – 43,09мг/л.
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BG2G00000PG027 – Палеоген – еоцен – олигоцен Провадия.
В пункт с код BG2G00000РGМР076 извор Булканите, с. Овчага, общ. Провадия
през 2012 г. не са констатирани отклонения за показателя нитрати (21,7 мг/л) от
ПС(38,41 мг/л).
Водно тяло BG2G0000К1HB036 – Пукнатинни води в хотрив-барем-апт
Каспичан
Констатирани са превишения над ПС в концентрациите на нитрати в
мониторингови пунктове : Дренци, 138 Извор (39,27 мг/л при ПС 38,42мг/л) и Панайот
Волово, Каптаж (58,5мг/л при ПС-38,42мг/л).
нитрати
70
60

мг/л

50
40
30
20
10
0
пункт

Дренци, 138 Извор

Панайот Волово, Каптаж
ПС

ШК с. П. Волов

NO3

На територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район
попадат 50 подземни водни тела разделени вертикално в 6 ГИС слоя, наблюдавани за
химично състояние от 100 мониторингови пункта.
През 2012г. е извършен мониторинг в 98 пункта, разпределени в 49 подземни
водни тела.
Съгласно чл.169б, ал.1 от ЗВ, за мониторинг на подземните води се разработват
програми за контролен и оперативен мониторинг. За всеки отделен мониторингов
пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по показатели съгласно
Заповед № РД–715/2010г. на Министъра на околната среда и водите в която
наблюдаваните показатели са разпределени в следните групи:
1) Физико-химични показатели
І –ва група основни физико-химични показатели: разтворен кислород, активна реакция,
електропроводимост,нитрати, амониеви йони,температура на водата,перманганатна
окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий,хлориди, натрий и калий,сулфати ,
хидрогенкарбонати,карбонати и сух остатък – анализират се във всички пунктове за
подземни води сезонно /четири пъти в годината/ или на полугодие /два пъти годишно/.
II –ра група допълнителни физико-химични показатели: нитрити,фосфати, общо
желязо,манган - анализират се във всички пунктове за подземни води сезонно /четири
пъти в годината/ или на полугодие /два пъти годишно/.
2) Специфични замърсители
І –ва група метали и металоиди: олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ
хром, хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност – анализират се
всички или отделни показатели на полугодие /два пъти годишно/ или веднъж годишно.
II-ра група органични замърсители: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин,
диелдрин, ендрин, атразин,симазин,пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор,
хлордан, DDT/DDD/DDЕ , НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин , флутриафлор,
триадименол, манкоцеб,алахлор,циперметрин – анализите се извършват еднократно
през годината.
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Оценката на състоянието е извършена по водоносни хоризонти, водни тела и
пунктове на база резултатите от проведения контролен и оперативен мониторинг през
2012 година, сравнявани със стандартите за качество, съгласно Приложение №1 на
Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.,
ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., бр.
15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.).
В обхвата на дейноста на РИОСВ Варна попадат следните подземни водни тела
от слой 1, слой 3 и слой 6.


СЛОЙ 1 -НЕОГЕН-КВАТЕРНЕР
Общо подземните водни тела в първи слой на територията на Басейнова
Дирекция Дунавски район Плевен са най-много 33 на брой:

От тях в обхвата на РИОСВ Варна попада едно тяло:
Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера на р. Суха” и код
BG1G0000QAL052, в което се наблюдава с един мониторингов пункт /МР 291/.
МР 291 при Долина шахтов кладенец-3, община Добрич,област Добрич – в
пункта се запазват повишените стойностите на нитратни йони през 2012г., както и в
предходната 2011 година.


СЛОЙ 3 - НЕОГЕН-САРМАТ
Подземните тела попадащи в трети слой на територията на Басейнова дирекция
Дунавски район са 2 на брой:
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В обхвата на РИОСВ Варна попада Подземно водно тяло с име Карстовопорови води в Неоген - Сармат Добруджа и код BG1G000000N049, в което се
наблюдават пет пункта за мониторинг /МР 292;МР 295;МР 296;МР 298;МР 300/.
- МР 292 при Дуранкулак сондажен кладенец 1, община Шабла,областВарна –
пункта е в добро състояние по стандартите за качество, както и в предходните
години.
- МР 295 при Генерал Тошево Сондажен кладенец- ПС Маловец, община Генерал
Тошево,област Добрич – в пункта се запазва тенденцията на повишени
стойности на желязо.
- МР 296 при Приморци Тръбен кладенец 2- ПС Приморци, община Добрич,
област Добрич - пункта запазва добро състояние по стандартите за качество през
2012 г.
- МР 298 при Абрит 148 капт. карстов извор, община Крушари, област Добрич пункта запазва добро състояние по стандартите за качество и през 2012г., както
и в предходните години.
- МР 300 при Богдан Каптаж при ПС Алмалии, община Добрич, област Добрич –
запазват се повишените стойности на нитратни йони от предходната година и
през 2012 г.


СЛОЙ 6- ДОЛНА КРЕДА -МАЛМ-ВАЛАНЖ

В този слой на територията на Басейнова Дирекция Дунавски район попада едно
подземно водно тяло, което попада и в обхвата на РИОСВ Варна - Подземно водно
тяло с име Карстови води в Малм-Валанжския басейн с код BG1G0000J3K051.
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В подземното водно тяло се наблюдават шест мониторингови пункта /МР
284;МР 302;МР 303;МР304;МР305;МР 306/.
- МР 284 Попово, ТК "Картингписта 1" - ПС "Младост", община Попово, област
Търговище – пункта запазва добри показатели по стандартите за качество.
- МР 302 при Карапелит Тръбен кладенец- ПС,община Добрич, област Добрич –
през изминалата 2012г. в пункта се наблюдава тенденция към повишаване на
нитратите над стандарта за качество в сравнение с предходната година.
- МР 303 при Цани Гинчево Тръбен кладенец,община Шумен,област Шумен пункт в добро състояние по стандартите за качество.
- МР 304 при Изгрев Тръбен кладенец,община Венец, област Шумен - пункт в
добро състояние по стандартите за качество.
- МР 305 при Росица , община Генерал Тошево, област Добрич – пункт в добро
състояние по стандартите за качество.
- МР 306 при Кардам,община Генерал Тошево,област Добрич - пункт в добро
състояние по стандартите за качество.

4. Състояние на хидротехническите съоръжения /диги, язовирни стени и т.н./
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Списък на язовири и състоянието им в БДУВЧР - Варна, актуален към 01.03.2013г.
Състояние на съоръженията
Ползва
Собственост
тел

№

Язовир

Община

Област

1

Аврен 1/
Паничката

АВРЕН

ВАРНА

общинска

2

Аврен 2/
Мумлеза

АВРЕН

ВАРНА

общинска

3

Дъбравино

АВРЕН

ВАРНА

общинска

4

Здравец/
Здравец 1

АВРЕН

ВАРНА

общинска

5

Приселци/
Св.
Константин

АВРЕН

ВАРНА

6

Садово

АВРЕН

7

Тръстиково

8
9

Състояние на
речно легло на
500м след яз.
стена

Язовирна
стена

Преливник

ОИ

задов. 2007;
задов. 2009;
лошо 2011

задов. 2007;
задов. 2009;
добро 2011

добро 2007;
н.д. 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009

задов. 2007;
задов. 2011

задов. 2007;
лошо 2011

лошо 2007;
лошо 2011

задов. 2007;
задов. 2011

задов. 2007

задов. 2007

задов. 2007

задов. 2007

да
2007

задов. 2007;
задов. 2009;
задов. 2011

задов. 2007;
задов. 2009;
задов. 2011

лошо 2007
н.д. 2009;
н.д. 2011

задов. 2007;
задов. 2011

кметство
Приселци

да
2007

задов. 2007;
задов. 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
н.д. 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

ВАРНА

кметство
Садово

АВРЕН

ВАРНА

държавна

да
2007
да
2009

задов. 2007;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011

лошо 2007;
лошо 2011
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011

Осеново

АКСАКО
ВО

ВАРНА

общинска

не
2007

прорязана
язовирна
стена

лошо 2007;
лошо 2009;
лошо 2011

лошо 2007;
лошо 2009;
лошо 2011

лошо 2007;
лошо 2009;
лошо 2011

Господинов
о

БЯЛА

ВАРНА

общинска

добро 2007;
задов. 2011

добро 2007;
задов. 2011

лошо 2007;
лошо 2011

задов. 2007;
задов. 2011

10 Белоградец ВЕТРИНО ВАРНА

общинска

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

Белоградец
ВЕТРИНО ВАРНА
1

общинска

лошо 2007

задов. 2007

лошо 2007

задов. 2007

добро 2007;
добро 2009

добро 2007;
добро 2009

добро 2007;
н.д. 2009

добро 2007;
задов. 2009

задов. 2007;
задов. 2011

задов. 2007;
задов. 2011

лошо 2007;
добро 2011

добро 2007;
добро 2011

лошо 2011

добро 2011

добро 2011

добро 2011

задов. 2007;
добро 2011

добро 2007;
добро 2011

лошо 2007;
добро 2011

добро 2007;
задов. 2011

добро 2007

задов. 2007

лошо 2007

добро 2007

лошо 2007

задов. 2007

добро 2007

задов. 2007

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

11
12

Ветрино

ВЕТРИНО ВАРНА

общинска

13

Ветрино 2

ВЕТРИНО ВАРНА

общинска

14

Габърница

ВЕТРИНО ВАРНА

общинска

15

Млада
гвардия 1

ВЕТРИНО ВАРНА

общинска

16

Млада
гвардия 3

ВЕТРИНО ВАРНА

общинска

17

Невша

ВЕТРИНО ВАРНА

общинска

18

Средно
село

ВЕТРИНО ВАРНА

общинска

да
2007
не
2007
не
2007

да
2007
да
2007;
да
2011
не
2007
да
2007
не
2007;
да
2011
не
2007;
да
2011
не
2007;
да
2011
не
2007
да
2007
да
2007;
да
2011
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ВЪЛЧИ
ДОЛ

19

Щипско

20

Горен
чифлик

ДОЛНИ
ВАРНА
ЧИФЛИК

21

Долни
чифлик 2

ДОЛНИ
ВАРНА
ЧИФЛИК

22

Пчелник

ДОЛНИ
ВАРНА
ЧИФЛИК

частна

23

Рудник 2

ДОЛНИ
ВАРНА
ЧИФЛИК

частна

24

Юнец

ДОЛНИ
ВАРНА
ЧИФЛИК

частна

25

Партизани

26

Елешница

27

Цонево

28

Блъсково 1

29

Блъсково 2

30

КомаревоХраброво

ПРОВАД
ИЯ
ПРОВАД
ИЯ

31

Бозвелийск
о

32

ДЪЛГОП
ОЛ
ДЪЛГОП
ОЛ
ДЪЛГОП
ОЛ

ВАРНА

общинска

общинска

частна

не
2007
не
2007;
не
2011

задов. 2007

добро 2007

лошо 2007

задов. 2007

задов. 2007;
задов. 2009;
задов. 2010;
задов. 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2010;
задов. 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2010;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
задов. 2011

да
2007;
да
2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2010;
задов. 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2010;
задов. 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2010;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
задов. 2011

да
2007;
да
2011
да
2007
да
2007;
да
2011
не
2007
да
2009
да
2009
да
2007;
да
2011
да
2007
да
2009
да
2007;
да
2011
да
2007
да
2007;
да
2011

задов. 2007;
задов. 2009;
лошо 2010;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2010;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2010;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007

добро 2007

добро 2007

задов. 2007

задов. 2007;
лошо 2010;
лошо 2011

лошо 2007;
задов. 2010;
задов. 2011

добро 2007;
добро 2010;
добро 2011

задов. 2007;
задов. 2011

лошо 2007;
лошо 2011
добро 2009;
добро 2011
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
лошо 2011
добро 2009;
добро 2011
добро 2009;
задов. 2011

задов. 2007;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2011
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2011
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
задов. 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
задов. 2011

добро 2007

добро 2007

добро 2007

добро 2007

добро 2007;
добро 2011

добро 2007;
добро 2011

добро 2007;
добро 2011

добро 2007;
задов. 2011

добро 2007

добро 2007

добро 2007

добро 2007

задов. 2007;
задов. 2009;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
н.д. 2011
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
задов. 2009;
задов. 2011
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

ВАРНА

общинска

ВАРНА

държавна

ВАРНА

държавна

ВАРНА

общинска

ВАРНА

общинска

ВАРНА

държавна

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

общинска

Градинаров
о

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

общинска

33

Измътец/
Кривня

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

частна

34

КривняОвчага /
Храброво

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

н.д.

да
2007

35

Манастир

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

общинска

да
2007

36

Снежина

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

държавна

37

Тутраканци
1

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

общинска

ПРОВАД
ИЯ

да
2009
да
2007;
да
2011
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38

Тутраканци
2

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

общинска

39

Тутраканци
3

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

общинска

40

Черковна

ПРОВАД
ИЯ

ВАРНА

общинска

41

Чернево

42

Ветрино 3

СУВОРО
ВАРНА
ВО
ВЕТРИНО ВАРНА

Водоем
43 /Аспарухов
о/ Комунаре

ДЪЛГОП
ОЛ

не
2007
да
2007;
да
2011
да
2007

общинска

не
2007
н.д.

н.д.

н.д.

общинска

ВАРНА

лошо 2007

лошо 2007

лошо 2007

добро 2007

добро 2007;
задов. 2009;
задов. 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

лошо 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
задов. 2009;
задов. 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

добро 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007;
добро 2009;
добро 2011

задов. 2007

добро 2007

добро 2007

добро 2007

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Списък на язовири и състоянието им в БДУВДР - Плевен, актуален към 01.03.2013г.
№

язовир

община

населено
място

стопанисван

предназначение

Полезен
обем
/хил.м3/

залята
площ
дка.

височ.на
яз.стена м.

1

2

3

5

9

10

11

12

13

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

1

1

2

3

4
5
6
7
8

Ген.
Тошево

" Дружество на
Риборазвъждане
с. Росен ловците и риболовците и стопански
"
риболов

Крушари

Аквакултури и
с. Абрит " Сон - Гошев " ЕООД свързаните с тях
дейности

Залдапа

Крушари

Аквакултури и
с. Абрит " Сон - Гошев " ЕООД свързаните с тях
дейности

Одринци

Риборазвъждане
" Напоителни системи "
Добричка с. Одринци
и стопански
ЕАД
риболов

Дрян

Абрит

Плачи дол
-2
Плачи дол
-1
Полк.
Минково
Малка
Смолница
Смолница 2

655

2,873

950

24,190

височина
7м./
135,746 дължина на
стената
125м.

580

височина
12,30м./
дължина на
стената
320м.

136

височина
10м./
дължина на
стената
210м.

3,400

височина
25м./
дължина на
стената
486м.

Добричка

няма

няма

25,177

Добричка

няма

няма

45,657

Добричка

СЛРД

спорт. риб.

10,816

Добричка

няма

няма

65,413

Добричка

няма

няма

43,698
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Смолница 1
Полк.
10
Иваново
11 Карапелит
1
Воднянци
Фелдф.
2
Дянково- 1
Фелдф.
3
Дянково- 2
4 Бенковски
5 Вратарите
6
Златия - 1
7
Златия - 2
1
Ведрина
Врачанци 8
2
Поп
9
Груево
10 Сърнец - 1
Брестница
1
Оногур
Мали
2
Извор
Тервел - Х
Честименс
1
ко - 1
Честименс
2
ко - 2
Тервел
1 Хан Тервел
2
Жегларци
3
Зърнево
4 Сърнец - 2
5
9

Добричка

няма

няма

4,655

Добричка

няма

няма

14,565

Добричка
Добричка

няма
няма

няма
няма

37,021
11,321

Добричка

няма

няма

9,714

Добричка

няма

няма

5,669

Добричка
Добричка
Добричка
Добричка
Добричка

няма
няма
няма
няма
няма

няма
няма
няма
няма
няма

9,857
10,094
58,699
119,138
73,434

Добричка

няма

няма

97,7

Тервел

няма

няма

20

Тервел
Тервел
Тервел

няма
Ст. Стоянов
няма

няма
спорт. риб.
няма

5,356
2
630

Тервел

Кирман ЕООД

спорт. риб.

500

Тервел

няма

няма

2

Тервел

няма

няма

102

Тервел

няма

няма

4

Тервел
Тервел
Тервел
Тервел
Тервел

няма
няма
няма
Димко Василев
няма
Ангел Янков

няма
няма
няма
спорт. риб.
няма
спорт. риб.

3
6,413
2
2

13

28

ОБЛАСТ ВАРНА

1

Искър

" Сдружение за
напояване Искър "

Аквакултури и
свързаните с тях
дейности

гр.Вълчи
дол

с. Искър

гр.
Суворово

Аквакултури и
СН " Изворите 2007 - с.
с. Левски
свързаните с тях
Левски"
дейности

2

Левски 2

3

Аквакултури и
гр. Вълчи
с.
Сдружение " Нептун
Добротич
свързаните с тях
дол
Добротич
2006"
дейности

140

височина
10м./
61,042 дължина на
стената
120м.

610

височина
11м./
110,216 дължина на
стената
415м.

135

височина
7,80м./
78,500 дължина на
стената
150м.
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4

Генерал
Киселово

с.
гр.Вълчи
"Газтрейд Асет
Ген.Кисел
дол
Мениджмент"ЕООД
ово

Риборазвъждане
и стопански
риболов

5

Изворник

гр. Вълчи
с.
дол
Изворник

Данаил Димитров
Драганов

Риборазвъждане
и стопански
риболов

6

с.
Николаевк
гр.
Николаевк
а1
Суворово
а

ЗП Иван Атанасов
Славов

риборазвъждане

7

9
10
11
12
13
14
1
2
3

Брестак

СтрахилЗвънец
Изворник 2
Есеница
Ген.Колево
Брестак 2
Стефан
Караджа 2
Оброчище
Щипско
Радан
войвода
Бояна
Михалич

гр. Вълчи
с. Брестак
дол

Младен Стоянов
Камбуров

Риборазвъждане
и риболов

3,100

височина
10,3м./
985,000 дължина на
стената
411м.
височина
7м./
211,577 дължина на
стената
240м.

170

48,846

156

височина
8м./
44,178 дължина на
стената
190м.

Вълчи дол

няма

99,24

Вълчи дол
Вълчи дол
Вълчи дол
Вълчи дол

няма
няма
няма
няма

211,577
35,000
92,789
210,791

Вълчи дол

няма

18,003

Вълчи дол
Вълчи дол

няма
няма

51,989
68,151

Вълчи дол

няма

67,545

Вълчи дол
Вълчи дол

няма
няма

20,328
60,000

Информация за състоянието на речните корита, водосборни дерета извън
населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасните водни обекти.

Проверени на място бяха следните обекти на територията на Басейнова дирекция за
управление на водите „Дунавски район” с център Плевен:
Община Добричка
І. Язовири
1. яз. „Малка Смолница”
Язовирът е собственост на „Напоителни системи” ЕАД – Варна.
 в язовира са завирени около 243 хил. м3 или около 27% от общия обем;
 сух откос – добро състояние;
 мокър откос – добро състояние;
 корона – задоволително състояние, с коловози от преминаващи превозни средства;
 проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра;
 основен изпускател – лошо състояние – предстои извършването на планирана
профилактика и ремонт на спирателния кран;
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 челен преливник – в задоволително състояние;
 отводящ канал – в задоволително състояние, с просечен за преминаване профил;
 мост над отводящия канал – задоволително състояние
 авариен план – има, актуализиран през 2012 г.;
 авариен склад до язовирната стена – няма, закупен е фургон, който е планирано да
бъде оборудван;
 табели „Къпането забранено!” – недостатъчни;
Язовирна стена “Малка Смолница” и съоръженията към нея са в неизправночастично работоспособно техническо състояние. Язовирът е включен в списъка на
потенциално опасните водни обекти.
2. яз. „Одринци”:
Язовирът е собственост на „Напоителни системи” ЕАД - Варна, изграден на Суха
река (Ботевска), отдаден на наемателя „Кей енд кей-консулт” ЕООД Варна.
По данни на представителя на собственика в язовира са завирени около 4800 хил.
3
м или около 20 % от общия обем. За обекта има актуализиран през 2012 г. авариен план.
Язовирът е включен в списъка на потенциално опасните водни обекти.
3. яз. „Плачи дол – 1”
Язовирът е собственост на община Добричка.
 в язовира са завирени около 210 хил. м3 заедно с наносите или около 90% от
общия обем;
 сух откос – задоволително състояние, деформиран в участъка на основния
изпускател, с филтрация в петата на язовира;
 мокър откос – лошо състояние, с обрушвания, частично нарушена горна част на
каменна броня;
 корона – лошо състояние, улегнала;
 проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра;
 основен изпускател – добро състояние;
 преливник – недостатъчен профил, разширен и продълбочен след предписанията
от комисията в изпълнение на решение №130/10.02.2012 г. на Министерския съвет,
прелива;
 авариен план – има;
 авариен склад до язовирната стена – няма;
 табели „Къпането забранено” – недостатъчни;
 Не са изпълнени предписанията от комисията в изпълнение на решение
№130/10.02.2012 г. на Министерския съвет, за понижаване и поддържане на водното ниво
на безопасна кота.
Язовирна стена “Плачи дол-1” и съоръженията към нея са в неизправно-частично
работоспособно техническо състояние. Язовирът е включен в списъка на потенциално
опасните водни обекти.
4. яз. „Плачи дол - 2”
Язовирът е собственост на община Добричка.
 в язовира са завирени около 80 хил. м3 заедно с наносите или около 90 % от общия
обем;
 сух откос – задоволително състояние, с филтрация в петата на язовира;
 мокър откос – в лошо състояние, силно обрушен, без каменна броня;
 корона – лошо състояние, с обрушвания
 проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра;
 основен изпускател – лошо състояние – не функционира;
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 преливник – разширен и продълбочен след предписанията от комисията в
изпълнение на решение №130/10.02.2012 г. на Министерския съвет, прелива;
 авариен план – има;
 авариен склад до язовирната стена – няма;
 табели „Къпането забранено” – недостатъчни;
 Не са изпълнени предписанията от комисията в изпълнение на решение
№130/10.02.2012 г. на Министерския съвет, за понижаване и поддържане на водното ниво
на безопасна кота.
Язовирна стена “Плачи дол 2” и съоръженията към нея са в неизправнонеработоспособно техническо състояние. Язовирът е включен в списъка на потенциално
опасните водни обекти.
5. микро яз. „Смолница 1”
Язовирът е собственост на община Добричка.
 в язовира са завирени около 40 хил. м3 заедно с наносите или около 80% от общия
обем;
 сух откос – задоволително състояние, деформиран;
 мокър откос – лошо състояние, силно обрушен;
 корона – лошо състояние, със силно стеснено сечение, улегнала;
 проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – задоволително;
 основен изпускател – затлачен, с демонтирани спирателен кран и тръба от
шибърната шахта;
 преливник – лошо състояние, изкопан в аварийни условия преди години, с
недостатъчен профил, продълбочен след предписанията от комисията в изпълнение на
решение №130/10.02.2012 г. на Министерския съвет, прелива;
 авариен план – има;
 авариен склад до язовирната стена – няма;
 табели „Къпането забранено” – недостатъчни;
 Не са изпълнени предписанията от комисията в изпълнение на решение
№130/10.02.2012 г. на Министерския съвет, за източване на язовира и извеждането му
от експлоатация.
Язовирна стена “Смолница 1” и съоръженията към нея са в предаварийно
техническо състояние. Язовирът е включен в списъка на потенциално опасните водни
обекти.
Констатира се нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци в основата на
стената на язовира.
6. яз. „Козлодуйци”
Язовирът е собственост на община Добричка.
 в язовира са завирени около 90 хил. м3 заедно с наносите или около 50% от общия
обем;
 сух откос – лошо състояние, с изравяния;
 мокър откос – лошо състояние, с обрушвания, нарушена горна част на каменна
броня, обрасъл с растителност;
 корона – лошо състояние, улегнала, с прокопавания за полагане на тръби за
напояване;
 проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – петата на сухия откос на
стената граничи с оградата на намиращата се под стената овощна градина. Оградата е
препречила и участъка където трябва да се намира отводящия канал на преливника и при
преливане ще създаде подприщване на водния поток;
 основен изпускател – зарит спирателен кран на основния изпускател;
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 преливник – лошо състояние, недостатъчен профил, продълбочен недостатъчно
след предписанията от комисията в изпълнение на решение №130/10.02.2012 г. на
Министерския съвет;
 авариен план – има;
 авариен склад до язовирната стена – няма;
 табели „Къпането забранено” – недостатъчни;
Язовирна стена “Козлодуйци” и съоръженията към нея са в неизправно-не
работоспособно техническо състояние.
7. яз. „Алцек”
Язовирът е собственост на община Добричка.
 в язовира са завирени около 50 хил. м3 заедно с наносите или около 70% от общия
обем;
 сух откос – задоволително състояние;
 мокър откос – задоволително състояние, обрасъл с храстовидна и дървесна
растителност;
 корона – задоволително състояние, улегнала;
 проводимост на дерето на 500 м. след язовирната стена – добра;
 основен изпускател – зарит спирателен кран на основния изпускател;
 преливник – задоволително състояние;
 авариен план – има;
 авариен склад до язовирната стена – няма;
 табели „Къпането забранено” – недостатъчни;
Язовирна стена „Алцек” и съоръженията към нея са в неизправно-частичноработоспособно техническо състояние.
Констатира се нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци в основата на
стената на язовира.
8. язовири „Златия 1 и 2”
Язовирите са трайно сухи заради нарушения отток по реката от яз. „Одринци”.
Чашите на язовирите се използват за обработваеми земеделски площи.
9. Водоем /Рибарник/ в с. Черна, до изоставена водоснабдителна Помпена станция
– Дигата на съоръжението е обрасла с растителност, водоема е пълен и слабо прелива
през преливна тръба. Няма табели „Къпането забранено“, което при състоянието на
съоръжението и липсата на охрана е предпоставка за удавяне във водоема. Същия е с
неизяснена собственост.
10. Бивш язовир „Житница“
Язовира не е актуван като такъв, земята е частна собственост. Язовира е сух,
чашата е заравнена и изорана. Откосите на стената са обрасли с храсовидна и дървесна
растителност, короната се използва за преминаване. Преливника и отводящия канал се
използват за отвеждане на скатови води, като в участъка на черния път след стената е
изградена в последните години бетонна входна част на тръбен водосток и облицована
канавка в насип, за предпазване от заливане на околните терени.
Участъци на дерета, реки и пътни съоръжения.
1. Мост над река Добричка на път DOB3098 „Козлодуйци - Росеново”.
Състояние на съоръжението: Част от парапета е изрязан от недобросъвестни лица и
създава предпоставка за инциденти. Бетонната основа на речното легло при входа на
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моста е подкопана и изровена, застрашена е сигурността му, като съоръжение. Отнесен е
насипа при устоите на моста. Проводимост – достатъчна за пропускане на високи води.
Терасата на реката е обрасла с гъста дървесна растителност при изхода на моста. В
участъка реката е коригирана и андигирана. Дясната дига е в добро състояние, лявата е
улегнала. Коритото е затлачено и обрасло с растителност.
2. Устообразен водосток на път DOB3098 „Козлодуйци-Росеново”, на приток на
дерето идващо от Козлодуйци, с добра проводимост. Разрушен е отводнителния улей на
съоръжението. Пътната конструкция над водостока е слегнала.
3. Поройно дере започващо в участъка на път Долина-Самуилово.
Констатира се нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци в началото на
дерето, където има чешма.
4. Плочест водосток на общински път в участъка Самуилово-Златия на река Суха
/Ботевска/. В участъка на водостока реката представлява широко суходолие без
повърхностен отток. Просвета на водостока е чист.
5. Оценка за състояние на повърхностните и подземни води на територията
на РИОСВ – Варна.
На територията на Варненска и Добричка област са изградени 25 пречиствателни
станции за битово - фекални води. По-големите от тях са ГПСОВ “Варна”, ГПСОВ
“Добрич”, ГПСОВ “Девня”, ПСОВ “Златни пясъци”, ПСОВ „Балчик”, ПСОВ “Албена”,
заустващи над 5 000 м3/ден пречистени отпадъчни води. Тези с капацитет под 5 000
м3/ден са в общинските градове: Генерал Тошево, Каварна, Долни Чифлик, Белослав,
Провадия и т.н.
Четири от пречиствателните станции: ГПСОВ ”Провадия”, ПСОВ “Слънчев ден”,
ПСОВ “Русалка” и ПСОВ “Евксиноград” осигуряват само механично пречистване на
отпадъчните води. За ГПСОВ ”Провадия” са предприети действия за реконструкция и
модернизация и е започнато строителство. За ПСОВ “Слънчев ден” и ПСОВ
“Евксиноград” се реализира проект “Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за
премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на
водите между буна 109 и яхтено пристанище – к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. След
въвеждането на проекта в експлоатация, ще бъде преустановено заустването на
отпадъчни води в Черно море от ПСОВ “Слънчев ден” и ПСОВ “Евксиноград”.
Осигурено е финансиране за реконструкция и модернизация на ГПСОВ “Тервел”,
като се очаква строителните дейности да започнат през 2013 г.
В останалите ПСОВ се осъществява и биологично пречистване на отпадъчните
води.
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 все още ниската степен на
изграденост на канализационните мрежи в населените места.
Изпълнени са през 2012 г. инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на
необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните
води:
1. Община Девня:
 Главен канализационен колектор за битово-фекални води, с. Кипра - извън
регулация, в ПИ NoNo 000060, 000064, 000093, 045021, 045028, 045029, 045030,
045031, 045032, 045033, 045034, 045035, 045052, 045053, 045054, 045063, 059005,
061001,092019 по КВС, землище с. Кипра, община Девня, обл. Варна;
 Улична битово-фекална канализация на с. Кипра по улици: "Васил Могиларов",
"Христо Гайдаров" /частично/, "Васил Левски", "Надежда" /9-ти септември/, "Баба
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Кераца", "Ламбо Манолов" /частично/, "Христо Ботев" /частично/, "Плиска", "24
ти май";
 Доизграждане на Улична битово-фекална канализация на с. Кипра по улици: I - ви
етап
 "Злати Говедаров", "Георги Бенковски", "Георги Димитров", "Димитър Благоев",
"Батак" , "Александър Стамболийски", "Вежен" , "Васил Белев" , "Агоп Баронян",
"Мара Белева", "Партизани, "Георги Василев", "Надежда" /9-ти септември/, "1-ви
май", "3-ти март", "Бузлуджа", "Пирин", "Ламбо Манолов" /частично/ и "Христо
Ботев"/частично/;
 Проект финансиран по мярка 312 Програма за развитие на селските райони;
2. Община Белослав - изграждане на битово-фекална канализация, помпена станция
за битово-фекални води и сградни канализационни отклонения - включващ следните
подобекти:
 Клон 1 от ОК28 до ОК21 по ул. "Петрича"; от ОК17 до ОК28 по ул. "Стефан
Караджа"; от ПС-ОК12-ОК13 до ОК17 по ул. "Топола" -Lкл.=561,70 м;
 Клон 2 от ОК13 - ОК9 - ОК6 - ОК57 до РШ 13 по ул. "Централна" -Lкл.=647,30 м;
 Клон 3 от ОК13 - ОК34 - ОК37 - ОК56 - ОК42 до ОК45 по ул. "Централна" Lкл.=835 м;
 Клон 4 от ОК6 до ОК7 по ул. "Индже войвода" - Lкл.=153,40 м;
 Клон 5 от ОК9 до ОК18 по ул. "Трети март" - Lкл.=201 м;
 Клон 6 от ОК17 до РШ2 по ул. "Стефан Караджа" - Lкл.=98 м;
 Клон 7 от ОК27 до ОК19 по ул. "Орлово гнездо" - Lкл.=150 м;
 Клон 8 от ОК27 до ОК23 по ул. "Стара планина" - Lкл.=169 м;
 Помпена станция за битово-фекални води в УПИ 000154 "за техническа
инфраструктура", по КВС на с. Разделна, м-ст "Балтата", общ. Белослав
1. Община Вълчи дол - Локална помпена станция в УПИ III, кв. 81 и тласкател, гр.
Вълчи дол, обл. Варна.
II.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ
1. Обобщена информация за територията на РИОСВ - Варна
Урбанизирани територии – РИОСВ – Варна, извършва своята дейност на
територията на областите Варна и Добрич.
Варненска област е с обща площ 3820 кв. км, като урбанизираните територии
заемат 6,8%.
В територията, контролирана от РИОСВ – Варна, влизат общините Варна,
Аксаково, Провадия, Девня, Белослав, Суворово, Вълчи дол, Долни чифлик, Аврен,
Дългопол, Ветрино.
Област Добрич е представена от общините Добрич, Добричка, Балчик, Каварна,
Шабла, Генерал Тошево и Крушари и е с обща площ 4719,7 кв. км. Урбанизираните
територии заемат 5,5% от площта на областта.
Във Варненска област почвените типове са представени основно от сиви горски
почви и карбонатни черноземи. По-малки площи заемат излужените черноземи,
типичните черноземи, оподзолените черноземи, канелените горски и алувиалноливадните почви. Срещат се и карбонатни и плитко мицеларни типични черноземи.
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Земеделските земи представляват 60% от общата площ, 28,1% са гори,
земеделските земи са 28 611 ха, от които обработваеми са 23 312 ха. Размерът на
горския фонд е 186 395 ха, като за област Варна е 132 181 ха.
В област Добрич са разпространени типични, слабо излужени и излужени
черноземи. Северната част на областта е заета предимно със средно мощни
дълбокомицеларни типични черноземи.
Общата площ на обработваемите земи е 345 452,3 ха и заемат дял от 73% от
общата площ в областта. Горските територии в областта са 54 214 ха и заемат 12,1% от
общата площ, което е сравнително малко, при средно за страната 34%. Делът на
нарушените територии и непригодните земи е 0,9% при средно за страната 2,6%.
На територията на областите Варна и Добрич нарушени терени, подлежащи на
рекултивация, са 768,89 ха, представляващи кариери, рудници, хвостохранилища,
насипища, депа за отпадъци и други нарушени терени. Възстановяването на терените
се извършва съобразно разработени и съгласувани от МОСВ проекти за рекултивация
на земи.
2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди
Общият брой на пунктовете за мониторинг на контролираната от РИОСВ –
Варна е 31, разположени в мрежа 16х16 на територията на областите Варна и Добрич.
За оценяване на въздействието върху почвите на източници на замърсяване съгласно
мониторинга на почвите по НАСМОС е извършено пробонабиране от 8 пункта в
област Добрич и Варна, взети са 48 проби, отчитащи въздействието на тежките
метали. Резултатите показват, че съдържанието в почвите на всички анализирани
показатели - цинк, мед, олово, кадмий, хром, арсен, живак и рН, никел, кобалт, е в
допустимите норми.
През 2012 година са извършени 24 проверки на фирми по изпълнение на
условията в издадените комплексни разрешителни по отношение опазване на почвите
от замърсяване.
Обозначени са пунктове за мониторинг на почви, от които са взети почвени
проби за определяне базовото състояние на почвите, както и последващи анализи с цел
проследяване евентуалните отклонения от пределнодопустимите норми за вредни
вещества в почвите. Не са констатирани завишения на концентрациите на вредни
вещества в почвите. Тенденцията е за намаляване на концентрациите спрямо базовото
състояние.
4. Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди)
Към момента няма данни за замърсяване на почвите с продукти за растителна
защита. Не са извършвани пробонабирания около складове с негодни пестициди. Не са
констатирани замърсявания на почви. Осъществява се ежегоден планов мониторинг на
складове с негодни пестициди както и на площадки с ББ кубове по писмо от ИАОС,
както и по разпореждане на Областните Управители на област Варна и Добрич.
Установени са нередности в складовете за негодни и залежали пестициди в с.
Неофит Рилски, общ. Ветрино, с. Дончево, общ. Добричка, с. Житница, общ.
Провадия, с Аврен, общ. Аврен-липса на обозначителни табели, увредена
хидроизолация на ББ кубовете в гр. Шабла и гр. Суворово, повредена ограда и мазилка
на склада в с. Михалич, общ. Вълчи дол. Нередности са отстранени вследствие на
дадени предписания на собствениците на складове и на кметовете на съответните
общини. Общата констатация е, че складовете с негодни и залежали пестициди и ББ
кубовете са в сравнително добро състояние с малки изключения.
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5. Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, включително
нефтопродукт
През 2012 година от 8 пункта са взети 8 почвени проби за анализ на
полиароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, органохлорни пестициди.
Резултатите от анализа показват, че органичните замърсители в почвите са под
допустимия минимум. Не е извършван мониторинг на нефтопродукти.
6. Ерозия на почвите
Причинители на почвената ерозия са водата и вятърът, които механично
разрушават и отнасят почвените частици. В района на Добруджа преобладават
постоянни североизточни ветрове, които при липса на така наречените ветрозащитни
пояси биха били сериозна предпоставка за развитие на ерозионни процеси.
Проливните дъждове и дългите засушавания през летния период също са причина за
ерозия. Мониторинг на ерозионните процеси се осъществява чрез математически
модели за оценка и прогноза на ерозионните процеси, извършван от Министерството
на земеделието и храните. Информацията от мониторинга се предоставя на ИАОС
ежегодно.
7. Засоляване и вкисляване на почвите
През годината от пункт при с. Житница, общ. Провадия са взети 12 проби за
засолени почви.. Вследствие дейността на “Провадсол” АД в района на гр. Провадия и
преноса на разсол по тръбопроводи до “Солвей соди”АД, преминаващи през
земеделски земи, е възможно инцидентно замърсяване на почвите под
тръбопроводите. През годината е извършван анализ за вкислени почви от
пробонабиране в пункт с. Приселци, общ. Аврен, взети са 12 почвени проби.
Направеният анализ не показва засоляване и вкисляване на почвите.
8. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност
(строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци)
Констатирано са нерегламентирани замърсявания на земи с битови и строителни
отпадъци в землищата на общ. Аксаково и общ. Варна. Предприети са действия за
отстраняване на замърсяванията.
9. Оценка на замърсяването на почвите
Вкислени, засолени, ерозирали, както и замърсени с тежки метали почви в
обхвата на РИОСВ – Варна, не са констатирани. От извършения мониторинг на почви
става ясно, че съдържанието на вредни вещества в почвата е под допустимия
минимум. Възстановяването на нарушените терени се извършва съобразно проекти,
съгласувани от МОСВ. Прилагането на високотехнологично земеделие и изградените
противоветрови пояси предотвратяват развитието на ерозионни процеси в почвите.
През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на
замърсяването на земите и почвите и поради факта, че става поетапно закриване и
рекултивация на нерегламентирани сметища.
Развитието на устойчиво земеделие, предполагащо оптимално използване на
средства за растителна защита и торове, както и оптимизиране на технологичните
процеси при обработката на почвата, водят до намаляване на вредните въздействия
върху почвите и опазването им от деградационни и ерозионни процеси.
На територията на РИОСВ – Варна, не са регистрирани замърсявания с
негодни и с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита.
Вследствие на провеждания от инспекцията систематичен контрол на складовете с
негодни и залежали пестициди и ББ кубовете и предприетите мерки за отстраняване на
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допуснатите нередности при съхранението им, не са допуснати замърсявания на почвите
с негодни и залежали препарати за растителна защита.

II.4.ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
РИОСВ – Варна, покрива богат на защитени територии регион. На територията,
контролирана от инспекцията (област Варна и област Добрич), се намират 2 резервата, 5
поддържани резервата, 36 защитени местности, 9 природни забележителности, 1
природен парк.
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВАРНА
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 найпредставителният образец на лонгозните гори, разпространени в източната част на
Балканския полуостров. В южната част лонгозните гори 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,
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.
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.
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 найсрещаните 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
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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 девет) вида от кълвачите, разпространени в Европа.
Общо 47 вида гръбначни животни от фауната на резервата са включени в
Червената книга на България.

Защитена местност „ЛОНГОЗА”
За ограничаване на антропогенното въздействие върху резерват “Камчия” е
обявена БЗ със Заповед № 391/25.04.1983 г., с площ от 230 ха. Със Заповед РД 523/12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите БЗ е прекатегоризирана в
защитена местност.
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.
Защитена местност „СОЛНИК”
За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържан резерват “Киров
дол” е обявена БЗ със Заповед № 761/12.08.1986 г., на площ от 26,6 ха. Със Заповед РД 516/12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите, БЗ е прекатегоризирана в
защитена местност.
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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.
Защитена местност „МИХОВ ДОЛ”
За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържан резерват “Вълчи
преход” е обявена БЗ със Заповед № 761/12.08.1986 г., с площ 86,9 ха. Със Заповед РД 516/12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите, БЗ е прекатегоризирана в
защитена местност.
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.
Защитена местност „ДЕБЕЛЕЦ”
За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържан резерват
“Върбов дол” е обявена БЗ със Заповед № 761/12.08.1986 г., с площ 60,5 ха. Със Заповед
РД -532/12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите, БЗ е прекатегоризирана в
защитена местност.
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.
Защитена местност „ДЪБОВЕТЕ”
За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържан резерват
“Калфата” е обявена БЗ със Заповед № 423/18.05.1987 г., с площ 59,5 ха. Със Заповед РД
-513/12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите, БЗ е прекатегоризирана в
защитена местност.
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 курорта 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 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
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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, сойка 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.
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.
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.
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. Найподходящо 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
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маршрути са останалите групи. В групата Център юг има изграден информационен
център.
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.
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.
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 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.
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.
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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 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. Найхарактерни 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.
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 ІІІ в. преди Христа. Защитената местност е достъпна – до нея се стига по
асфалтов път.
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.
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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.
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 крепост. Защитената местност е достъпна –
до нея се стига по асфалтов път. Подходяща е за орнитологичен туризъм.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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забележителни скални образувания – местообитания на защитени и приоритетни за
опазване видове птици, сред които скален орел, бухал, белоопашат мишелов.
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.
Защитена местност „КОЗЯ РЕКА“
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.
Районът е трудно достъпен.
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.
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.
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. Популацията е в добро
състояние и с наличие на естествено възобновяване. В същото находище се срещат и
други лечебни видове.
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. 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.
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
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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.
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.
ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
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.
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.
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, бутилконос делфин (Афала) и муткур.
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Защитена местност “СТЕПИТЕ”
За ограничаване на антропогенното въздействие върху резерват “Калиакра” 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.
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,
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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.

Защитена местност „БЛАТНО КОКИЧЕ”
За ограничаване на антропогенното въздействие върху поддържан резерват
“Балтата” е обявена БЗ със Заповед № 554/10.06.1982 г., с площ 160 ха. Със Заповед РД 750/16.11.2009 г. на министъра на околната среда и водите БЗ е прекатегоризирана в
защитена местност.
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.
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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.
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.

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.
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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. 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
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.
Шабленските езера и съседното Дуранкулашко езеро формират заедно наймногочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен мащаб
червеногуша гъска.
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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 територията 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.
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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.
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.
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,
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пчелояд, бухал, чухал, обикновена ветрушка, обикновен мишелов, козодой, папуняк и
др.
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.
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. Голешобщ. Кайнарджа, обл. Силистра с обща площ 23 079, 176 дка.
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.
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 приложение № 1 е представена допълнителна информация за защитените
териториии
Информация за по-важни дейности, свързани със Защитените територии в
териториалния обхват на РИОСВ – Варна
В резултат от контролната дейност на експертите от отдел ОВОС, ЕО и ЗП и
охраната на защитените територии при РИОСВ – Варна, са създадени предпоставки за
опазването на биологичното разнообразие и защитените територии в обхвата на
инспекцията.
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Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в защитените територииизключителна държавна собственост и в изпълнение на Заповед № РД 298 /29.03.2013 г.
на министъра на ОСВ са предприети действия за недопускане на пожари.
Във връзка със заповеди на директора на РИОСВ - Варна, са извършени проверки,
свързани с ревизии на Р “Калиакра”, ПР “Балтата”, ЗМ “Дуранкулашко езеро” и ЗМ
“Шабленско езеро”, липси и нарушения не са констатирани.
Стартирани са процедури по обявяване на пет нови защитени територии –
защитена местност “Находище на ароматна матиола” в землището на гр. Балчик,
защитена местност “Находище на трижилкова метличина” в землището на с. Невша,
община Ветрино, “Находище на Цар Борисов Лопен – Пробитият камък” в землище на
село Равна, Община Провадия, ““Находище на Цар Борисов Лопен“ в землище на село
Чернево , Община Суворово и “Находище на наделенолистно великденче” в землище на
град Девня, Община Девня по Пилотен проект за опазване местообитанията на редки,
застрашени и уязвими флористични видове.
РИОСВ – Варна е бенефициент по проект № DIR-5113325-4-92 “Дейности за
устройство и управление на Р “Калиакра”, Р “Камчия”,ПР “Балтата” и ПР “Калфата”.
Разписани са дейности в горепосочените резервати и е заложено разработване на два
плана за управление на Резерват “Калиакра” и Поддържан резерват “Калфата” и
актуализиране на два плана Поддържан резерват “Балтата” и Резерват ”Камчия”
В изпълнение на плана за дейности в защитени територии - изключителна
държавна собственост, за 2012 г. е извършена подмяна на информационни табели и
указателни табла в Защитена местност “Шабленско езеро” и Защитена местност
“Дуранкулашко езеро”, съгласно плана за управление на защитените територии.
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
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
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изключителен интерес е 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 равниннохълмист 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.
През пролетните месеци, с повишена интензивност около празниците, са
извършени 9 проверки на пазари и магазини за продажба на цветя в областите 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.
Извършени са 48 проверки с цел опазване на вековни дървета. При проверките е
констатирано, че дърветата са в добро физиологично състояние и се спазват условията
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поставени в заповедите за обявяването им. Стартирана е процедура по обявяване на едно
вековно дърво за защитено.

През отчетния период няма отпуснати квоти за събиране на билки под специален
режим от естествените им находища на територията на екоинспекцията. За опазването и
устойчиво ползване на лечебните растения през 2013 г. са извършени 15 проверки на
билкозаготвителни пунктове. Най-често изкупуваните и заготвени билки са: цвят глог,
плод глог, цвят липа, листа коприва, листа бръшлян, стрък полски хвощ, цвят черен бъз,
стрък и листа маточина, бял равнец и др.
С цел установяване състоянито на находища на лечебни растения са извършени
проверки на находища на снежно кокиче и на пролетна циклама в област Добрич и
област Варна. Находищата са в добро състояние с висока плътност на популацията.
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, са извършени 2 проверки на пазари за продажба на охлюви в
градовете Варна и Добрич. Не са констатирани нарушения.
Във връзка с регистрация на екземпляри включени в приложенията на Регламент
338/97 на съвета на ЕО относно защитата на видовете от дивата фауна и флора, чрез
регулиране на търговията с тях и Конвенцията по международна търговия със
застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) са издадени 214 регистрационни
карти. Извършени са 23 проверки във връзка с регистрация на видове включени в
регламента и 12 проверки на зоомагазини, във връзка с чл. 90, ал.1 от ЗБР, за
установяване на видове подлежащи на регистрация.
Във връзка с постъпили сигнали от граждани за намерени бедстващи и мъртви
екземпляри от защитени видове, включени в приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие и разпореждането им са извършени 164 проверки.
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В изпълнение изискванията на НСМБР през 2012 г. експерти на РИОСВ – Варна,
взеха участие в 36-ото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици, кафява
мечка и е извършен мониторинг на Европейския лалугер в общините Шабла и Каварна.
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По постъпили сигнали за притежание и излагане на публично място на препарирани
екземпляри от защитени видове са извършени 2 проверки и са съставени 2 АУАН.
Взети са участия в лесоустройствени съвещания, в т.ч. и теренни обходи, във
връзка с изработване на Горскостопански проекти на ДЛС/ ДГС; комисии по ловно
стопанство; комисии във връзка със сключено споразумение между МОСВ и МЗХ
относно изготвяне на Заповеди за обявяване на защитени зони по НАТУРА 2000.
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
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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.
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
1

код
BG0000156

зона

община

Шабленски езерен
комплекс

Шабла

2

BG0000191

Варненско-Белославско
езеро

Варна и Белослав

3

BG0002038

Провадийско-Роякско
плато

4

BG0002039

Хърсовска река

Провадия, Дългопол
и
Ветрино
Тервел

5

BG0002044

Камчийска планина

Долни чифлик и
Дългопол

6

BG0002045

Комплекс Камчия

7

BG0002046

Ятата

8

BG0002048

Суха река

Долни чифлик и
Аврен
Белослав и
Варна
Добричка, Тервел и
Крушари

9

BG0002050

Дуранкулашко езеро

Шабла
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10

BG0002051

Калиакра

Каварна и Шабла

11

BG0002060

Галата

Варна и Аврен

12

BG0002061

Балчик

Балчик

13

BG0002082

Батова

Балчик, Аксаково и
Варна

14

BG0002085

Чаиря

Добричка
Тошево

15

BG0002097

Белите скали

Каварна и Балчик

и

Ген.

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

Провадия и Дългопол

5

BG0000106

Провадийско – Роякско
плато
Хърсовска река

6

BG0000107

Суха река

7

BG0000116

Камчия

8

BG0000118

Златни пясъци

9

BG0000130

Крайморска Добуджа

Тервел, Крушари,
Добричка, Аксаково
и
Суворово
Долни чифлик и
Аврен
Балчик, Аксаково и
Варна
Шабла, Каварна,
Ген.Тшево и Балчик

10

BG0000132

Побити камъни

Аксаково, Девня,
Суворово и Белослав

11

BG0000133

Камчийска- Еменска
планина

Долни чифлик и
Дългопол

12

BG0000144

Река Камчия

Долни чифлик и
Дългопол

Тервел
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13

BG0000154

Езерото Дуранкулак

Шабла

14

BG0000621

Ез. Шабала-Езерец

Шабла

15

BG0000191

Варненско-Белославски
комплекс

Белослов и Девня

16

BG0000393

17

BG0000501

Екокоридор Камчия Емине
Голяма Камчия

18

BG0000569

Кардам

Долни чифлик и
Дългопол
Долни чифлик и
Дългопол
Ген. Тошево

19

BG0000570

Изворово - Краище

Ген. Тошево

20

BG0000572

Росица - Лозница

Ген. Тошево

21

BG0000573

Комплекс Калиакра

22

BG0000623

Таушан тепе

Шабла, Каварна и
Балчик
Ветрино

През 2012 г. са обявени осем защитени зони за опазване на дивите птици: ЗЗ
“Галата”, BG0002060; ЗЗ “Варненско-Белославско езеро”, BG0000191; ЗЗ “Комплекс
Камчия”, BG0002045; ЗЗ “Камчийска планина”, BG0002044; ЗЗ “Провадийско-Роякско
плато”, BG0002038; ЗЗ “Батова”, BG0002082; ЗЗ “Балчик”, BG0002061 и ЗЗ “Белите
скали”, BG0002097. Така общия брой на обявените зони за опазване на дивите птици е
петнадесет.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА “СУХА РЕКА”, КОД BG0002048,
/обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г. на министъра на околната среда и
водите/
Тя 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/, Тръстиков
блатар /Circus aeruginosus/, Полски блатар /Circus cyaneus/, Степен блатар /Circus
macrourus/, Ливаден блатар /Circus pygargus/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/,

97/132

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/.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА “ЧАИРЯ”, КОД BG0002085,
/обявена със Заповед № РД-551/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и
водите/
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/.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА “ЯТАТА”, КОД BG0002046,
/обявена със Заповед № РД-81/12.02.2008 г. на министъра на околната среда и
водите/
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: 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/,
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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/.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА “ХЪРСОВСКА РЕКА”, КОД BG0002039
/обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и
водите/
Тя обхваща 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:
Видове 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
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сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка
(Emberiza hortulana);
Видове 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).

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „КАЛИАКРА”, С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД BG0002051
/обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и
водите/
Тя засяга 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:
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
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(Ficedula parva), Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis), Полубеловрата мухоловка
(Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
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).

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО”, КОД BG0002050
/обявена със Заповед № РД-258/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и
водите/
Тя засяга землищата на с. Дуранкулак, с. Стаевци, с. Смин, с. Крапец и с. Ваклино,
община Шабла, област Добрич, с обща площ 33 559.813 дка, от които 9.710 кв. км.
морски пространства.
Предмет на опазване в защитена зона „Дуранкулашко езеро”, код BG0002050, са
следните видове птици:
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), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка
(Platalea leucorodia), Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus
cygnus), Mалка белочела гъска (Anser erythropus), Белоока потапница (Aythya nyroca),
Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala),
Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар
(Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Орел
змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus
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cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Късопръст ястреб
(Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco
vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен
сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana),
Средна пъструшка (Porzana parva), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец
(Crex crex), Малка дропла (Tetrax tetrax), Kокилобегач (Himantopus himantopus),
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Кафявокрил
огърличник (Glareola pratincola), Moрски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus),
Планински дъждосвирец (Charadrius morinellus), Златиста булка (Pluvialis apricaria),
Бойник (Philomachus pugnax), Голяма бекасина (Gallinago media), Пъстроопашат
крайбрежен бекас (Limosa lapponica), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Пепеляв
брегобегач (Xenus cinereus), Tънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка черноглава
чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Дългоклюна чайка (Larus
genei), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Каспийска рибарка (Sterna caspia),
Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), Белочела рибарка
(Sterna albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias
niger), Блатна сова (Asio flammeus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче
(Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден
пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus),
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Горска чучулига (Lullula arborea),
Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела
сврачка (Lanius minor), Синьогушка (Luscinia svecica), Черногърбо каменарче (Oenanthe
pleschanka), Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon), Водно шаварче
(Acrocephalus paludicola), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов
присмехулник (Hippolais olivetorum), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Беловрата
мухоловка (Ficedula albicollis), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
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), Посевна гъска (Anser fabalis),
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), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска
потапница (Aythya marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Кадифена потапница
(Melanitta fusca), Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям
нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo
buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo),
Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra),
Стридояд (Haematopus ostralegus), Чернокрил огърличник (Glareola nordmannii), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Сребриста
булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tрипръст
бегобегач (Calidris alba), Малък брегобегач (Calidirs minuta), Сив брегобегач (Calidris
temminckii), Kривоклюн брегобегач (Calidirs ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Caldris
alpina), Плоскоклюн блатобрегач (Limicola falcinellus), Малка бекасина (Lymnocryptes
minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa
limosa), Mалък свирец (Numenius phaeopus), Голям свирец (Numenius arquata), Голям
червеноног водобегач (Tringa erythropus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus),
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Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач (Tringa
nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis
hypoleucos), Камъкообръщач (Arenaria interpres), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка
буревестница (Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus), Белокрила рибарка
(Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster),
Брегова лястовица (Riparia riparia).
ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРЕН КОМПЛЕКС”, КОД BG0000156
/обявена със Заповед № РД-259/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и
водите/
Зоната засяга землищата на с. Езерец, с. Крапец и гр. Шабла, община Шабла,
област Добрич, с обща площ 31749.317 дка, от които 6.448 кв. км. морски пространства.
Предмет на опазване в защитена зона „Шабленски езерен комплекс”, с
идентификационен код BG0000156, са следните видове птици:
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), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка
(Platalea leucorodia), Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus
cygnus), Mалка белочела гъска (Anser erythropus), Белоока потапница (Aythya nyroca),
Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala),
Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар
(Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел
(Haliaeetus albicilla), 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), Голям креслив орел
(Aquila clanga), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Ловен
сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana),
Средна пъструшка (Porzana parva), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец
(Crex crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta),
Турилик (Burhinus oedicnemus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Moрски
дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), Златиста булка (Pluvialis apricaria), Бойник
(Philomachus pugnax), Голяма бекасина (Gallinago media), Малък горски водобегач
(Tringa glareola), Пепеляв брегобегач (Xenus cinereus), Tънкоклюн листоног (Phalaropus
lobatus), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus),
Дългоклюна чайка (Larus genei), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Каспийска
рибарка (Sterna caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna
hirundo), Белочела рибарка (Sterna albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus),
Черна рибарка (Chlidonias niger), Блатна сова (Asio flammeus), Кoзодой (Caprimulgus
europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Среден
пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus),
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris),
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Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Черногърбо
каменарче (Oenanthe pleschanka), Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva),
Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis), Градинска овесарка (Emberiza hortulana),
Синьогушка (Luscinia svecica);
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), Посевна гъска (Anser fabalis),
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), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска
потапница (Aythya marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Ледена потапница
(Clangula hyemalis), Кадифена потапница (Melanitta fusca), Звънарка (Bucephala clangula),
Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter
nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco
tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Момин жерав (Anthropoides virgo), Вoден
дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra),
Стридояд (Haematopus ostralegus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен
дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена
калугерица (Vanellus vanellus), Голям брегобегач (Calidris canutus), Tрипръст бегобегач
(Calidris alba), Малък брегобегач (Calidirs minuta), Сив брегобегач (Calidris temminckii),
Kривоклюн брегобегач (Calidirs ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina),
Плоскоклюн блатобрегач (Limicola falcinellus), Малка бекасина (Lymnocryptes minimus),
Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa),
Голям свирец (Numenius arquata), Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), Малък
червеноног водобегач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis),
Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus),
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Камъкообръщач (Arenaria interpres), Речна чайка
(Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus
fuscus), Сребриста чайка (Larus argentatus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus),
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).
III.АНАЛИЗ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
III.1.ОТПАДЪЦИ
1. Кратка информация и анализ на разработването, приемането от общинските
съвети, актуализирането на общинските програми за управление на отпадъците и
общински наредби
Контролираните от РИОСВ – Варна, 19 общини са актуализирали своите
програми по управление на дейностите по отпадъците, които са приети от общинските
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.
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Във връзка с изпълнение на задълженията на общините за разделно събиране на
битовите отпадъци, включително отпадъци от опаковки, състоянието на системите за
разделно събиране през 2012 г. е, както следва:
Община Аврен няма организирана система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на общината.
Община Аксаково има сключен договор № 269/ 05.11.2012 г. с ”Екоколект” АД. Не
са разставени контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
Община Балчик има сключен договор с организацията по оползотворяване на
отпадъците от опаковки “Екоколект” АД със срок на валидност 5 г. от датата на
подписване. На територията на общината са разставени 76 броя жълти контейнери за
отпадъци от хартия, пластмаса и метал и 57 броя зелени контейнери тип “Иглу” за
отпадъци от стъкло.
Община Белослав има сключен договор с организацията по оползотворяване на
отпадъците от опаковки “Екоколект” АД. На територията на общината са разставени 59
броя жълти контейнери за отпадъци от хартия, пластмаса и метал и 35 броя зелени
контейнери тип “Иглу” за отпадъци от стъкло. Контейнерите се обработват по график –
жълтите 2 пъти месечно, а зелените веднъж месечно.
В община Варна разделното събиране на отпадъците от опаковки се извършва на
основание сключен договор с организацията по оползотворяване на отпадъците от
опаковки “Екопак България” АД със срок на действие до 31.12.2015 г. На територията на
общината има разставени трицветни контейнери, както следва: 518 броя жълти
контейнери тип “Бобър”, 493 сини контейнери тип “Бобър” и 493 броя зелени контейнери
тип “Иглу”. Контейнерите се обработват по график: жълтите – 5 пъти месечно, сините – 4
пъти месечно, а зелените през месец.
В община Ветрино има сключен договор с ”Екоколект” АД с № 92А/ 12.07.2012 г.
Не са разставени контейнери за разделно събиране.
В община Вълчи дол има сключен договор с ”Екоколект” АД с № ДСО – 35/
24.08.2012 г. Не са разставени контейнери за разделно събиране.
Община Генерал Тошево има сключен договор с организацията по оползотворяване
на отпадъците от опаковки “Екоколект” АД. На територията на общината са разставени
39 броя жълти контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 куб.м за отпадъци от опаковки от
хартия, пластмаса и метали и 39 броя зелени контейнери с вместимост 1,4 куб. м за
отпадъци от стъклени опаковки. Контейнерите се обработват по график - жълтите два
пъти месечно, а зелените един път месечно.
Община Девня има сключен договор с “Екоколект” АД. На територията на
общината са разставени 56 броя жълти контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 куб.м за
отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метали и 29 броя зелени контейнери за
отпадъци от стъклени опаковки. Контейнерите се обработват по график: жълтите два
пъти месечно, а зелените веднъж месечно.
В община град Добрич разделното събиране на отпадъците от опаковки се
извършва на основание сключен договор с организацията по оползотворяване на
отпадъците от опаковки “Екопак България” АД, със срок на действие до 31.12.2014 г. На
територията на общината има разставени трицветни контейнери в 130 точки.
В община Долни чифлик има сключен договор с ”Екоколект” АД през юли 2012 г.
През месец декември 2012 г. на територията на общината са разставени 38 броя жълти
контейнери тип “бобър” с обем 1,1 куб.м. за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и
метали и 13 броя зелени контейнери за отпадъци от стъклени опаковки. Контейнерите се
обработват по график: жълтите – 2 пъти месечно, а зелените веднъж на три месеца.
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Община Дългопол има сключен договор с “Екоколект” АД. На територията на
общината са разставени 14 броя контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 куб.м и 8 броя тип
“Иглу” с обем 1,4 куб.м.
Община Каварна има сключен договор с организацията по оползотворяване
“Екопак България” АД. На територията на общината има разставени трицветни
контейнери, както следва: 55 броя жълти контейнери тип “Бобър”, 55 сини контейнери
тип “Бобър” и 55 броя зелени контейнери тип “Иглу”.
Община Крушари няма организирана система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на общината.
В община Провадия има сключен договор с “Екоколект” АД на 01.12.2011 г. На
територията на общината са разставени 89 броя жълти контейнери тип “Бобър” с обем 1,1
куб.м за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метали и 45 броя зелени
контейнери за отпадъци от стъклени опаковки.
Община Суворово има сключен договор с “Екоколект” АД на 01.12.2011 г. На
територията на общината са разставени 18 броя жълти контейнери тип “бобър” с обем 1,1
куб.м. за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метали и 9 броя зелени контейнери
за отпадъци от стъклени опаковки.
Община Тервел няма организирана система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на общината.
В община Шабла разделното събиране на отпадъците от опаковки се извършва
съгласно сключен договор между община Шабла и “Екоколект” АД. На територията на
общината са разставени 26 броя трицветни контейнери. Контейнерите се обработват по
график – сините и жълтите два пъти седмично, а зелените след заявка при запълването
им.
2. Битови отпадъци
Данни по общини за населението на територията на РИОСВ - Варна, обхванато в
организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци са представени
в следната таблица. Обхванатите в организирана система населени места съставляват 97.5
% от общия им брой.

N

Община

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
Аврен*
Аксаково
Белослав
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол*
Суворово
Провадия*
Балчик
Ген. Тошево

Брой
населени
места
3
17
23
4
6
10
22
3
17
17
9
25
24
42

Включени в
Брой жители по системата за
настоящ адрес
събиране
[%]
4
5
7 980
100
18 538
100
11 561
100
350 661
100
6 778
100
12 338
100
9 551
100
20 677
100
17 200
100
7 593
100
27 233
100
23 161
100
20 143
100

Извозвани на
основното
общинско
депо [%]
6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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14
15
16
17
18
19

Добричка
68
26 897
91,5
91,5
Добрич
1
93 850
100
100
Каварна
23
17 558
100
100
Крушари
19
7 897
100
100
Тервел
26
28 788
61,7
61,7
Шабла
16
6 186
100
100
Забележка: * Общините се обслужват от общинско депо за неопасни отпадъци
град Провадия
Генерираните в регионален план битови отпадъци възлизат на 197 014.3 т, от
които 120 053.1 т за област Варна и 76 961.2 т за област Добрич. Общините с най-висок
принос са съответно община Варна с 78 848.9 т. и община Добрич с 41091.1 т.
В следващите таблици са представени количествата на отпадъците, постъпили в
наличните общински съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци.
Инсталации/съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци
№
1.

Инсталация/Съоръжение

Област

Инсталация за механично-биологично
третиране на битови отпадъци, с.
Езерово

Варна

Ползватели
(общини)
Варна

Количе
ства
114 856.4 т.

Общински депа неотговарящи на нормативните изисквания
№

Депо

Област

Общини, които
обезвреждат отпадъците си
в него
Белослав
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик

4 282,0 т
1 385,7 т
2 244,4 т
5 055,2 т
6 098,1 т

Провадия, Аврен, Дългопол
Суворово
Балчик
Генерал Тошево
Каварна
Тервел
Шабла

11 090,4 т
2 650,0 т
15 209,3 т
6 253,4 т
6 005,0 т
1 350,0 т
1 304,0 т

Варна

Общини, които обезвреждат
отпадъците си в него
Варна, Аксаково

Количе
ства
87 247.3т.

Добрич

Добрич, Добричка, Крушари

46 839.5т.

1.
2.
3.
4.
5.

Общинско депо - Белослав
Варна
Общинско депо - Ветрино
Варна
Общинско депо - Вълчи дол
Варна
Общинско депо - Девня
Варна
Общинско депо - Долни
Варна
Чифлик
6.
Общинско депо - Провадия
Варна
7.
Общинско депо - Суворово
Варна
8.
Общинско депо - Балчик
Добрич
9.
Общинско депо - Ген. Тошево Добрич
10. Общинско депо - Каварна
Добрич
11. Общинско депо - Тервел
Добрич
12. Общинско депо - Шабла
Добрич
Депа отговарящи на нормативните изисквания
№
1.

2.

Депо
Регионално депо за
неопасни отпадъци, с.
Въглен
Депо за неопасни отпадъци
на гр. Добрич, с. Богдан

Област

Количе
ства
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3. Строителни отпадъци
Генерираните строителни отпадъци на контролираната от РИОСВ – Варна,
територия се обезвреждат по съвместимост с битовите, на депа за неопасни отпадъци.
Управлението на строителните отпадъци и изкопаните земни маси остава сериозен
проблем за големите градове в частност гр.Варна, който намира частично решение с
изпълнение на техническа рекултивация на нарушени терени. С влязлата в сила от
13.11.2012 г. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, се регламентират изисквания за управление на
строителните отпадъци в процеса на строителство и премахване на строежи, в това число
създаване на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по
събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци, както и изисквания за
влагане на рециклирани строителни материали в строителството, с изпълнението на
които се очаква постигане на максимален екологичен ефект за защита компонентите на
околната среда.
Оползотворените строителни отпадъци за ежедневно запръстявне на работните
участъци на депата за неопасни отпадъци възлизат на 12 639.8 г.
№
1.
2.

Депо
Регионално депо за неопасни отпадъци, с.
Въглен
Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич, с.
Богдан

Област
Варна

Код на
отпадъка
17 05 06

Количе
ства
9136.0 т.

Добрич

17 05 06

3503.8 т.

4. Производствени и опасни отпадъци
Формираните в резултат от производстена дейност опасни и неопасни отпадъци
предварително се съхраняват на отредени площадки на територията на производствените
предприятия и съгласно писмени договори се предават на лица, които имат право да
извършват последващи дейности по третиране на отпадъци. За извършване на дейности
по третиране на отпадъци, РИОСВ – Варна, издава разрешителни и регистрационни
документи и контролира изпълнението на посочените в тях условия.
Като положителен акцент следва да се отбележи въведените в регионален план
системи за управление на специфичните отпадъчни потоци посредством функциониращи
площадки, разположени на територии, за които са допустими дейности по третиране на
ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, НУБА, ИУГ, хартия и картон,
пластмаси, стъкло.
5. Болнични отпадъци
Третирането на отпадъците, обект на специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции, образувани в резултат от дейността на медицински
заведения на контролираната от РИОСВ-Варна територия, се извършва в три инсталации
в гр.Варна за обеззаразяване (автоклавни инсталации), посочени в таблицата по-долу.
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Оператор

Процес

Тип на
инсталацията

Капацитет

МБАЛ “Света
АннаВарна”АД
МБАЛ “Света
Марина” ЕАД
ББАЛ – ВМА

Автоклавиране

“Tuttanauer” 55
120 EP - IV
“Tuttanauer”
69150 ВН
“Tuttanauer” 69
120 ЕР 1 АВН

320л при
330 kPa
130 кг/час

Автоклавиране
Автоклавиране

70 кг/ч при
315 kPa

Код на
третираните
отпадъци
18 01 03*
18 01 03*
18 01 03*

Отпадъците от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или
профилактика в хуманното здравеопазване, които не подлежат на автоклавиране, се
предават за последващо транспортиране и третиране на лица, които притежават
необходимия документ за извършване на съответните дейности, извън териториалния
обхват на РИОСВ-Варна.
6. Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с
отпадъците на територията на РИОСВ - Варна
По отношение управлението на отпадъците осъществяваният контрол се свежда до
изпълнение на задълженията и отговорностите на лицата, извършващи дейности с
отпадъци, в това число и органите на местното самоуправление и местната
администрация, както следва:
 Спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията по издадените
разрешения и регистрационни документи;
 Начисляване и контрол на заплащане на продуктови такси от лицата пускащи на
пазара продукти, след употребата на които се образуват МРО;
 Контрол по трансраничен превоз на отпадъци;
 Изпълнение на общински програми по упавление на отпадъците;
В резултат от извършения текущ и последващ контрол се наблюдава тенденция
към завишаване отговорностите на лицата, извършващи дейности с отпадъци, стремеж
към подобряване на ефективността на използване на отпадъците за рециклиране и/или
извличане на вторични суровини, с цел предотвратяване замърсяването на компонентите
на околната среда.
III.2.ШУМ
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 39 контролни проверки - Справка 6.12, от които 27
планови проверки (16 бр. от тях са комплексни), 7 проверки с контролни измервания по
утвърдения годишен график и 5 проверки по жалби на граждани. В общия брой проверки
не са включени участията на експерта по фактор шум в извършените комплексни
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проверки през 2012 г. на обектите с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от
ЗООС. Обработени са 36 доклада от собствени периодични измервания (СПИ).
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.
Най-голям дял за оформянето на акустичното състояние на община Варна има
транспортният шум - автомобилният и самолетният шум, и в по-малка степен
железопътният.
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 нивата на шума в централните части на градовете и осигуряване на
акустичен комфорт на гражданите.
III.3.РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
III.4.ХИМИКАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ
Опасни химични вещества
1.Кратко описание на състоянието в областта на управлението на химикалите
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 смеси. Общият брой задължени лица са 101.
Контролът върху химичните вещества се осъществява на база следните
нормативни актове:
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
(ЗЗВВХВС), а именно:
 осъществяване контрол на обекти съгласно Указанията за провеждане на
контролна дейност по прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH), утвърдени със Заповед № РД-250/08.04.2009 г. на министъра на
околната среда и водите – задължените лица са 74;
 осъществяване контрол на обекти по прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004
относно детергентите – задължените лица са 13;
 осъществяване контрол на обекти по прилагане на Регламент (ЕО) №
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси (CLP) – задължените лица са 13;
 осъществяване контрол на обекти по прилагане на Наредбата за реда и начина
за съхранение на опасни химични вещества и смеси – задължените лица са 61.
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Глава 7 от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване
на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, а именно:
проверки в съответствие с Годишния план за контролната дейност на комисиите за
извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по
чл. 104 от ЗООС, утвърден със Заповед № РД-885/06.12.2011 г. на министъра на околната
среда и водите. Задължените лица са общо 12:
 предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал – 6 бр;
 предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал – 6 бр.
2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола през
годината, съгласно различните нормативни актове
От 1 юни 2007 г. е в сила Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Съгласно
изискванията на Регламент REACH на 30.11.2010 г. приключи срока за извършване на
същинска регистрация на химични вещества: произведени/внесени в количества над 1000
т/г; силно токсични за водни организми над 100 т/г; канцерогенни, мутагенни или
токсични за репродукцията над 1 т/г.
Предвид гореизложеното в обхвата на РИОСВ – Варна, са извършвани проверки
на дружества, които произвеждат, пускат на пазара или употребяват химични вещества и
смеси. Контролът бе насочен основно към наличие на: потвърждения за извършена
предварителна/същинска регистрация на веществата; актуални информационни листове
за безопасност на български език изготвени, съгласно Регламент REACH, изменен с
Регламент (ЕО) № 453/2010 г.; наличие на пълната документация по Приложение № 1 от
Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент REACH,
утвърдени със Заповед № РД – 250/2009 г. на министъра на околната среда и водите.
От 07.06.2011 г. е в сила Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси, съгласно която операторите изготвят оценка на безопасността
на съхранението на опасни химични вещества и смеси в изпълнение на Заповед
№ РД – 288/2012 г. на минисистъра на околната среда и водите. В тази връзка контролът
бе насочен към изпълнение на изискванията на гореспоменатата наредба и наличието на
оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
Влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (CLP) въведе задължения за
производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата да класифицират,
етикетират и опаковат веществата, смесите и определени изделия (експлозиви), които
пускат на пазара и да нотифицират класификацията и етикетирането на веществата в
Европейската Агенция по химикали (ECHA).
Задължените по този регламент лица трябва да уведомят (нотифицират)
Европейската Агенция по химикали за класификацията и етикетирането на техните
вещества до 1 декември 2010 г., а за смесите – до 1 юни 2015г., или до един месец от
пускането им на пазара, освен в случаите, когато класификацията и етикетирането
съгласно CLP са посочени с регистрационното досие при съвместното подаване на данни
за регистрация на вещества по REACH. Нотифицирането трябва да се извърши до един
месец след пускане на веществото на пазара, когато това става на или след 1 декември
2010 год.
В тази връзка са извършвани проверки на дружества, произвеждащи и/или
внасящи химични вещества и смеси. Контролът бе насочен основно към наличие на:
потвърждения за извършена нотификация; реда и начина на етикетиране и опаковане на
химичните вещества и смеси, както и актуални информационни листове за безопасност
на български език, в които е посочена и класификация съгласно Регламент CLP.
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В обхвата на РИОСВ – Варна, са извършвани и проверки на дружества, които
произвеждат перилни и почистващи смеси (детергенти) в съответствие с Ръководството
за прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите.
За предприятия и/или съоръжения, класифицирани като “предприятия и/или
съоръжения с нисък рисков потенциал” или като “предприятия и/или съоръжения с висок
рисков потенциал” по реда на чл. 103 от ЗООС, са в сила Глава 7 от Закона за опазване на
околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях.
До 31.12.2012 г. разрешителни за експлоатация по чл. 104 от ЗООС са издадени на
14 оператора:
 предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал: Петролна база Варна, с оператор „Нафтекс Петрол” ЕООД, гр. Варна; „Агрополихим” АД, гр.
Девня; „Полимери” АД, гр. Девня; Производствена и складова база за взривни
вещества “Сини вир” в с. Цонево, с оператор „Ескана Инвест 96” АД, гр.
Варна; ПСБ - Аспарухово, с оператор „Лукойл България” ЕООД, гр. София;
Складова база за горива в общ. Белослав, с оператор „Газтрейд” АД, гр.
София; Складово стопанство и ж.п. изливно съоръжение за пропан-бутан в гр.
Добрич, с оператор „Топливо” 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 Инвест” ЕООД, 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, Завод за производство на взривни вещества, гр. Девня,
с оператор „Ескана Инвест 96” АД, гр. Варна.
3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за
управление на риска от големи аварии).
По прилагането на ЗЗВВХВС са извършени общо (планови и извънредни) 89
проверки.
 Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването
и ограничаването на химикали (REACH)
Целта му е да осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и на околната
среда от употребата на химични вещества, да гарантира свободното движение на
вещества на европейския пазар, да подтикне лицата, които пускат на пазара химични
вещества (вносители и производители) да подходят отговорно към управление на
рисковете, свързани с техните употреби, да насърчи употребата на алтернативни методи
за оценка на опасните свойства на веществата и да поощри иновациите и
конкурентноспособността на европейската химическа индустрия.
През 2012 г. на територията на област Варна и област Добрич са извършени 71
проверки по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – дадени са 66 предписания, основно
за: актуализиране на документацията, изискваща се съгласно Приложение № 1 от
Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH) и актуализиране на информационните листове за безопасност,
съгласно Регламент REACH, изменен с Регламент (ЕО) № 453/2010 г.
От извършената контролна дейност през 2012 г. по прилагането на изискванията
на Регламент REACH е установено, че в обектите се поддържа в наличност информация,
доказваща изпълнение на задълженията на операторите относно производството, вноса,
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употребата и съхранението на химични вещества и смеси. Поддържа се списък с
доставчиците, представени са инвентаризационни списъци на всички химични вещества
и смеси. Съхранението на химичните вещества и смеси е в съответствие с условията за
безопасно съхранение на химикалите и поддръжка на складовите съоръжения, посочени в
информационния лист за безопасност на производителя или вносителя.
 Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP)
През 2012 г. са извършени 13 проверки по Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) на дружества,
които произвеждат и/или внасят опасни химични вещества и смеси. При проверките са
дадени 2 предписания за извършване на нотификация в Европейската агенция по
химикали (ECHA).
Установено, че по-голямата част от дружествата спазват изискванията на
Регламента и имат извършени нотификации в Европейската агенция по химикали
(ECHA).
 Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите
През 2012 г.са извършени 13 проверки по Регламент (ЕО) № 648/2004 относно
детергентите на дружества, които произвеждат и пускат на пазара детергенти. При
извършените проверки се установи, че част от производителите на детергенти не
разполагат с информация за биоразградимостта на повърхностноактивните вещества
(ПАВ), които влизат в състава на детергентите и използваният за определянето й метод.
При извършените проверки са дадени 10 предписания за актуализация на ИЛБ и
представяне на информация за биоразградимостта на ПАВ.
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Извършени проверки по Регламент REACH, Регламент CLP и Регламент 648/2004
относно детегентите в дружества, употребяващи химични вещества и смеси по години


Директива „СЕВЕЗО”
Съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите график през 2012 г.
са извършени 12 проверки по условията в разрешителни за експлоатация по чл. 104 от
ЗООС и са дадени 20 предписания основно за актуализация на документацията, за
изпитване на пожарогасителните инсталации и др., на следните обекти, класифицирани
като:
1. Предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал - 6 бр.:
- “Полимери”АД, гр. Девня – 4 предписания;
- “Агрополихим”АД, гр. Девня;
- Петролна база - Варна, гр. Варна, с оператор “Нафтекс Петрол” ЕООД, гр. Варна;
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- Производствена база и склад за взривни материали “Сини вир”, с. Цонево, с
оператор “Ескана Инвест 96” АД, гр. Варна – 2 предписания;
- Пласментно снабдителска база – Аспарухово, с. Аспарухово с оператор “Лукойл
България” ЕООД, гр. София – 2 предписания;
- Складово стопанство и ж.п. изливно съоръжение за пропан-бутан, гр. Добрич, с
оператор "Топливо" АД, гр. София – 3 предписания.
2. Предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал – 6 бр.:
- Летище Варна, с оператор “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.
Аксаково – 3 предписания;
- Складова база за съхранение на промишлени взривни вещества, с. Чернево, с
оператор “Никас” ООД, гр. София – 2 предписания;
- Терминал за втечнени въглеводородни газове, гр. Суворово, с оператор
“Източна Газова Компания” АД, гр. Варна – 6 предписания;
- “Термострен Инвест” ЕООД, гр. Вълчи дол – 1 предписание;
- Склад за взривни материали “Марциана”, гр. Девня, с оператор “Ескана” АД,
гр. Варна;
- Петролна база - Добрич, гр. Добрич, с оператор “Нафтекс Петрол” ЕООД,
гр. Варна.
При извършената контролна дейност през 2012 г. на предприятия и/или
съоръжения с висок рисков потенциал и предприятия и/или съоръжения с нисък рисков
потенциал е установено, че операторите на предприятията/съоръженията са предприели
необходимите мерки с цел предотвратяване на големи аварии.
Вследствие на завишения контрол по фактор “Опасни химични вещества и
управление на риска” в обектите на територията на РИОСВ - Варна, които подлежат на
контрол, са предприети необходимите мерки за привеждането им в съответствие със
действащото законодателство, в резултат на което не са установени аварийни ситуации и
замърсявания с опасни химични вещества и смеси.
IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ
IV.1. Оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка
ОВОС е превантивен инструмент за изследване на евентуалните въздействия от
строителството и експлоатацията на инвестиционните проекти във всички икономически
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
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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 извършване на ОВОС.
Със ЗООС се регламентират етапите на процедурата по ОВОС, определят се
компетентните органи, правата и задълженията на възложителя и на участващите лица в
процеса на ОВОС, извършването на консултации с обществеността и заинтересованите
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 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 извършване 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.
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 № 7 “Оценка и управление на въздействието върху околната среда”;
Други институции, които допринасят за постигане на ефекта по отношение на
показателя за изпълнение:
В процеса на ОВОС са ангажирани и МРРБ, МЗХ, МЗ, MK, MO, МИЕТ (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
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обществеността и създаване на организация за провеждане на общественото обсъждане
на доклада за ОВОС.
В процеса на ЕО са ангажирани МРРБ, МЗХ, МЗ (или техните поделения по
места), чиито представители участват в експертните съвети, на които се разглежда
документацията по екологична оценка на планове и програми.
Министерството 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 извършване на ЕО чрез
становище.
За комплексните разрешителни – РЗИ, ИАОС, Общините и НПО.
За защита от шум в околната среда – МРРБ, МТИТС, 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. Дирекция “Превантивна
дейност” при РИОСВ е отговорен за обобщаване на информацията за хода на
процедурите по ОВОС, включително и от контрола на решенията по ОВОС.
Работа на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Варна:
 проведени заседания на ЕЕС – 17
Процедури за ОВОС
 Издадени решения по ОВОС: 23 бр., всички за “одобряване” на:
- инвестиционно предложение „Изграждане на три еднотипни животновъдни
ферми всяка с капацитет до 4000 места за отглеждане на свине” в поземлени имоти №№
400103, 400104 и 400105, с обща площ 38.922 дка, начин на трайно ползване – стопански
двор, местност “Стопански двор”, село Дъбовик, община Генерал Тошево, област
Добрич, с възложители: Ивелин Христов, гр. София, Светлозар Граматиков, гр. Варна и
Николай Георгиев, с. Кардам;
- инвестиционно предложение за “Комплекс за високо-категорийно обитаване в
природосъобразна среда” в съседни поземлени имоти с идентификатори №№ 021020,
021053, 021054, 021055, 021056, 021057, 021058, 021059, 021060, 021061, 021062,
021063, 021064, 021065, 021066, 021067, 021068, 021069, 021070, 021071, 021072,
021073, 021074, 021075, 021076 и 021077 с обща площ 492.74 дка, землище с. Свети
Никола, община Каварна, с възложител “Каварна Бийч Пропъртис“ ЕООД, гр. Варна;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк /ВЕП/ “Свобода І”,
състоящ се от 35 бр. вятърни генератори, всеки с номинална мощност до 3 MW, в
поземлени имоти: №№ 002131, 002127, 030213, 030210, 002129, 018078, 030215, 045125,
030217, 048109, 068060, 016118 и 045126 /за подстанция/ в землището на с. Житен, №№
032059, 010110, 010111, 056056, 044077, 058185, 044075, 058187, 069120, 058183, 058181,
058179 и 072067 в землището на с. Сноп, №№ 039053, 053164, 047126, 053157, 053159,
070122, 070125, 071054, 070127 и 071056, в землището на с. Градини, общ. Генерал
Тошево, с възложител “ЕНЕРТРАГ СВОБОДА” ЕООД, ЕИК:200801651, гр. София;
- инвестиционно предложение за “Вятърен енергиен парк “Методиево І”,
състоящ се от 50 вятърни генератора, в поземлени имоти №№ 046094, 076069, 046092,
076071, 085061, 099036, 099034, 089060, 089063 и 095070 в землището на с. Методиево;
№№ 026103, 028037, 028035, 027059, 028033 и 025063 /за подстанция/ в землището на с.
Победа; №№ 018062 и 016122 в землището на с. Полковник Минково; №№ 026069,
029052, 026065, 026067, 028055, 025142, 033060, 029050, 029048, 030072, 023061, 025144,
033062, 033064, 032066, 030073, 032064, 031062, 032062, 034078, 035086, 035088 и 031060
в землището на с. Котленци; №№ 016127, 013124, 014052, 015051, 017059, 017050,
020049, 017057, 019034 и 018052 в землището на с. Полковник Свещарово, община
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Добричка, област Добрич , с възложител “ЕНЕРТРАГ МЕТОДИЕВО” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София;
- инвестиционно предложение “10 вятърни генератора в землищата на: гр.
Шабла, поземлени имоти 83017.24.247, 83017.25.239, 83017.25.242, 83017.101.309,
83017.101.315, 83017.28.42 и 83017.35.566, с. Горичане, поземлени имоти 16095.20.180 и
16095.22.139, и с. Горун, поземлен имот 17275.8.56 /образуван от ПИ №№17275.8.33,
.8.44 и .8.45/, община Шабла, област Добрич, с възложител “ДЖЕТСТРИЙМ” ЕООД, гр.
София;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк “Добрич EW 1-2” в
поземлени имоти с: №№ 014004, 014012, 012009, 012021, 012030, 012033, 013007, 015002
/монтиране на 2 бр. ВГ/, 016015 /монтиране на 2 бр. ВГ /, 016009, 014006, 014014,
012066, 015007, 015010, 012063, 012071 и 012038 – за ветропарк І-ва част, “WP-1”, и №№
018085, 018084, 018059, 018032, 018042, 017055; 011030, 017030, 011037, 011059, 011042,
011080 и 017067 – за ветропарк ІІ-ра част, “WP-2", и 012001 /за подстанция/ в землището
на с. Конаре, община Генерал Тошево, област Добрич, възложител “ИНТЕР ВЕ 1-2” АД,
гр. София;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 95 бр.
вятърни генератори и две подстанции, в поземлени имоти: №№ 10032.4.41, 10032.8.17,
10032.8.147, 10032.8.148, 10032.1.11, 10032.2.40, 10032.4.27, землище с. Ваклино; №№
81181.2.136 (2 бр. ВГ), 81181.2.134 (2 бр. ВГ), 81181.1.115 (2 бр. ВГ), 81181.8.32,
81181.9.60, 81181.9.81, 81181.2.101, 81181.1.109, 81181.1.51, 81181.2.90, 81181.3.35,
81181.1.70, 81181.6.50, 81181.5.14, 81181.6.26, 81181.7.26, 81181.8.26 и 81181.8.71,
землище с. Черноморци; №№ 67550.12.102 (2 бр. ВГ), 67550.12.100, 67550.6.16,
67550.5.152, 67550.1.78, 67550.2.91, 67550.2.96, 67550.2.93, 67550.5.150, 67550.12.93,
67550.14.60 /2 бр. ВГ/, 67550.9.89, 67550.11.18, 67550.13.82, 67550.13.88, 67550.13.49,
67550.12.41, 67550.9.57, 67550.9.48, 67550.14.46, 67550.14.22, 67550.2.76, 67550.1.27,
67550.2.88, 67550.2.25, 67550.3.4 и 67550.6.27 и 67550.11.36 (подстанция), землище с.
Смин; №№ 68610.2.33 (2 бр. ВГ), 68610.1.36, 68610.9.431 и 68610.10.17 (2 бр. ВГ),
землище с. Стаевци, № 04927.2.31, землище с. Божаново, № 17782.17.24, землище с.
Граничар; №№ 30394.1.14 (2 бр. ВГ), 30394.1.17, 30394.2.3, 30394.3.16, 30394.3.27,
30394.3.33, 30394.4.24, 30394.4.39 (2 бр. ВГ), 30394.5.21, 30394.5.24, 30394.6.32,
30394.7.40, 30394.8.17, 30394.8.28, 30394.9.3, 30394.9.12, 30394.10.14 и 30394.10.15 (в
обхвата на двата имота се монтира един ВГ), 30394.11.26, 30394.11.67, 30394.13.4,
30394.15.28 (2 бр. ВГ), 30394.19.7, 30394.19.24, 30394.22.11 и 30394.8.8 (подстанция),
землище с. Захари Стояново, общ. Шабла, и №№ 03157.33.21 (2 бр. ВГ) и 03157.33.23,
землище, с. Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител
Консорциум “Уинд Енерджи”, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич;
- инвестиционно предложение “Ветроенергиен парк (ВЕП) ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
състоящ се от 150 бр. вятърни генератори (ВГ), две електрически подстанции в
поземлени имоти: №№ 017013 и 176013, землище с. Кардам и с. Люляково и съпътстваща
инфраструктура (пътна и кабелна)” в поземлени имоти (ПИ): №№ 038012, 038043,
033033, 033039 и 014001, землище с. Рогозина; ПИ № 108036, землище с. Присад; ПИ
№№ 023014 и 023005, землище с. Пленимир; ПИ № 077006, землище с. Огражден; ПИ
№№ 101008 и 109076, землище с. Петлешково; ПИ №№ 083005, 083003 и 043031,
землище с. Къпиново; ПИ №№ 102009 и 101037, землище с. Горица; ПИ №№ 017001,
010008, 104010 и 102029, землище с. Малина; ПИ №№ 105013, 101021, 101020 и 102014,
землище с. Калина; ПИ №№ 014009, 013019, 013008, 015042, 011016, 006008, 004009,
013013, 012012, 011040, 006010 и 002007, землище с. Писарово; ПИ №№ 021005, 020010,
017013, 016008, 015036, 013018, 105006, 105021, 104039, 101050, 022030, 022036, 021013,
021008, 021015, 021011, 019033, 020018, 015021 и 015025, землище с. Люляково; ПИ №№
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104007, 103014, 103009, 018065, 102022, 013039, 011006, 011023, 010024, 020015 и
013032, землище с. Преселенци; ПИ №№ 013068, 010007, 008006, 006023, 006047,
004013, 015021, 013100, 004031, 007023, 003007 и 005009, землище с. Чернооково; ПИ
№№ 051038, 051033, 037018, 052028, 055009, 052005, 028018, 022010, 049007, 014074,
048010, 009040, 006020, 020022, 020031, 021040, 021044, 013045 и 007044, землище гр.
Ген. Тошево; ПИ №№ 220012, 236006, 220005, 178031, 214010, 214028, 176013, 215035,
122014, 122031, 118034, 189005, 029007, 068001, 071022, 006011, 081012, 075006, 090002,
133031, 137001, 220040, 236030, 252092, 214015, 252023, 215077, 172010, 188035, 181041,
126002 и 069016, землище с. Кардам, общ. Ген Тошево, с възложител “УИНД ЕНЕРДЖИ
3000” ООД, с. Мърчаево, община Столична, област София;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк (ВЕП), състоящ се от 55
бр. вятърни генератори, с обща инсталирана мощност до 165 MW” в землището на с.
Добрево, общ. Добричка, поземлени имоти №№ 001012, 001069, 001083, 001084, 001100,
001101, 001102, 001105, 001119, 001145, 001170, 001195, 001197, 001249, 001306, 007013,
007104, 022007, 031001, 031016, 033011, 033012, 033023, 033024, 033078, 033085, 035007,
038017, 038020, 038024, 038032, 038034 и 038035; землище с. Овчарово, общ. Добричка №№ 003003, 003021, 007027, 013063, 013064, 013065, 034035, 038027; землище с.
Свобода, общ. Добричка – №№ 042030 и 042047; землище с. Сливенци, общ. Добричка №№ 001015, 001089, 001131, 001132, 005054, 005093, 014047, 015027, 015048, 015086 и
015151“, възложител „СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 11 бр.
вятърни генератори (ВГ), с обща инсталирана мощност до 22 MW” в поземлени имоти с
№№ 62092.33.153 (2 бр. ВГ), 62092.30.38 (един ВГ), 62092.30.40 (2 бр. ВГ), 62092.25.77
(един ВГ), 62092.33.157 (един ВГ) и 62092.32.157 (един ВГ), от землището на с. Раковски,
общ. Каварна; № 35064.27.111 (един ВГ), от землището на гр. Каварна и № 72693.11.180
(2 бр. ВГ), от землището на с. Топола, общ. Каварна, област Добрич, с възложител
„Уиндекс” ЕООД, гр. София;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 20 бр.
вятърни генератори” в поземлени имоти: 11003.35.138, 11003.25.158, 11003.25.156,
11003.25.152, 11003.39.115, 11003.39.117, 11003.35.141, 11003.20.149, 11003.37.531,
11003.29.171 и 11003.35.141 (за изграждане на вятърен генератор и подстанция) в
землището на с. Видно, община Каварна и 16095.32.48, 16095.32.47, 16095.31.68,
16095.30.186, 16095.30.188, 16095.29.74, 16095.29.69, 16095.29.72 и 16095.33.189 в
землището на с. Горичане, община Шабла, с възложител „Торум” ЕООД, гр. Созопол;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 15 бр.
вятърни генератори” в поземлени имоти с №№ 010046, 010051, 071124, 071116, 068052,
016110, 016107, 010048, 030228, 030110, 018031, 071030, от землището на с. Житен, общ.
Генерал Тошево и в поземлени имоти с №№ 044034, 044035 и 058055, от землището с.
Сноп, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с възложител “Норекс Енерджи Проджект 2”
ООД, гр. Добрич;
- инвестиционно предложение “Вятърна електроцентрала “Централна Добруджа”,
състояща се от 85 бр. вятърни генератори (ВГ), с обща инсталирана мощност 212.5 MW, в
имоти: №№ 016039, 022033, 030007, 010021, 014009, 010017, 011006 землище с. Балканци;
№№ 023050, 024030, 029031, 030001, 031021, 033013, 034037, 035024, 036005, 023016,
038014, 030020, 030045, 037033, 018071, 106008, 106011, землище с. Преселенци; №№
020037, 021020, 022038, 023006, 024029, 025013, 026042, 028029, 027022, 029012, 027009,
027008, 025033, 025029, 023030, 023007, 022020, 020015, 010014, 024009, 024027, 021003,
018009, землище с. Средина; №№ 010014, 011013, 012009, 015036, 016026, 016034, 018034,
020053, 020084, 021020, 022003, 023051, 024020, 029054, 030023, 030022, 029038, 028021,
025017, 022012, 021026, 020027, 018012, 016078, 016077, 015039, 012015, 010035, 030041,

118/132

011032, 028004, 024064, 016048, 025022, 023056, 023003, землище с. Василево; №№
126008, 127003, землище с. Калина, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител
“ПНЕ ВИНД ПАРК ДОБРУДЖА” ООД, гр. София;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк /ВЕП/ “Дъбрава”,
състоящ се от 73 бр. вятърни генератори, в имоти: с. Дропла - № 23769.45.2; с. Дъбрава –
№№ 24387.10.13, 24387.11.11, 24387.11.12, 24387.12.22, 24387.13.95, 24387.15.3,
24387.17.10, 24387.19.18, 24387.20.12, 24387.20.14, 24387.21.8, 24387.22.38, 24387.24.1,
24387.24.15, 24387.25.21, 24387.25.49, 24387.26.31, 24387.28.24; с. Кремена - №№
39623.22.8, 39623.22.10, 39623.23.50; с. Царичино – №№ 48982.302.58, 48982.302.60 и
48982.303.26; с. Сенокос - №№ 66250.21.88 и 66250.22.12; с. Соколово – №№ 67951.10.68,
67951.10.69, 67951.14.13, 67951.14.39, 67951.14.47, 67951.15.40, 67951.15.59, 67951.16.14,
67951.16.31, 67951.16.35, 67951.19.12, 67951.20.30, 67951.22.14, 67951.22.64, 67951.22.65,
67951.23.12, 67951.25.2, 67951.26.5, 67951.27.59, 67951.27.68, 67951.27.89, 67951.28.15,
67951.28.29, 67951.29.6, 67951.29.54, 67951.32.25, 67951.34.9, 67951.35.30, 67951.35.71,
67951.36.69 (номер по предходен план: 036056), 67951.37.68, 67951.42.12, 67951.44.7,
67951.44.20, 67951.45.15, 67951.45.55, 67951.46.3, 67951.54.68, 67951.54.69, 67951.55.65,
67951.57.7, 67951.58.51 и 67951.14.53 (за подстанция 110/20 kV), общ. Балчик, обл.
Добрич, с възложител “ДИВ УИНД” АД, гр. София;
- инвестиционно предложение “Вятьрен енергиен парк /ВЕП/ "Норекс - Добрин",
състоящ се от 11 бр. вятърни генератори (ВГ), с обща мощност 22 MW, в обхвата на
поземлени имоти: №№ 029142 (стар 029132), 029148 (стар 029133), 029152 (стар 029134),
029146 (стар 029135), 029144 (стар 029128), 029150 (стар 029130), 036094 (стар 036092),
028020, 028022 (стар 028019), 028017, 025086 и 029159 (стар 029156) (за подстанция
20/110 kV) в землището на с. Добрин, община Крушари, област Добрич, с възложител “
НОРЕКС ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ" ООД, гр. Добрич;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк /ВЕП/ “Драганово”,
състоящ се от 20 бр. ветрогенератори /ВГ/ в поземлени имоти: №№ 023070, 023072,
023074 и 024040, землище на с. Богдан, и №№ 038063, 032021, 018052, 038065, 027027,
043156, 032017, 043158, 039056, 037205, 043153, 037209, 037207, 037213, 112066 и
037211, землище на с. Драганово, община Добричка, област Добрич, с възложител
“ЕНЕРТРАГ ДРАГАНОВО” ЕООД, гр. София;
- инвестиционно предложение “Ветроенергиен парк „Лозенец”, състоящ се от 55
бр. вятърни генератори с обща номинална мощност до 165 MW, подстанция и
съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура” в поземлени имоти (ПИ): землище на с.
Лозенец – №№ 002049, 004200, 004203, 004198, 004191, 004195, 004207, 004205, 011206,
011208, 011210, 011212, 011215, 011218, 007172, 007174, 007143, 007176, 007178, 007181,
007183, 007170, 007168, 008062 012085, 013136, 013134, 012082, 013131, 013128, 013125
015045, 016067, 016070, 016064, 018075, 018079, 018073, 018070, 018077 и 017067;
землище на с. Загорци - №№ 010043, 014076, 014078, 016090, 012050, 012052, 012054,
011050, 060113, 080067, 070157 и 040104; землище на с. Земенци – №№ 012065 и 050067,
всички на територията на община Крушари, област Добрич, с възложител “ ИВЦ
БЪЛГАРИЯ ВП 5” ЕООД, гр. Добрич;
- инвестиционно предложение “Вятьрен енергиен парк /ВЕП/ “КРУШАРИ“ в
землищата на с. Александрия, с. Добрин, с. Загорци, с. Земенци, с. Коритен, с. Крушари,
с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево и с. Северняк, община Крушари, и с. Росица
община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител “КА ЕНЕРГИ” ООД, гр. Варна;
- инвестиционно предложение “Разкриване на кариера за кварцови пясъци в
находище “Корията”, с площ на запасите 49.428 дка, в землището на гр. Суворово,
община Суворово, област Варна, с възложител “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД, гр. Девня;
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- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк “Ветрино І” в землищата
на селата Доброплодно и Ягнило, община Ветрино, област Варна, с възложител “
ЕОЛИКА СУВОРОВО” АД, гр. София;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк “Мизия І” в землищата на
селата Пчеларово и Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител
“ЕНЕРТРАГ МИЗИЯ” ЕООД, гр. София;
- инвестиционно предложение “Ветроенергиен парк за производство на
електроенергия, посредством силата на вятъра, състоящ се от 12 бр. вятърни генератори
(ВГ) и съответната съпътстваща инфраструктура” в поземлени имоти с идентификатори
03318.5.138 (два ВГ), 03318.8.163 (два ВГ), 03318.10.198 (два ВГ), 03318.13.113 (един
ВГ), 03318.20.178 (един ВГ), 03318.20.181 (един ВГ), 03318.20.182 (един ВГ),
03318.20.184 (един ВГ), 03318.20.186 (един ВГ), в землището на с. Белгун, община
Каварна, област Добрич, с възложител “ВЕС БЕЛГУН” ООД, гр. София;
- инвестиционно предложение “Вятърен енергиен парк (ВЕП), състоящ се от 17
вятърни генератора и една подстанция“ в поземлени имоти №№ 041001, 041004, 025034,
015002 и 015001 в землището на с. Щипско и в поземлени имоти №№ 023014, 101020,
100084, 098042, 055015 и 073043 в землището на с. Войводино, община Вълчи дол,
област Варна, с възложител “ГИФТА” АД, гр. Варна;
 Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на
инвестиционни предложения:
- 187 бр., от тях 14 бр. с преценка “да се извърши ОВОС” на инвестиционни
предложения;
 Решения за прекратяване на започнали процедури за ОВОС - 7 бр., включително
за прекратяване на процедура за ОВОС на етап издаване на решение по чл. 19 от
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;
 Решение за презаверяване на решение по ОВОС – 1 бр.;
 Решения за поправка на очевидна фактическа грешка в решения по ОВОС – 9 бр.;
Обжалване на издадени през отчетния период решения по ОВОС: 3 бр. – Решения за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 11 бр. – Решения по ОВОС.
Процедури за Екологична оценка
 Издадени становища по ЕО: 2 бр.
- Становище по EO № ВА - 1/ 2012 г. с характер «съгласувам» Подробен
устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за “изграждане на складова база за
промишлени стоки” в поземлен имот № 021012 с площ 12.800 дка, начин на трайно
ползване “нива”, осма категория при неполивни условия, местност “Дядо Бацова нива”,
землище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна;
- Становище по EO № ВА - 2/ 2012 г. с характер «съгласувам» ПУП-ПЗ за
„жилищно строителство” в поземлени имоти (ПИ) №№ 061008, 061034, 061009, 061096,
000536, 000317 и 067014, с обща площ 64.969 дка, с начин на трайно ползване „ниви” и
„изоставени ниви” в землището на с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна;
 Издадени решения за преценяване на необходимостта от ЕО на планове и
програми:
- 51 бр. решения за преценяване необходимостта от извършване на ЕО на
планове, от тях 3 бр. с преценка “да се извърши ЕО”;
 Решения за прекратяване на започнали процедури за EО – 1 бр.;
Обжалване/възражение на решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ЕО/становища по ЕО: няма.
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Превантивен, текущ и последващ контрол, в т. ч. по изпълнение на решения по
ОВОС и становища по ЕО:
1. Извършени планови проверки, съгласно план 2012 г.:
 на 20 обекта спрямо планирани 21 обекта;
 по документи 20 спрямо планирани 22 проверки по документи;
 чрез посещение на място 10 (от тях 3 с участие на експерт в екипни проверки) и
съставени констативни протоколи спрямо планирани 14 проверки чрез посещение на
място;
2. Извънредни:
 25 – проверки по изпълнение на условията, поставени в решенията по ОВОС;
 1 – извършена проверка по документи за изпълнение на условия поставени в
решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
 1 – контрол мерки в становище по ЕО;
 5 – проверки по жалби и сигнали на граждани и организации (4 обекта);
 8 – проверки на решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС на ДПК;
 4 – проверки по документи за изпълнение на предписания от констативни
протоколи в срок (4 обекта);
 Участие в ДПК за въвеждане на строежи в експлоатация – 59;
3. Съставени актове за установяване на административно нарушение – 4 бр.;
Други:
Писмени становища по изготвени задания за обхват и съдържание на доклади за
ОВОС – 6;
 Извършени оценки на качеството на доклади за ОВОС – 17 бр.;
 Участия в заседания на общински/областни ЕСУТ/ЕСИИ – 12;
 Писмени становища относно назначени общински/областни ЕСУТ/ЕСИИ по реда
на ЗУТ/ЗУЧК – 157;
 Становища по задание за обхват и съдържание на ОВОС/доклади за ОВОС от
компентенцията на МОСВ – 4;
 Становище по ЕО в трансграничен контекст с компетентен орган МОСВ – 1 бр.;
 Консултации по чл. 19 от Наредбата за ЕО – 3 бр.


Анализ на осъществения чрез ОВОС/ЕО превантивен контрол
 Процедурите по издаване на решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС и ЕО, предвидени в глава шеста на ЗООС, се спазват;
 В обхвата на всяка процедура за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС и за преценяване на необходимостта от извършване на 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.
 Няма заявени, съответно постановени решения за ИП за изграждане на вятърни
генератори в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000;
 Мотивите за издадените решения се обявяват на информационното табло и на
интернет страницата на РИОСВ – Варна;
 Процедурите по преценка ОВОС за всяко заявено инвестиционно предложение за
изграждане на вятърни генератори завършва с решение «да се извърши ОВОС»;
 При необходимост се извършват проверки на място и се изискват писмени
становища на специализирани органи, ведомства, НПО и т.н.;
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 При необходимост в издадените решения се поставят условия и/или мерки;
 В сравнение със същия период на 2011 г. обемът на превантивната дейност не е
намалял.
Причини:
 Продължаващият интерес към изграждане на съоръжения за добив на ел. енергия
от възобновяеми енергийни източници – вятърни генератори, фотоволтаични системи,
биомаса;
 Поради големия брой постановени в предходни години решения по преценка с
характер «да се извърши ОВОС/ЕО» - за 2011 г. техният брой е 26, а за 2012 г. – 17, се
очаква запазване на обема на процедури за извършване на ОВОС/ЕО;
 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;
 Настъпилите промени в нормативната уредба по околната среда – водят до
увеличаване обема на работата.
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 защитените зони.
За територията на област Добрич до момента има множество процедирани или в
процедура инвестицонни предложения за произвоство на ел. енергия от възобновяеми
енергийни източници за строителство на вятърни паркове и фотоволтаични (соларни)
съоръжения/инсталации/системи/централи/паркове. Интересът към описаните ИП
продължава. В тази връзка използването на такива методики е крайно наложително;
 Големият обем превантивна дейност оказва влияние върху качеството на
издаваните решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО. В
повечето случаи преценките се извършват само въз основа на представена от
възложителите писмена информация и документи или на осигурена такава по служебен
път, като проверки на място се извършват по изключение.
IV.2. Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)
Комплексните разрешителни са един от инструментите 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.
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 7 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 31.12.2012 г. са издадени 30
броя комплексни разрешителни (КР) от министъра на ОСВ на операторите:
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1. “Агрополихим” АД, гр. Девня, КР № 68/2005; т. 4.3, т.1.1 и т.4.3
2. “Девен” АД, гр. Девня, КР № 93/2006; т. 1.1
3. “Девня Цимент” АД, гр. Девня, КР № 63-Н1/2007г.; т. 3.1
4. “Керамик ГТ” АД, гр. Генерал Тошево, КР № 129/2006; т. 3.5
5. “Метал “ АД, гр. Варна, КР № 25/2005; т. 2.6
6. “Полимери” АД, гр. Девня, КР № 72/2005; т. 4.2, т.4.1 и т.5.4
7. “Солвей Соди” АД, гр. Девня, КР № 74/2005; т. 4.2.г
8. “Старт” АД, гр. Добрич, КР № 144/2006; т. 2.5. б
9. “ТЕЦ Варна “ ЕАД, с. Езерово, КР № 51/2005; т.1.1 и т. 4.2.а
10. “Далкия - Варна“ ЕАД, гр. Варна, КР № 84/2005; т. 1.1
11. “Екарисаж - Варна” ЕООД, гр. Варна, КР № 234-НО/2008г.; т. 6.5.
12. “Манекс сън” АД, с. Слънчево, общ. Аксаково, КР № 244-НО/2008г.; т. 6.6 „б”, т.
6.6 „в”
13. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково, КР № 345НО/2008г.; т. 5.4.
14. “Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич” при с. Богдан, обл. Добрич, КР №338НО/2008г.; т. 5.4.
15. Шламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей Соди” АД, гр. Девня, обл. Варна,
КР №361-НО/2008г.; т. 5.4.
16. Сгурошламоотвал “Беглик чаир” “ТЕЦ Варна “ ЕАД, с. Езерово, обл. Варна, КР
№ 279-НО/2008г.; т. 5.4.
17. “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”
18. “Свинекомплекс Брестак” АД, гр. Шумен, местоположение на площадката с.
Брестак, общ. Вълчи дол ; КР № 340-НО/2008г.; т. 6.6„б”
19. “Яйца и птици - Зора” АД, площадка 1, с. Дончево, обл. Добрич, КР № 271НО/2008г.; т. 6.6„а”
20. “Яйца и птици - Зора” АД, площадка 2, с. Дончево, обл. Добрич, КР № 272НО/2008г.; т. 6.6„а”
21. КС “Провадия”, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, КР № 370НО/2008г.; т. 1.1.
22. КС “Кардам”, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, КР №367НО/2008г.; т. 1.1.
23. “Клас олио” ООД, с. Карапелит, общ. Добричка, КР № 275-НО/2008г.; т. 4.1„б”
24. “Слънчеви лъчи България” ЕАД, гр. Провадия, КР № 305-НО/2008г.; т. 4.1„б”
25. “Сънфлауърс Голд” ООД, гр. Девня, КР № 325-НО/2008г.; т. 4.1„б”
26. “Трейд” ООД, гр. Добрич, КР № 264-НО/2008г.; т. 4.1„б”
27. „Депо за неопасни отпадъци - Депо за фосфогипс” в местността „Дренака” КР №
393-НО/2010г.; т.5.4
28. ДЗЗД “Керамичен завод Разделна” , с. Разделна, КР № 420-НО/2011; т. 3.5
29. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Балчик, Ген.Тошево, Добрич,
Добричка, Каварна, Крушари, Н.Козлево, Тервел и Шабла, с.Стожер, КР № 433НО/2012; т. 5.4.
30. “Агри.СС” ЕООД, гр. Ген.Тошево, КР № 438/2012; т. 6.6„а”
През 2012 г. са извършени общо 37 проверки (включително извънредни) на
оператори с издадени КР, постъпили жалби и сигнали на граждани за замърсяване на
околната среда и други нормативни изисквания.
От броя на проверките:
1. По плана на РИОСВ – Варна са извършени общо 28 проверки на обекти

с
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издадени комплексни разрешителни.
2. Извън плана на РИОСВ – Варна са извършени 6 проверки, от които:
 1 проверка по подаден сигнал за настъпила аварийна ситуация на площадката на
“Полимери” АД, гр. Девня;
 4 контролни проверки по писма на ИАОС на оператори с влязло в сила КР през
2012 г. и процедури по преразглеждане на издадени КР;
 1 проверка по разпораждане на областния управител.
За нарушения по спазване на условията от КР са дадени общо 107 предписания,
съгласно “Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и
образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
комплексно разрешително”, утвърдена със Заповед № 806/31.10.2006 г. на министъра на
ОСВ. Съгласно представената писмена информация от операторите - всички
предписания, дадени в обобщените констативни протоколи от комплексни проверки, са
изпълнени в поставените срокове.
Верифицирани са 41 доклада на операторите, задължени да докладват по Регламент
166 / 2006 ЕО.
IV.3. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични щети
По Прилагане на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети (ЗОПОЕЩ) през отчетния период са извършени 3 извънредни проверки,
от които 2 проверки на “Полимери” АД, гр. Девня и “Манекс сън” АД, с. Слънчево.
За поддържане на публичния регистър по чл. 15 от ЗОПОЕЩ е изготвена и
изпратена в МОСВ актуализирана информация за издадените от РИОСВ – Варна,
разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.
Взето е участие в семинар по прилагане на Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети, организиран от МОСВ.
IV.4. Доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда –
EMAS и екомаркировка ЕС
IV.5. Информация за състоянието за активно формиране на общественото поведение
за грижа към околната среда
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. Провежда кампании от екологичния календар за повишаване на
информираността и екологичната култура на населението.
През 2012 г. са проведени 10 открити урока с ученици в рамките на кампаниите за
Деня на влажните зони, Деня на водата, Деня на Земята, Деня на биологичното
разнообразие, Деня на околната среда и Седмицата на мобилността.
По повод Световната година на морското биоразнообразие бе организирано
посещение на Аквариума, където експерт от РИОСВ-Варна изнесе кратка лекция.
ЕИЦ организира пътуваща изложба с рисунки на участниците от областите Варна и
Добрич в конкурса „Обичам природата и аз участвам”.
ЕИЦ бе посетен от ученици на различна възраст, на които експерти от РИОСВ –
Варна, изнесоха кратки лекции и ги запознаха с контролните и превантивните функции
на инспекцията.

124/132

Бяха издадени календари с детски рисунки от конкурса „Обичам природата, и аз
участвам”, материали за кампаниите от екологичния календар – значки, стикери,
знаменца и тениски с логото на съответната кампания.
На интернет страницата на РИОСВ – Варна, се представят мероприятията,
свързани с международните и националните кампании с екологично значение, които
популяризират работата на инспекцията и спомагат за повишаване екологичната култура
и образование.
IV.6. Административнонаказателна отговорност и принудителни административни
мерки
Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а и чл. 69в от закона за опазване на
околната среда:
През 2012 г. са издадени 16 наказателни постановления за налагане на санкции.
По компонент „въздух“ са издадени 9 наказателни постановления – 7 за налагане
на текущи санкции в размер на 10944 лв. и 2 еднократни в размер на 6472 лв. Отменени
са 2 санкции.
По компонент „Води“ са издадени 7 наказателни постановления за налагане на
текущи санкции в размер на 123353,69 лв. Една от наложените санкции е намалена на
основание чл. 69б, ал.6 от Закона за опазване на околната среда, една е в съдебна
процедура. Отменени са 7 санкции, една от които със съдебно решение.
През отчетната 2012 г. в РИОСВ-Варна са постъпили 300 бр. сигнали и 40 бр.
жалби. 225 бр. (75 %) от сигналите са постъпили по “Зелен телефон”. За 148 бр. от
сигналите е констатирано, че са основателни, за които са съставени 3 акта и 2 бр.
наказателни постановления на стойност 1100 лв. Най-голям дял от сигналите приети по
“Зелен телефон” се отнасят до биологичното разнообразие и защитени територии и зони
– 76,9 % (173 бр.). След тях са сигналите, касаещи отдел “Атмосферен въздух, води и
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” – 14,7 % (33 бр.) и отдел
“Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите” - 8,4 %
(19 бр.).
12,5 % от постъпилите жалби са основателни, а 57,5 % от тях са препратени до
компетентен орган за предприемане на действия по компетенции. По регистрирани
жалби за 2012 г. има издадено едно наказателно постановление на стойност 500 лв.
V.ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ И ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

№

Наименование

1

Дълбоководно
заустване на
пречистени
отпадъчни води
от ПСОВ Златни пясъци,
общ. Варна
Проект “Да се
научим да
живеем поприродосъобразн
о, не винаги е
трудно”

Кратка
характеристика

Период за
реализира
не

Статус
(започнал,
приключил,
изпълнява
се)

Източник на
финансиране

Стойност

Изпълнение,
включително
изразходени
средства

Д. № 8763/
27.11.2012
Безлихвен
заем
ПУДООС

8151124лв.

-

4987 лв.

4985 лв.

Област Варна

2

Изграждане на Главна
помпена станция и
напорен тръбопровод
за морско заустване
Изграждане на
площадка за
компостиране,
залесяване, направа
на къщички за
птички.

2012 2015

Започнал

Приключил
2012

Д. № 8491/
02.07.2012
ПУДООС
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3

4

Проект „Екозала
за малките
природознайковц
и” ОДЗ
“Детелина”, гр.
Девня
Проект Еко-кът
“Детски рай”
ЦДГ
“Незабравка”, гр.
Девня

Оформяне на
центрове “Растителен
свят”, “Животински
свят”, “Библиотека” и
“Детска лаборатория”
Закупуване
мултимедия,
обзавеждане за екокът, закупуване на
книги и аксесоари за
екологични събития.

2012

2012

Приключил

Приключил

Д№8543/
06.07.2012
ПУДООС

Д№8463/
27.06.2012

5000 лв.

5000 лв.

4994 лв.

4994 лв.

172407 лв.

172407 лв.

9750 лв.

9497 лв.

Област Добрич
5

6

7

8

9

10

11

Рехабилитация на
напорен
водопровод от
ПС Крушарипосока село
Капитан
Димитриево и
село Загорци
Проект
„Почистване,
озеленяване и
изграждане на
зона за отдих в
междублоковото
пространство”, с.
Оброчище
Проект
„Лесопарк с
чешма и
войнишки
паметник”, с.
Карапелит
Проект „Школа
по природолюбие
в с. Победа”

Проект „Чиста
земя – щастливи
деца“
ЦДГ №10
„Слънчице“,
гр. Добрич
Проект
„Екоигралки за
децата малки“
ЦДГ № 8 “Бодра
смяна”
гр. Добрич
Проект
“Създаване на
екоклуб и
екокабинет” СОУ
“Йордан
Йовков”, гр.
Тервел

Изграден напорен
водопровод

Озеленяване, направа
беседки, детски уреди
и поставяне на
кошчета за смет.

Ремонтни дейности
около войнишки
паметник и оформяне
на зелено
пространство в
лесопарк
Оформяне на кът за
забавления на деца –
детски съоръжения,
пейки, кошчета и
озеленяване
Закупени дидактични
игри, художествена
литература, пъзели,
материали за екокът
“Зимна градина”,
изработване на
костюми и декори.
Закупени
мултимедийно
устройство, цифров
фотоапарат, детски
съоръжения.

Закупуване на
телевизор, компютър,
принтер, канцеларски
материали.

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

ПУДООС
Приключил

Приключил

Д№8411/
27.06.2012
ПУДООС

Приключил

Д№8409/
21.06.2012

9766 лв.

9761 лв.

Приключил

Д№8408/
21.06.2012

9999 лв.

9999 лв.

4960 лв.

4960 лв.

5000 лв.

5000 лв.

2138 лв.

2138 лв.

Приключил

Приключил

Приключил

Д№8462/
27.06.2012
ПУДООС

Д№8465/
27.06.2012
ПУДООС

Д№8544/
06.07.2012
ПУДООС
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12

Проект
„Мемориална
градина
“Неовършания
харман – с.
Житен, общ. Ген.
Тошево”.

Изпълнение на
плочник от жълти и
червени бетонови
плочи, облицовки от
жълт и червен
пясъчник,
озеленяване.

2012

Приключил

Д№8505/
02.07.2012
ПУДООС

9995 лв.

9995 лв.

VI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитието на политиката в областта на Националната система за мониторинг на
околната среда и информационна обезпеченост е насочено към по-цялостно осигуряване
на актуална информация за състоянието на околната среда, с което ще се осигури
възможност за вземането на по-точни управленски решения по отношение опазването на
околната среда и осигуряване по-широк обществен достъп до екологична информация.
Поетапно намаляване на емисиите на вредни вещества, на количествата внесени
вещества, нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и на флуорирани парникови газове (ФПГ).
РИОСВ – Варна, отговаря за прилагане и налагане на установените нормативни и
други изисквания на регионално и местно ниво, като едновременно с това оказва
съдействие на общинските компетентни органи, в т.ч. във връзка с разработването и
реализирането на общинските програми за управление на качеството на атмосферния
въздух.
На контролираната територия се реализират пет общински програми за
подобряване качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с
наднормени стойности в нормите в общините Варна, Белослав, Девня, Провадия и
Добрич.
Резултатите от извършените прогнозни моделни оценки показват, че постигане на
съответствие с нормите може да се очаква след комплексно изпълнение на
краткосрочните и средносрочни мерки от плановете за действие.
Изпълнение на мерки от действащата програма:
- реализация на проекти за енергийна ефективност;
- основен ремонт на натоварени пътни артерии;
- извършена рехабилитация на част от второстепенната уличната мрежа и
тротоарните настилки;
- благоустрояване на свободни пространства;
- системно почистване на пътната мрежа от наноси;
- машино и ръчно миене на улична мрежа.
Битовото отопление е основен източник на ФПЧ10.
Местната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух,
като част от НАСККАВ изпълнява всички изисквания на националното и европейско
законодателства по отношение на брой на пунктовете и контролирани атмосферни
замърсители.
Като цяло продължава тенденцията към понижаване на средногодишните
концентрации
на основните
показатели,
характеризиращи
качеството
на
атмосферния въздух.
Замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 е основен проблем за качеството
на атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Варна.
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В изпълнение на поетите ангажименти по спазване изискванията на Европейския
съюз за намаляване емисиите на летливи органични съединения – респективно
Директиви 94/63/ЕС и 99/13/ЕС, Регламент (ЕС) 1005/2009 г. и Регламент (ЕС) №
842/2006 г., поетапно обектите, подадащи в обхвата им, се привеждат в съответствие с
нормативните изисквания.
Четири от пречиствателните станции: ГПСОВ ”Провадия”, ПСОВ “Слънчев ден”,
ПСОВ “Русалка” и ПСОВ “Евксиноград” осигуряват само механично пречистване на
отпадъчните води. За ГПСОВ ”Провадия” са предприети действия за реконструкция и
модернизация и е започнато строителство. За ПСОВ “Слънчев ден” и ПСОВ
“Евксиноград” се реализира проект “Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за
премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на
водите между буна 109 и яхтено пристанище – к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. След
въвеждането на проекта в експлоатация, ще бъде преустановено заустването на
отпадъчни води в Черно море от ПСОВ “Слънчев ден” и ПСОВ “Евксиноград”.
Осигурено е финансиране за реконструкция и модернизация на ГПСОВ “Тервел”,
като се очаква строителните дейности да започнат през 2013 г.
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,
ефективният 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.
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.
Сравнявайки с предходни години, броят на отсечената растителност е свързана с
множеството инвестиционни намерения за ново строителство. Предимно се изсича
едроразмерна растителност за изграждане на нови обекти и се премахват потенциално
опасни и изсъхнали дървета и храсти.
Анализът за състоянието на околната среда по компонент биологично разнообразие
показва, че в резултат от извършените проверки през последните три години: по пазарите
и магазините за продажба на цветя е налице тенденция към намаляване и ограничаване на
търговията с диворастящи цветни растения; за вековните дървета се спазват
изискванията, заложени в Закона за биологичното разнообрази и заповедите за
обявяването им, и собствениците им полагат грижи за тяхното опазване; обхванат е
регистрационният режим на екземплярите от видове, подлежащи на регистрация към
същия закон; в билкозаготвителните пунктове се наблюдава намаляване на нарушенията
по Закона за лечебните растения.
Относно защитените видове на територията на цялата страна, съгласно Закона за
биологичното разнообразие, в резултат на популяризиране на забранителните и
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разрешителните им режими, гражданите изпълняват законовото изискване да уведомяват
екоинспекцията при намерени мъртви или в безпомощно състояние екземпляри.
Във връзка с контрола на защитените територии не се наблюдава тенденция към
увеличаване нарушенията по режимите, заложени в Закона за защитените територии,
заповедите за обявяването им и плановете за управление.
Наблюдава се процес на намаляване на постъпилите уведомления за ППП и ИП в
границите на ЗЗ, което е предпоставка за постигане целите на опазването им. Засилен е
инвестиционният интерес към реализация на ветроенергиийни проекти и фотоволтаични
централи, което е предпоставка за конфликт между мигриращите птици по пътя Виа
Понтика и изграждащите се ветроенергийни паркове. В тази връзка са се увеличили и
изискванията по отношение на прилагане на нормативната уредба по околна среда към
такива проекти чрез провеждане на процедури по ОВОС, ЕО и ОС.
В териториалния обхват на екоинспекцията не е установено освобождаване на
ГМО в околната среда, както и работа с ГМО в контролирани условия.
През пожароопасния сезон от 01 април до 31 октомври 2011 г не са констатирани
пожари в защитени територии – изключителна държавна собственост, намиращи се на
територията на РИОСВ-Варна. 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.
Запазва се тенденция към подобряване чистотата на населените места на
контролираната от РИОСВ – Варна територия. През 2012 г. в система за организирано
събиране и транспортиране на битови отпадъци са обхванати 5 населени места на
територията на община Добричка, с което процента на обхванато население е 91,5 %.
Необхванати в организирана система за събиране и транспротиране на битови отпадъци
са 9 населени места в община Добричка и 25 населени места в община Тервел. В
регионален план обхванатото население в система за организирано събиране и
транспротиране на битови отпадъци е 98 %, т.е. приблизително с 4 % повече в сравнение
с отчетната 2011 г., което е в съответствие с приоритетите, заложени в Националната
програма по управление на дейностите по отпадъците 2007 – 2013 г. и общинските
програми по управление на отпадъците.
С провеждане на националната кампания “Да почистим България за един ден” са
отчетени високи резултати по отношение масовост на инициативата (брой участници) и
изпълнени цели, в това число почистени замърсявания.

Забележка: положителни

отрицателни

и без промяна

.
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Приложение № 1
№ Наименование
по
ред

Категория

1.

Камчия

Резерват

2.

Вълчи преход

3.

Киров дол

4.

Върбов дол

5.

Калфата

6.

Златни пясъци

Поддържан
резерват
Поддържан
резерват
Поддържан
резерват
Поддържан
резерват
Природен парк

7.

Лиман

Защитена
местност

8.

Ятата

9.

Петрича

Защитена
местност
Защитена
местност

10.

Побити камъни

Защитена
местност

11.

Казашко

12.

Ракитник

Защитена
местност
Защитена
местност

13.

Аладжа манастир

Защитена
местност

14.

Орлов камък

15.

Водениците

Защитена
местност
Защитена
местност

16.

Тулумова пещера

17.

Преграда

18.

Голямата канара

19.

Снежинска кория

Защитена
местност

20.

Славейкова гора

Защитена
местност

21.

Рояшка скала

Защитена

Защитена
местност
Защитена
местност
Защитена
местност

Собственост Територия Териториален
Приет
и
/ха/
обхват
план за
стопанисване
управление
ОБЛАСТ ВАРНА
Изключителна
държавна
Изключителна
държавна
Изключителна
държавна
Изключителна
държавна
Изключителна
държавна
Държавен
горски фонд ДГС “Варна”,
ДЛС “Балчик”
Държавна
публична;
общинска частна
Държавна частна
Държавна частна
- ДГФ - ДГС
“Варна”
Държавна
публична - ДГФ,
общинска
публична
Държавна
публична
Държавна
частна, ДГС
“Варна”
Държавна
публична – ДГС
“Варна”
Държавна частна
– ДЛС “Шерба”
Държавна частна
– ДГС
“Провадия”
Държавна частна
– ДГС “Цонево”
Държавна частна
– ДГС “Цонево”
Държавна частна
– ДГС
“Провадия”
Държавна частна
– ДГС
“Провадия”
Държавна частна
– ДГС
“Провадия”
Държавна частна

842,10

ДА

43,90

Долни Чифлик
Аврен
Долни Чифлик

51,50

Долни Чифлик

НЕ

70,60

Дългопол

НЕ

46,90

Дългопол

НЕ

1320,70

Варна
Аксаково
Балчик

ДА

5,20

Аврен

НЕ

154,00

Белослав
Варна
Белослав
Белослав

НЕ

НЕ

125,23

Белослав
Аксаково
Девня
Суворово
Варна

2,20

Варна

НЕ

17,00

Варна

НЕ

0,40

Долни Чифлик

НЕ

45,00

Дългопол

НЕ

3,00

Дългопол

НЕ

3,50

Дългопол

НЕ

33,00

Провадия

НЕ

81,00

Провадия

НЕ

73,50

Провадия

НЕ

7,2

Дългопол

НЕ

126,90

253,30

НЕ

НЕ

НЕ
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местност

22.

Голямо и малко
було

Защитена
местност

23.

Козя река

24.

Горска барака

Защитена
местност
Защитена
местност

25.

Лонгоза

Защитена
местност

26.

Михов дол

Защитена
местност

27

Дебелец

Защитена
местност

28

Дъбовете

Защитена
местност

29

Солник

Защитена
местност

30.

Мочурището

Защитена
местност

31.

33.

Горна и долна
Капладжа
Находище на бял
оман
Куза скока

34.

Сини вир

35.

Чудните скали

36.

Находище на
урумово лале

Природна
забележителност
Природна
забележителност
Природна
забележителност
Природна
забележителност
Природна
забележителност
Природна
забележителност

37.

Пробитият камък

Природна
забележителност

38.

Калиакра

Резерват

39.

Балтата

Поддържан

32.

– ДГС
“Провадия”
Държавна частна
– ДГС
“Провадия”
Държавна частна
– ДГС “Цонево”
Държавна частна
– ДГС “Старо
Оряхово”
Държавна
частна и др. –
ДГС “Старо
Оряхово” и ДГС
“Варна”
Държавна
частна – ДГС
“Старо Оряхово”
Държавна
частна,
общинска частна
– ДГС “Цонево”,
Община
Дългопол
Държавна
частна – ДГС
“Цонево”
Държавна
частна,
общинска частна
– ДГС “Старо
Оряхово”,
Община Долни
чифлик и др.
Частна,
държавна
публична,
общинска частна
Държавна частна
– ДГС “Варна”
Частна
Държавна частна
– ДГС “Цонево”
Държавна частна
- ДГС “Цонево”
Държавна частна
- ДГС “Цонево”
Държавна частна
– ДГС
“Суворово”
Държавна частна
– ДГС
“Провадия”

197,5

Ветрино

НЕ

120.9

Дългопол

НЕ

94,4

Долни Чифлик

НЕ

230

Долни чифлик и
Аврен

НЕ

86,90

Долни чифлик

НЕ

70,67

Дългопол

НЕ

59,50

Дългопол

НЕ

26,60

Долни чифлик

НЕ

21,833

Варна

НЕ

8,00

Белослав

НЕ

2,00

Долни Чифлик

НЕ

1,00

Дългопол

НЕ

4,00

Дългопол

НЕ

12,5

Дългопол

НЕ

0,50

Суворово

НЕ

79,98

Провадия

НЕ

713,7

Каварна

НЕ

204,70

Балчик

ДА

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Изключително
държавна
Изключително
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резерват
Защитена
местност

40.

Росица

41.

Лозница

Защитена
местност

42.

Бежаново

Защитена
местност

43.

Орлова могила

44.

Яйлата

45.

Ботаническа
градина-Балчик

Защитена
местност
Защитена
местност
Защитена
местност

46.

Дуранкулашко
езеро

Защитена
местност

47.

Шабленско езеро

Защитена
местност

48.

Суха река

Защитена
местност

49.

Степите

Защитена
местност

50.

Арборетум

51.

Александрийска
гора

Природна
забележителност
Природна
забележителност

52

Блатно кокиче

Защитена
местност

държавна
Държавна частна
– ДГС “Генерал
Тошево”
Държавна частна
– ДГС “Генерал
Тошево”
Държавна частна
– ДГС “Генерал
Тошево”
Държавна частна
– ДГС “Добрич”
Държавна
публична - МК
Държавна
публична – МК,
СУ
Изключителна
държавна
собственост,
държавна
частна,
общинска
частна, частна
Изключителна
държавна
собственост,
държавна
частна,
общинска
частна, частна
Държавна
частна;
общинска
частна; частна
собственост
Държавна
частна; частна
собственост
Държавна частна
– ДЗИ
Държавна частна
– ДГС “Генерал
Тошево”
Държавна
частна; частна
собственост

213,13

Генерал Тошево

НЕ

405,41

Генерал Тошево

НЕ

121,70

Генерал Тошево

НЕ

42,70

Добричка

НЕ

45,30

Каварна

НЕ

17,46

Балчик

НЕ

446,54

Шабла

ДА

531,24

Шабла

ДА

1773,38

Добричка,
Крушари и
Тервел

НЕ

109,00

Каварна

НЕ

3,80

Генерал Тошево

НЕ

71,00

Крушари

НЕ

160

Балчик

ДА
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