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

 
КАВ 

 
През месец април 2012 г. са извършени общо 33 проверки на място, от които:  
 1 участия в държавна приемателна комисия за газификация на гр.Добрич – етап 

25; 
 1 проверка за внос на фреон; 
 1 проверка по изпълнение на дадено предписание; 
 28 проверки - текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 2 по чл. 69а, ал. 1, т. 3 от ЗООС за налагане на еднократни санкции за наднормено 

замърсяване на атмосферния въздух от дейността на “Девен” АД, гр.Девня по 
резултати от СНИ за 2011 г. 

 
Издадени са 5 предписания на: 
 “Ай Ви Селингс” ООД, гр. Варна – магазин за промишлени стоки в гр. Добрич – 3 

предписания: 1. Да се представи в РИОСВ - Варна, протокол за брак на продуктите с 
изтекъл срок на годност. Срок: 10.04.2012 г., 2. Да се актуализират 
информационните листи за безопасност на продуктите с марка “Боролекс” и да се 
набавят листите на продукти с марка “Оргахим”. Срок: 13.04.2012 г. и 3. Продуктите 
с изтекъл срок на годност да се изведат незабавно от търговската мрежа. 
Предписанията са изпълнени. 

 “Варна Карс” ООД, гр. Варна – 1 предписание: Да се представят в РИОСВ – Варна, 
досиета на системите, работещи с над 3 кг хладилен агент. Срок: 18.04.2012 г. 
Предписанието е изпълнено. 

 “Одисей Трейд” ООД, гр.Варна – 1 предписание: Стоката – фреон 134, 875 бр. 
Бутилки по 12 кг да не бъде пускана в търговската мрежа до издаване на официално 
заключение от лицензирана лаборатория; Предписанието е изпълнено. 

 
Извършени са 33 проверки по документи на представени за утвърждаване доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ), собствени периодични измервания (СПИ) на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, Планове за управление на 
разтворителите и Схеми за намаляване на емисиите, от които: 

 СНИ – утвърдени 21 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 21 протокола (образец В по чл. 42 от 
Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна 
страна; 

 СНИ – утвърдени 2 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
годишните доклади, съставени са 2 протокола (образец Г по чл. 43 от 
Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна 
страна; 

 СПИ – утвърдени 10 доклада; 
 ПУР и СНЕ – утвърдени с решения са 19 бр.  



 2

 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Отчет до ИАОС по ПМС 40/2007 г. за календарната 2011 г.; 
  1 заповед за отмяна на ежемесечна санкция за замърсяване на атмосферния 

въздух на «Пристанище Варна» ЕАД, гр. Варна; 
 Информация до МОСВ и ИАОС за данните от ПМ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 

Езерово за м.март 2012 г.; 
 Становище до МОСВ по проект за изменение на ПМС № 40/2007 г. и 

Рег.842/2006 г.; 
 

КПКЗ 
През месец април 2012 г. са извършени общо 3 проверки на място: 

 2 проверка за  изпълнението на условия в издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка за оценка степента на риска на “Солвей Соди” АД, гр.Девня; 

 
Издадени са 6 предписания на: 
1. «Старт» АД, гр. Добрич – 3 предписания: 1. Да се актуализира договорът за приемане, 

отвеждане и пречистване на отпадъчните води с „В и К - Добрич” ЕООД, гр. Добрич. 
Срок: 31.05.2012 г. 2. Да се предприемат действия с цел недопускане превишаването 
на индивидуалните емисионни ограничения по показател „сулфати” в отпадъчните 
води, зауствани в канализационната система на гр. Добрич. Срок: 31.05.2012 г. и 3. Да 
се актуализира собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети и за причинени екологични щети, във връзка с извършените 
промени в работата на инсталацията по Условие 2 и влязлото в сила от 18.11.2011 г. 
ново комплексно разрешително. Срок: 30.04.2012 г.          

2. «Девня Цимент» АД, гр.Девня – 3 предписания: 1. По Условие 9.3.2. Инструкцията 
за “периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 
площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 
източници и предприемане на мерки за ограничаването им” да се е допълни със 
засилени мерки за ограничаване на неорганизираните емисии. Предприетите мерки 
и резултатите от прилагането им да се представят в РИОСВ - Варна. Срок: 
30.04.2012 г. 2. Да се актуализира инструкцията по Условие 10.1.1.2.3., съгласно 
комплексно разрешително № 63-Н1/2007 г. Срок: 30.04.2012 г. и 3. По Условие 
13.8.2.1. В срок до един месец от получаване на резултатите от извършения 
мониторинг на състоянието на почвите в четирите постоянни мониторингови 
пунктове по всички показатели, посочени в Таблица 13.8.2.1. операторът да 
представи в РИОСВ – Варна, резултатите от анализа на почвите и оценката за 
съответствие. Първите две предписания са изпълнени. 

 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Становище до РДНСК - Варна, относно въвеждане в експлоатация на фуражен 

цех в “Свинекомплекс Брестак”; 
 2 становища до ИАОС за актуализиране на КР на “Агрополихим” АД, гр.Девня; 
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ВОДИ 
 

През месец април 2012 г. са извършени общо 12 проверки, от които:  
 

 5 проверки по утвърдения от министъра на околната среда и водите график за 
контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни 
вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в повърхностни водни 
обекти и включени в Контролно-информационната система за отпадъчните 
води;  

 2 извънредни проверки по жалби и сигнали на граждани за замърсяване с 
отпадъчни води; 

 1 извънредна проверка във връзка с пломбиране на съоръжения за аварийни 
изпускания; 

 2 извънредни проверки по изпълнение на дадени предписания; 
 1 извънредна проверка по молба за отмяна на санкция; 
 1 извънредна проверка съвместно с МОСВ. 

 
При извършените проверки са дадени 7 бр. предписания: 
Извършена е извънредна проверка на “Манекс сън” АД, с. Слънчево – свинеугоителен 

комплекс, съвместно с МОСВ. Установено, че има заприщване със земни маси на земно-
насипния канал, служещ за отвеждане на отпадъчните води от обекта в Харамийско дере. 
Дадени са 2 предписания: – 1. Да не се допуска изпускането на отпадъчни води, 
превишаващи емисионните норми, регламентирани в Условие 10.1.1.1 от КР № 244 – 
НО/2008 г., издадено от МОСВ. Срок постоянен; 2. Да се представят в РИОСВ – Варна, 
мерки за недопускане замърсяване на Харамийско дере. Срок: 30.04.2012 г. Не е постъпила 
информация в РИОСВ – Варна, към 01.05.2012 г. 

Извършена е контролна проверка на “Манекс сън” АД, с. Слънчево – свинеугоителен 
комплекс във връзка с дадено предписание за подготовка за пломбиране на съоръжение за 
аварийно изпускане на отпадъчни води от комплекса. Дадено е 1 предписание: При случаи, 
налагащи отстраняване на пломбата, компетентните длъжностни лица от “Манекс сън” АД 
незабавно да уведомят РИОСВ – Варна. Срок постоянен. 

Извършена е контролна проверка на локална помпена станция, гр. Вълчи дол, във 
връзка с пломбиране на съоръжение за аварийно изпускане на отпадъчни води. Дадено е 1 
предписание: В случаи, налагащи нарушаване целостта на пломбата на аварийния 
преливник на локална помпена станция, гр. Вълчи дол, отговорните длъжностни лица 
незабавно да уведомят РИОСВ - Варна. Срок постоянен. 

Извършена е контролна проверка на Петролноснабдителна база “Аспарухово”, с. 
Аспарухово, при която е установено, че в района на двете точки на заустване на отпадъчни 
води от базата има трето заустване на води с неясен произход. Дадено е 1 предписание: Да 
се установи произходът на заустените води в близост до двете точки на заустване на 
отпадъчни води от ПСБ „Аспарухово”. Срок: 15.05.2012 г. 

Извършена е извънредна проверка на казан за изваряване на ракия, собственост на ЕТ 
“Димитър Стоянов 48”, с. Полк. Свещарово, във връзка с постъпила в РИОСВ – Варна, 
жалба за замърсяване с отпадъчни води, формиращи се от дейността на казана, на близко 
намиращо се дере и съседен имот. При проверката е установено, че е преустановено 
заустването на отпадъчните води в дерето и същите се заустват в бетонна яма в имота на 
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Димитър Стоянов. Дадено е 1 предписание: Да не се допуска изтичане на отпадъчни води 
от дейността на казана извън имота, собственост на Димитър Костадинов Стоянов. Срок 
постоянен. 

Извършена е контролна проверка на “Евроманган” АД, с. Църква, при която не е 
представен констативен протокол по чл. 69а, ал. 1, т.3 от ЗООС съставен на 09.12.2011 г., 
изпратен с писмо с изх. № И-1226/2/21.12.2011 г. за подписване от дружеството. При 
проверката не е представен констативния протокол. Дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ – Варна, констативен протокол изпратен с писмо с изх. № И-
1226/2/21.12.2011 г. на РИОСВ – Варна, касаещо подписване на констативен протокол по 
чл. 69а, ал. 1, т. 3 от ЗООС”. Срок: 27.04.2012 г. Не е постъпила информация в РИОСВ – 
Варна, към 01.05.2012 г. 

 
През отчетния период е съставен 1 констативен протокол по чл. 69а, ал. 1, т. 3 от 

ЗООС. 
Констативен протокол № 000420-1/23.04.2012 г. на “Специализирана болница за 

активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД, за това че заустваните 
отпадъчни води замърсяват Варненско езеро, като превишават ИЕО по показатели: 
неразтворени вещества, БПК5 и ХПК, регламентирани в разрешително № 2321 
0004/06.10.2011 г. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
През месец март 2012 г. са извършени общо 24 проверки, от които: 3 по жалби и 

сигнали на граждани; 2 по подадени заявления за издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 
5, т. 3  от ЗУО; 1 по подадено заявление за изменение/допълнение на разрешение по чл. 45 
от ЗУО; 3 по подадено заявление за издаване на разрешение по чл. 37 от ЗУО; 1 
извънредна проверка във връзка с писмо на ОД на МВР – Варна, във връзка със 
завишаването на контрола по отчетността на взривни материали за граждански цели и 
пиротехнически изделия и недопускане на отклоняването им при съхранението и 
употребата им и използването им за умишлени престъпни взривявания; 3 проверка във 
връзка с писмо на МОСВ относно извършване на проверка на лица, които пускат на пазара 
ЕЕО и БА и търговци на ЕЕО и БА; 6 извънредни проверки по дадени предписания; 1 
извънредна проверка във връзка с писмо на МОСВ относно проверка на дебелината на 
полимерни торби тип “потник”; 1 проверка във връзка с писмо на МОСВ относно 
проверяване на лицата, които въвеждат гуми втора употреба.; 1 проверка по входящ 
дневник; 2 планови проверки във връзка с чл. 36 от ЗУО. 
 

Дадени са 10 предписания, както следва: 
І. Юмена ЕООД – във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 04-001423/09.03.2012 – дадено 

1 предписание със срок на изпърнение 24.04.2012 г. Изпълнено. 
ІІ. Самвел 1 ЕООД – планова проверка във връзка с чл. 36 от ЗУО – дадени са 2 

предписание със срок на изпълнение 03.05.2012 г.  
ІІІ. Димитър Димитров Великов - във връзка с писмо на МОСВ с вх. № 04-00-

1809/21.03.2012г. и  писмо с изх. № 04-00-1809/1/02.04.2012 г. – дадени са 2 предписания 
със срок на изпълнение 22.05.2012 г.  

ІV. Пламен Янев Иванов - във връзка с жалба с вх. № Ж – 2539/09.04.2012 г. - дадено 1 
предписания със срок на изпълнение 27.04.2012 г. Изпълнено. 
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V. Металика 7 ЕООД  - във връзка подадено заявление за издаване на разрешение за 
дейности с отпадъци - дадено 1 предписания със срок на изпълнение 30.04.2012 г.  

VІ. Еко метал ООД – във връзка с дадено предписание - дадено 1 предписания със срок 
на изпълнение 20.04.2012 г. Изпълнено. 

VІІ. Самарджиеви ООД - планова проверка във връзка с чл. 36 от ЗУО – дадени са 2 
предписание със срок на изпълнение 08.05.2012 г.  

През отчетния период са издадени: 
- 1 удостоверения по чл. 54, ал. 5, т. 3  от ЗУО; 
- 8 регистрационни документи по чл. 12, ал. 4 от ЗУО; 
- 6 разрешение по чл. 45 от ЗУО; 
- 1 разрешение по чл. 37 от ЗУО. 

 
ОХВ 
 През отчетния период са извършени 1 проверки по чл. 27 от ЗЗВВХВС на: 

- "Оилтанкинг България" АД, гр. Девня, съхранение на сярна киселина – потребител 
надолу по веригата по смисъла на Регламент 1907/2006 (REACH). При проверката не са 
установени нарушения.  
 Съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите график през 
отчетния период са извършени 2 проверки по условията в разрешително за експлоатация 
по чл. 104 от ЗООС на: 

- Летище Варна, с оператор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, гр. Варна. 
Извършена е проверка по условията в разрешително за експлоатация № 07/2006 г. 
Предприятието е с нисък рисков потенциал. При извършената проверка се установи, че в 
обекта са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии, но са  
дадени следните предписания: 1. Да се актуализира схемата за оповестяване; 2. Да се 
извърши изпитване на ПГС; 3. Да се презаредят противопожарните уреди. 

- "Никас" ООД, с. Чернево – складова база за взривни вещества. Извършена е проверка по 
условията в разрешително за експлоатация № 72/2007 г. Предприятието е с нисък рисков 
потенциал. При извършената проверка се установи, че в обекта са предприети 
необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии, но са  дадени следните 
предписания: 1. Да се представят в РИОСВ – Варна, ИЛБ, изготвени съгласно Регламент 
REACH, изм. с Регламент 453/2010 г.; 2. Да се актуализират съответните заповеди, 
наредби и инструкции и изготвят съответните дневници съгласно Наредба І з – 2377. 

 През отчетния период са извършени 2 проверки във връзка със завишаването на 
контрола по отчетността на взривни материали за граждански цели и пиротехнически 
изделия и недопускане на отклоняването им при съхранението и употребата им и 
използването им за умишлени престъпни взривявания, съгласно писмо от ОД на МВР – гр. 
Варна, на следните дружества:  

- "Никас" ООД, с. Чернево, склад за взривни материали – Дружеството притежава 
разрешително по чл. 104 от ЗООС и изпълнява условията по разрешителното.  
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- "Ескана инвест 96" АД, с. Цонево, склад за взривни материали – Дружеството 
притежава разрешително по чл. 104 от ЗООС и изпълнява условията по 
разрешителното.  

ОВОС/ОС 

За периода от 01.04.2012 г. до 30.04.2012 г. са извършени: пет извънредни проверки 
на място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК) и контрол по документи за 
изпълнение на условията и мерките в решения по оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) и превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – становища по 
дневни редове за провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия. 
I. Резултат от извънредните проверки - ДПК за строежи:  

  
Малка ветрова електроцентрала от един ветрогенератор и ГРУ, кабелна линия I етап в 
ПИ 015059, землище с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич – Решение ВА 135-
ПР/2011 и Решение ВА 41-ПР/2007 - с предложение за въвеждане на строежа в 
експлоатация; 

  
Локални укрепителни мероприятия в ПИ 02508.7.377, на територията на „Тихия кът“, 
гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич - с предложение за въвеждане на строежа в 
експлоатация; 

  
Локална помпена станция в УПИ III, кв. 81 и тласкател, гр. Вълчи дол, общ.  Вълчи 
дол, обл. Варна - с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

  
Фотоволтаична електроцентрала Добрич с максимална мощност 16 MWp в ПИ 283, гр. 
Добрич, общ. град Добрич, обл. Добрич – с предложение за въвеждане на строежа в 
експлоатация; 

 Газоразпределителна мрежа на гр. Добрич – Етап 26.1, намираща се на територията на гр. 
Добрич – Решение ВА 75-ПР/2010 г. – с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 
II. Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията в решения 
по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

1.  Решение по ОВОС № ВА - 8/2012 г. 
  

По точки 11 и 5 – в частта „Устройствените планове преди внасянето им за 
одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с 
РИОСВ – Варна“, са изпълнени; 

2. Решение по ОВОС № 5 - 2/2007 г.  
  

По т. 11 – в частта „предстои започването на II етап – включващ: останалите 
подобекти, съгласно одобрения Генерален план на обекта на 28.01.2010 г.  на 
строеж „Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер 
и цимент в завода „Девня цимент“АД“, е изпълнено; 

3.  Решение по ОВОС № ВА - 7/2012 г. 
  

По точка 11 - в частта ПУП-ПЗ, условията са изпълнени. 
IV. Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия: 

 Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ - 10; 
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 Участие на ЕСУТ – 1. 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
  
 В РИОСВ - Варна, са постъпили 4 сигнала за бедставащи екземпляри от видовете 
ням лебед, обикновен мишелов и бял щъркел. Два от постъпилите сигнали са 
неоснователни. Един от сигналите е за намерен екземпляр от вида ням лебед със счупен 
крак, при опит да бъде хваната птицата е излетяла, а друг от сигналите е за намерен 
екземпляр от вида обикновен мишелов с фрактура на лявото крило, който е умрял по пътя 
за спасителния център. В ОП "Зоопарк-Спасителен център", гр. Варна, са настанени за 
лечение и отговорно пазене два екземпляра от вида бял ангъч - дадени са 2 броя 
предписания, със срок на изпълнение 11.05.2012 г.  
 Във връзка с установяване на състоянието на находища на защитени растителни 
видове, включени в приложение 3 на ЗБР, са извършени 2 проверки съответно на 
Находище на ароматна матиола в землището на гр. Балчик и Находище на 
наделенолистно великденче в землището на гр. Девня. Нарушения не са констатирани; 

С цел ограничаване търговията със застрашени растителни видове по ЗБР, ЗЛР и 
Регламент 338/97 на Съвета на ЕО са извършени общо 11 проверки на пазари и магазини за 
цветя в област Варна и област Добрич. По време на проверките  в един от магазините не е 
представен документ за произход за установени стръкове от сем. Саркофаеви. На 
собственика е дадено предписание да представи документ, доказващ законния им призход. 
Предписанието е изпълнено.  

Във връзка с подадени заявления за регистрация на 7 приплода от вида сив папагал 
(жако) и 2. приплода от вида голям александър са извършени две извънредни проверки. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 
През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 

РИОСВ – Варна, са извършили общо 24 планови проверки. Не са установени нарушения.  
В екоинспекциятя е постъпил сигнал за отглеждане на прасета в ЗМ “Ятата”. По 

време на проверката са установени 10 прасета, които се отглеждат свободно в западната 
част на защитената територия. Дадени са 2 предписания: 1. Прасетата да се затворят в 
ограденото за тях място. Срок: 03.04.2012 г; 2. До 31.06.2012 г. животните да напуснат 
територията на ЗМ “Ятата”.  

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 
Издадени са 2 наказателни постановления за налагане на еднократни санкции  по 

утвърдени доклади от СНИ за 2011 г. на “Девен” АД, гр. Девня за замърсяване на 
атмосферния въздух с азотни оксиди и серен диоксид при експлоатацията на котела на 
циркулиращ кипящ слой  в размер на 1767 лв. и за замърсяване на атмосферния въздух със 
серен диоксид и въглероден оксид на общ комин № 1 в размер на 4705 лв. 

 
През отчетния период е издадено 1 наказателно постановление по чл. 69, ал. 1, т. 3 

от ЗООС с наложена текуща месечна санкция в размер на 1783 лв. на “Манекс сън” АД, с. 
Слънчево, за това, че заустваните отпадъчни води замърсяват Харамийско дере, като 
превишават ИЕО по показатели: неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ фосфор и общ 
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азот, регламентирани в Условие 10.1.1.1. на комплексно разрешително № 244-НО/2008 г., 
считано от 17.03.2012 г. Същото е отменено със заповед № И-3-258-2В/25.04.2012 г., тъй 
като замърсяването е преустановено на 10.04.2012 г. 
 
 Наказателни постановления: 
 
През отчетния период е издадено 1 наказателно постановление по Закона за водите на 
“ОМВ България” ООД, гр. София, за това, че на 03.11.2011 г. в бензиностанция ОМВ, 
местност “Пчелина”, гр. Варна, собственост на “ОМВ България” ООД, гр. София, е 
констатирано, че не е изпълнено условие в Разрешително № 2374 0041/31.08.2011 г. за 
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 
Наложена е имуществена санкция в размер 2000 лв. 

Наказателно постановление  № 0000002898-89/11.04.2012 г. на „Криси Арт” ООД, 
гр. Варна, нарушил чл.114, ал. 2 от ЗУО – неплатена продуктова такса. Имуществена 
санкция в размер на 1356,90 лв. – заплащане на продуктова такса в двоен размер. 

 
 
АУАН: 
 

1. „Спедстрой” ЕООД, общ. Аврен, с. Дъбравино, в нарушение на чл.149, ал.3 от ЗООС 
– за неоказване на съдействие; 

2. „МАХ” ЕООД, общ. Балчик, с.Бобовец, в нарушение на чл.12, ал.1, т.1 от ЗУО, във 
връзка с чл.106, ал.3, т.2  от същия – съхранява опасни отпадъци, но не притежава 
документ по чл. 12; 

3. Николай Асенов Асенов, общ. Провадия, обл. Варна, с. Градинарово, в нарушение 
на чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР, във връзка с чл.74 от същия – не е представена справка за 
изкупените, реализираните и наличните количества билки през 2011 г. 

4. На “Клас олио” ООД, с. Карапелит е съставен е АУАН по чл. 34е, точка 2 от ЗЧАВ 
за неспазване на нормите за общи емисии на летливи органични съединение при 
извличане на растителни масла от слънчогледови и рапични семена за сезонна 
кампания 2010/2011 г.  

5. Марин Петров Дочев, гр. Вълчи дол, обл. Варна, в нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от 
ЗБР – за притежаване на екземпляри от защитен вид. 
 

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност 
 

Чрез осъществяваната дейност от експертите по компонент атмосферен въздух се 
намаляват и ограничават организираните и неорганизираните емисии на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от производствените дейности на контролираната 
територия, съсредоточени в райони класифицирани като "горещи точки" и пряко свързани 
с подобряване качеството на атмосферния въздух;  

Анализът от провеждания контрол показва, че операторите, титуляри на 
разрешителните за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и на 
комплексни разрешителни, се стремят да спазват изискванията на Закона за водите и 
наредбите към него. 
 В резултат на извършените проверки се контролират производителите, вносителите 
и потребителите на химични вещества и смеси. Следи се регистрацията и нотификацията в 
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Европейската агенция по химикали (ECHA) на вносителите и производителите на 
веществата в самостоятелен вид или съдържащи се в смесите. Следи се и за спазването на 
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. От 
извършените съвместни проверки на оператори с издадено разрешително по чл. 104 от 
ЗООС се констатира намаляване на нарушенията и даване на по-малко предписания. 

По отношение на опазването на защитените видове, включени в приложение 3 на 
ЗБР, гражданите изпълняват законовото изискване да уведомяват екоинспекцията при 
намерени мъртви или в безпомощно състояние екземпляри. 

 Не е установена търговията със застрашени растителни видове по ЗБР, ЗЛР и 
Регламент 338/97 на Съвета на ЕО. 

В резултат от действията на експертите по защитени територии и охраната от 
РИОСВ - Варна, са създадени предпоставки за опазването на биологичното разнообразие в 
защитените територии в териториалния обхват на инспекцията.  
 

3. Кратък анализ на постигнатите положителни резултати в областта на 
опазване на околната среда, в резултат от осъществената контролна дейност 

Постигнатите положителни резултати от осъществяваната дейност по компонент 
“Атмосферен въздух" води до намаляване на емисионното натоварване в приземния 
въздушен слой, контролът на който се извършва чрез постоянните пунктове за контрол на 
качеството на атмосферния въздух, разположени в градовете Варна, Добрич, Девня и с. 
Езерово.  

От друга страна в по-голямата си част операторите на инсталации спазват 
екологичните норми и изисквания, редовно и в срок представят доклади, свързани с 
емисионния контрол на обектите (СПИ и СНИ), водят се досиета за хладилни, климатични 
и стационарни пожарогасителни инсталации съдържащи ФПГ и др.  

В резултат на работата на експертите по компонент “Води” контролираните 
предприятия се стремят да ограничат или преустановят замърсяванията на повърхностните 
водни обекти. 
 Контролът по ОХВ бе насочен основно към наличие на: регистрация на веществата; 
нотификация на химичните вещества от вносители и производители; актуални 
информационни листове за безопасност на български език; инвентаризационни списъци на 
химичните вещества, наличие на актуализирани Таблица 1 и Таблица 2 от Приложение № 
1 от Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент (ЕО) 
1907/2006 (REACH), утвърдени със Заповед № РД – 250/08.04.2009 г. на министъра на 
околната среда и водите и др.   
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