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1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 
 
КАВ 
 През месец август 2012 г. са извършени общо 37 проверки на място, от които:  

 3 комплексни (екипни) проверки;  
 30 проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 1 извънредна проверка по сигнал на гражданин; 
 3 участия в ДПК на нови обекти.  
Дадени са общо 4 предписания, от които на: 
 “Булярд Корабостроителна индустрия” ЕАД, гр. Варна (комплексна проверка) - 

дадени са 2 предписания: 1. Да се подготви за пломбиране кранът, служещ за 
пренасочване на отпадъчните води от фекалната помпена станция към дъждовната 
канализация. Срок: 17.09.2012 г. 2. Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, 
оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, съгласно формата от 
Указанията за извършване и документиране на оценка, утвърдена със Заповед № 
РД-2880/2012 г. на министъра на ОСВ. Срок: 17.09.2012 г.; 

 “Строителен технически флот” АД, гр. Варна, Пристанищна база, с. Езерово - 
дадени са 2 предписания: 1. Да се почисти допуснатото замърсяване на кея със 
стъклена вата и шамот, за което писмено да се уведоми РИОСВ - Варна. Срок: 
28.08.2012 г. 2. Да се представи в РИОСВ – Варна, договор с лицето, на което са 
предадени неметалните отпадъци. Срок: 28.08.2012 г. 

 Извършени са 34 проверки по документи на представени за утвърждаване доклади 
от собствени непрекъснати измервания (СНИ) и собствени периодични измервания (СПИ) 
на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, 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; 

 СПИ – утвърдени 13 доклада. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Информация до Община Варна с данни от пунктовете за КАВ за месец юли 2012 г.; 
 Изготвяне и предоставяне на информация съгласно изискванията на Директива 

96/62/ЕО относно оценката и управлението на КАВ и Директива 2002/3/ЕО за 
норми за озон в АВ; 

 Информация до МОСВ за изпълнение на мероприятията от ГГИ в обхвата на 
Наредба № 10/2003 г. за първото шестмесечие на 2012 г.  

 Представяне в МОСВ и ИАОС информация с анализ на данните от АИС ТЕЦ 
«Варна» за юни и юли 2012 г.  

ВФФ – Шум 
 През отчетния период в РИОСВ – Варна, е представен 1 доклад от СПИ на “Агро 
резерв” ООД, гр. Варна. 
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КПКЗ 
 През месец август 2012 г. са извършени 2 проверки на място за изпълнение на 
условия в издадени комплексни разрешителни. 

Дадени са общо 9 предписания, от които на: 
 “Свинекомплекс Брестак” АД, с. Брестак - дадени са 8 предписания: 1. Операторът 

да преработи  всички  налични инструкции в съответствие с актуализираните или 
ново поставените условия в КР (актуализирано с  Решение № 340-Н0-И0-А1/2012 
г.). 2. По Условие 8.3.4.1.1. Операторът да изиска от доставчика на дезинфектант 
ИЛБ, изготвен съгласно изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. Копие от него да се представи 
в РИОСВ - Варна. 3. По Условие 10.1.1.2. Да се представи в РИОСВ – Варна, 
актуализираната документация с определени контролирани параметри 
(технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); 
оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на 
мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително 
документиране на резултатите; вид на оборудването за мониторинг на 
контролираните параметри. 4. По Условие 10.1.1.2.2. Да се представи в РИОСВ – 
Варна, инструкция за оценка на съответствието на стойностите на контролираните 
параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 с определените в 
Таблица 10.1.1.1; установяване на причините за несъответствие и предприемане на 
коригиращи действия. 5. По Условие 10.1.1.5. Да се представи в РИОСВ – Варна, 
инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на 
контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените 
оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да 
включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на 
коригиращи действия. 6. По Условие 10.1.1.5.2. Да се представи актуализирана 
инструкция в РИОСВ – Варна, за проверка на състоянието на канализационната 
мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на 
коригиращи действия за тяхното отстраняване. 7. Да се коригират допуснатите 
технически грешки в инструкциите по  условия 11.4.4, 11.7.2 и 11.7.3. 8. По условие 
14.8. Предвидените мерки в собствената оценка за възможни случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични 
щети да се остойностят по препоръчителни цени, в съответствие с възприетата 
практика при определяне на цените в строителството. Срок за всички предписания: 
01.10.2012 г.  

 “Клас олио” ООД, с. Карапелит -  дадено е 1 предписание: 1. Да се остойностят 
мерките заложени в собствената оценка по препоръчителни цени в съответствие с 
възприетата практика при определяне на цените в строителството, съгласно чл. 4 от 
наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в 
предвидените случаи от ЗОПОЕЩ. Срок: 28.09.2012 г. 

ВОДИ 
През месец август 2012 г. са извършени общо 11 проверки, от които:  
 1 комплексна (екипна) проверка;  
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 4 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;  

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

 1 проверка по чл. 69 от ЗООС за намаляване на текуща санкция; 
 1 проверки с пломбиране на дренажни кранове и/или аварийни саваци на ПСОВ; 

 Дадени са 2 предписания на “Албена 2000 СИ” ЕООД, гр. Варна, Бетонов възел, 
КК”Албена” (комплексна проверка): 1. Да се почистят трите броя утаителя, след което 
писмено да се уведоми РИОСВ - Варна. Срок: 14.09.2012 г. 2. Да се извърши 
класификация по реда на Наредба 3 (ДВ, бр. 44/2004 с изм. и доп.). Срок: 7 дни от 
почистване на утаителите. 
 Представена е информация до Община Варна за изготвяне на интегриран план за 
градско възстановяване и развитие – Варна, по програма “Регионално развитие” 2007 – 
2013 г. 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                 
Извършени са общо 166 проверки, от които:  

 145 проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 12 проверки за последващ контрол; 
 5 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 2 проверки по разпореждане на МОСВ; 
 1 проверки по чл. 59, ал. 1 от ЗУО;  
 1 проверка по постъпило уведомление; 
Дадени са общо 72 предписания, от които на: 
 “АМЦСМП - Аксаково” ЕООД, гр. Аксаково, МЦ, гр. Аксаково - дадено е 1 

предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, отчетна книга за отпадъци с 
кодове 09 01 01* и 09 01 04* за заверяване. Срок: 17.08.2012 г. Изпълнено; 

 “Мото пфое” ЕООД, София, Търговско сервизен център, Аксаково - дадени са 2 
предписания: 1. Да се обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код 
и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 3. Срок: 20.08.2012 г. 2.Да се 
представят за проверка отчетни книги по отпадъците в РИОСВ-Варна. Срок: 
20.08.2012 г. Изпълнени; 

 ИППМПДМ д-р Анка Пейчева, гр. Добрич, стоматологичен кабинет - дадено е 1 
предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, за заверяване отчетна книга по 
отпадъци. Срок: 20.08.2012 г.;  

 ИППМПДМ д-р Св. Груева, гр. Добрич, стоматологичен кабинет - дадено е 1 
предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, за заверяване отчетна книга по 
отпадъци. Срок: 20.08.2012 г.; 

 ИППМПДМ д-р Мария Алексиева, Добрич, стоматологичен кабинет - дадено е 1 
предписание: Да се представят в РИОСВ – Варна, за утвърждаване работни листи за 
класификация на отпадъци и отчетна книга по отпадъци за заверяване. Срок: 
20.08.2012 г. Изпълнено; 

 “Енергоремонт - Варна” ЕАД, с. Езерово - дадено е 1 предписание: Да се извърши 
класификация по реда на Наредба №3 на отпадъците, формирани при дейностите по 
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доливане на минерално масло в металообработващите машини. Срок: 17.08.2012 г. 
Изпълнено; 

 “Трансекспорт” ЕАД, гр. Варна – площадка, Белослав, УПИ І, кв. 136 - дадено е 1 
предписание: Да се представят за проверка отчетни книги по отпадъците в РИОСВ-
Варна за проверка и договори за предаване на отпадъците. Срок: 14.08.2012 г. 
Изпълнено; 

 “Ауто финес” ЕООД, гр. Варна, автосервиз, с. Каменар - дадени са 2 предписания: 
1. Да се обозначат всички площадки за съхраняване на отпадъци. Срок: 20.08.2012 
г. Изпълнено. 2. Да се извърши класификация по реда на Наредба №3 на всички 
генерирани от дейността на дружеството отпадъци. Срок: 20.08.2012 г. Изпълнено;  

 “Терем - Овеч” ЕООД, гр. Провадия - дадени са 3 предписания: 1. Да се обозначат 
всички площадки за съхраняване на отпадъ, за което писмено се уведоми РИОСВ - 
Варна. 2. Да се извърши класификация по реда на Наредба №3 на формираните 
отпадъци от пластмасови опаковки. 3. Да се представят в РИОСВ – Варна, 
отчетните книги по отпадъци. Срок за трите предписания: 17.08.2012 г. Изпълнени;   

 “Доктор колор ауто” ООД, Варна – автосервиз, Варна, Балъм дере - дадено е 1 
предписание: В 3-дневен срок от предаването на генерираните отпадъци да се 
представи в РИОСВ – Варна, удостоверителен документ; 

 “Акс метал” ЕООД, гр.Варна – площадка, ПИ № 10135.4507.329 - дадени са 2 
предписания: 1. Да се обозначат всички площадки за съхраняване на отпадъци, за 
което писмено да се уведоми РИОСВ – Варна. Срок: 24.08.2012 г. Изпълнено. 2. Да 
се представят в РИОСВ - Варна, отчетни книги по отпадъците и договори. Срок: 
24.08.2012 г. Изпълнено; 

 “М-транс” ЕООД, гр.Варна, площадка, гр. Девня - дадено е 1 предписание: Да се 
обозначат всички площадки за съхраняване на отпадъци. Срок: 24.08.2012 г. 
Изпълнено; 

 “Балчик Трейд” ЕООД, гр. Балчик – дърводелска фабрика - дадено е 1 предписание: 
Да се представят в РИОСВ – Варна, договорите с лицата, на които се предават 
отпадъци с кодове 03 01 05 и 15 01 10*. Срок: 24.08.2012 г. Изпълнено; 

 “Елпром Термо” АД, гр. Балчик – високовалтава апаратура - дадено е 1 
предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, договор за предаване на ОЧЦМ. 
Срок: 24.08.2012 г. Изпълнено; 

 ИППМПДМ д-р Емил Давчев, Добрич – стоматологичен кабинет - дадено е 1 
предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, за заверяване отчетна книга по 
отпадъци. Срок: 31.08.2012 г. Изпълнено; 

 ИППМПДМ д-р Снежана Петкова, Добрич – стоматологичен кабинет - дадено е 1 
предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, за заверяване отчетна книга по 
отпадъци. Срок: 31.08.2012 г. Изпълнено; 

 “Акс метал” ЕООД, Варна – площадка, Варна ПИ № 10135.3512.261 - дадени са 2 
предписания: 1. Да се обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код 
и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 3. Срок: 27.08.2012 г. Изпълнено. 
2.Да се представят за проверка отчетни книги по отпадъците в РИОСВ - Варна. 
Срок: 27.08.2012 г. Изпълнено; 

 “Акс метал” ЕООД, Варна – площадка, Варна ПИ № 10138.3514.499 - дадено е 1 
предписание: Да се обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код и 
наименование на отпадъка съгласно Наредба № 3. Срок: 27.08.2012 г.; 
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 “Акс метал” ЕООД, Варна – площадка, Варна ПИ № 10138.4510.599 - дадени са 2 
предписания: 1. Да се обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код 
и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 3. Срок: 27.08.2012 г. Изпълнено. 
2. Да се представят за проверка отчетни книги по отпадъците в РИОСВ - Варна. 
Срок: 27.08.2012 г. Изпълнено. 

 СД “Калацерка”, гр. Каварна - дадени са 2 предписания: Да се представят в РИОСВ 
- Варна: 1. Отчетната книга по отпадъци. 2. Договорите с лицата, на които се 
предават отпадъци. Срок: 24.08.2012 г. Изпълнени; 

 “Пътнически превози” ЕООД, гр. Добрич - дадено е 1 предписание: Да се представи 
в РИОСВ - Варна за заверяване отчетна книга по отпадъци. Срок: 03.09.2012 г. 

 “Евро кар” ЕООД, гр. Добрич – автосервиз - дадени са 3 предписания: 1. Да бъдат 
изготвени и представени в РИОСВ – Варна, за заверка отчетни книги по 
отпадъците. 2. Да се обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код 
и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 3. 3. Да се изготвят и представят 
работни листи за генерираните отпадъци от опаковки замърсени с опасни вещества 
в РИОСВ-Варна. Срок за трите предписания: 03.09.2012 г. Изпълнени; 

 Община Шабла – депо за неопасни отпадъци, гр. Шабла - дадени са 3 предписания: 
1.  Да се преустанови изгарянето на отпадъци и отделянето на димни газове от 
отпадъчното тяло 2. Да не се допуска изгаряне на отпадъци на територията на 
депото 3. Да се уведоми РИОСВ – Варна, в тридневен срок след приключване на 
дейностите по т. 1. Срок за трите предписания: 13.07.2012 г.; 

 ОП “БКСТРО”, гр. Шабла - дадено е 1 предписание: Да се извърши класификация 
на отпадъците, генерирани от дейността на предприятието. Срок: 17.09.2012 г.; 

 АМЦСМП «Аврора», гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представи за 
заверяване в РИОСВ – Варна, отчетна книга по отпадъци. Срок: 05.09.2012 г.; 

 “Автоплюс 2004” ЕООД, гр. Добрич – автосервиз, гр. Добрич - дадено е 1 
предписание: Да се изготвят работни листи за класификация на отпадъците- 
антифризни течности и черни метали. Срок: 04.09.2012 г.; 

 “Балконф” ЕООД, гр. София – Шивашки цех, гр. Балчик - дадени са 2 предписания: 
1. Да се извърши класификация по реда на Наредба № 3 на формираните отпадъци 
от балировъчната машина. Срок: 31.08.2012 г. 2. Да се обозначат площадките за 
съхраняване на образуваните в резултат от дейността отпадъци, за което писмено се 
уведоми РИОСВ - Варна. Срок: 31.08.2012 г.; 

 “Ди - трон” ООД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представят отчетни 
книги и договори за транспортиране на отпадъците в РИОСВ - Варна. Срок: 
29.08.2012 г.; 

 “Индекс ММ” ООД, гр. София - пункт за смяна на гуми, гр.Варна - дадени са 2 
предписания: 1. Да се представи в РИОСВ – Варна, работен лист за класификация 
на формирания в резултат от дейността отпадък за площадка с местонахождение: 
гр. Варна, ЗПЗ, ул. “Перла” № 23, изготвен по на реда на Наредба № 3. Срок: 
30.08.2012 г. 2. Да се представят в РИОСВ – Варна, договора с лицето на което се 
предава отпадъка и отчетната книга по отпадъци. Срок: 30.08.2012 г. 

 “БТК” АД, гр. София – клон гр. Тервел - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
представят отчетни книги, договори за предаване  на отпадъците и транспортни 
карти в РИОСВ - Варна. Срок: 10.09.2012 г. 2. Да се извърши класификация на 
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отпадъците генерирани при дейността на дружеството- хартия и картон, и хартиени 
и картонени опаковки. Срок: 10.09.2012 г.; 

 ЕТ”ИППМПДМ д-р Диана Стоянова”, Добрич - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
извърши класификация на отпадъците образувани от дейността на стоматологичния 
кабинет на площадка в гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" № 23. Срок: 17.09.2012 г. 2. 
Ззаверяване отчетна книга в 7-дневен срок от утвърждаване на работните листи. 

 ГППИМП-Медика-д-р В. Тодорова и Д. Тодорова ООД, Добрич - дадено е 1 
предписание: Да се представят в РИОСВ – Варна, за проверка отчетна книга  и 
договор за предаване на отпадък с код 18 01 03*. Срок: 14.09.2012 г.; 

 “Варна мобил” ООД, гр. Варна, автосервиз, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да 
се изготвят работни листи за класификация на отпадъците- хартиени и картонени 
опаковки, опаковки замърсени с опасни вещества. Срок: 10.09.2012 г.; 

 “Вики” ЕООД, гр. Варна – автосервиз, гр. Варна - дадени са 3 предписания: 1. Да се 
обозначат площадките за съхраняване на образуваните в резултат от дейността 
отпадъци, за което писмено се уведоми РИОСВ - Варна. 2. Да се извърши 
класификация на отпадъците от черни метали и синтетични моторни масла, 
образувани от дейността на дружеството. 3. Да се представи за сведение в РИОСВ – 
Варна, договор за предаване на отпадъци от маслени филтри. Срок за трите 
предписания: 10.09.2012 г.; 

 ЕТ”ИППМПДМ д-р Маргарита Цонева”, Добрич - дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ – Варна, за заверяване отчетна книга по отпадъци. Срок: 
14.09.2012 г.; 

 ЕТ”ИППМПДМ – Арес д-р Тодор Урумов”, Добрич - дадени са 2 предписания: 1. 
Да се представи в РИОСВ – Варна, за заверяване отчетна книга по отпадъци. Срок: 
29.09.2012 г. 2. Да се представи в РИОСВ – Варна, за проверка договор за предаване 
на отпадъци. Срок: 29.09.2012 г.; 

 “Ауто гуми Варна” ООД, гр.Варна – площадка, гр. Варна - дадени са 2 
предписания: 1. Да се представи в РИОСВ – Варна, договора с лицето, на което се 
предават отпадъците. Срок: 04.09.2012 г. 2. Да се извърши класификация по реда на 
Наредба № 3 на формирания в резултат от дейността отпадък. Срок: 10.09.2012 г.;    

 “Димов 650” ЕООД, гр. Варна, автосервиз - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
обозначат площадките за съхраняване на образуваните в резултат от дейността 
отпадъци, за което писмено се уведоми РИОСВ - Варна. Срок: 10.09.2012 г. 2. Да се 
представят в РИОСВ – Варна, договори за транспортиране на отпадъците. Срок: 
10.09.2012 г.; 

 “Динекс Сервиз” ООД, гр. Варна – автосервиз - дадени са 3 предписания: 1. Да се 
представят в РИОСВ – Варна, договори за транспортиране на отпадъците и 
транспортни карти. 2. Да се обозначат площадките за съхраняване на образуваните 
в резултат от дейността отпадъци, за което писмено се уведоми РИОСВ - Варна. 3. 
Да се изготви отчетна книга по отпадъците и да се представи в РИОСВ – Варна, за 
заверка. Срок за трите предписания: 13.09.2012 г.; 

 ЕТ “ИППМПДМ Д-р Стефка Андонова”, гр. Шабла - дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ – Варна, отчетна книга за отпадъци за заверяване. Срок: 
20.09.2012 г.; 

 “Навибул Холдинг” АД, гр.Балчик - дадено е 1 предписание: Да се представи в 
РИОСВ – Варна, отчетната книга по отпадъци. Срок: 05.09.2012 г.; 
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 АДЦСМПДМ д-р Чаушев, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представи в 
РИОСВ – Варна, отчетна книга за отпадъци за заверяване. Срок: 17.09.2012 г. 

 “Консорциум Марина-Балчик”АД,Варна,Яхтенопристанище, Балчик - дадено е 1 
предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, отчетна книга за отпадъци за 
заверяване. Срок: 14.09.2012 г.; 

 ЕТ “Диела-Зл. Димитров”, Балчик-площадка за третиране на отпадъци - дадено е 1 
предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, отчетна книга за отпадъци и 
договорите с лицата, на които се предават отпадъците. Срок: 10.09.2012 г.; 

 “Кока кола ХБК България” АД, гр. София, Склад, Варна - дадено е 1 предписание: 
Да се представи в РИОСВ-Варна договор с лицето, на което се предават отпадъци с 
кодове 15 01 01, 15 01 02 и 15 01 03. Срок: 13.09.2012 г.;  

 “Лидл България” ЕООД, София, обект Варна, бул. “Република” № 62 - дадени са 3 
предписания: 1. Да се представят в РИОСВ – Варна, писмени договори с лицата, на 
които се предават отпадъците, формирани от дейността. 2. Да се извърши 
класификация по реда на Наредба №3 на формираните отпадъци от машината за 
балиране. 3. Да се обособят и обозначат площадки за съхраняване на отпадъците, за 
които е извършена класификация, за което писмено се уведоми РИОСВ - Варна. 
Срок за трите предписания: 17.09.2012 г.; 

 ЕТ “Жоро – В. Я.”, с. Каменар, автосервиз, с. Каменар - дадено е 1 предписание: Да 
се представи документ за предаването на излезлите от употреба гуми. Срок: 
31.08.2012 г. 

През отчетния период са издадени: 
 4 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 2 разрешителни по чл. 35, ал. 3 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 53 заверени отчетни книги на 25 дружества; 
 79 утвърдени работни листи на 44 дружества; 
 1 фирма със заличени документи по ЗУО за 5 площадки; 
 5 анулирани работни листи на 2 дружества. 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 18 проверки, от които: 
 12 проверка по плана на РИОСВ – Варна; 
 2 проверка за последващ контрол; 
 4 проверки в региона на земеделски земи (палене на стърнища). 
Дадени са общо 5 предписания, от които на: 
 Община Ветрино, склад за негодни ПРЗ, с. Неофит Рилски - дадени са 2 

предписания: 1. Да се поставят табели за опасност (химични вещества) на оградата 
и фасадата на сградата. Срок: 31.08.2012 г. 2. Да се извършва регулярно почистване 
от растителността около сградата. Срок: постоянен; 

 Георги Сотиров, гр. Варна, м-ст “Ракитника”, терен рекултивация – дадено е 1  
предписание: Да се почисти замърсяването с отпадъци от ремонтната дейност и 
животински отпадъци, за което да се уведоми РИОСВ – Варна. Срок: 20.08.2012 г.  



 8

 ПТК “Урожай”с. Дончево, склад за негодни ПРЗ – дадено е 1  предписание: Да се 
заключи или завари отворената врата. Да се поставят знаци за опасност на вратата, 
на оградата и на склада. Срок: 30.08.2012 г.; 

 Община Шабла, площадка с ББ кубове, гр. Шабла – дадено е 1  предписание: Да се 
възстанови цялостта на хидроизолацията на ББ – кубовете, за което да се уведоми 
РИОСВ – Варна. Срок: 30.09.2012 г. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Съгласуване местоположението на три контролни пункта за мониторинг на почвите 

на “Агри СС” ЕООД, гр. Генерал Тошево – птицеферма;  
 Становище за проект за рекултивация на имот №021006, масив 21 по плана на 

землище на с. Езерово, Община Белослав с площ  29.998 дка. 
  

ОХВ 
Извършени са общо 10 проверки, от които: 
 9 проверка по плана на РИОСВ – Варна; 
 1 проверка за последващ контрол. 

 Дадени са общо 11 предписания, от които на: 
 ЕТ “Рабор - Борис Илиев”, гр. Варна – дадено е 1 предписание: 1. Да се изготви и 

представи в РИОСВ – Варна, оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и 
смеси, съгл. Указанията за изв. и докум. на оценка, утв. със Заповед № РД - 
288/2012 г. на министъра на ОСВ. Срок: 27.08.2012 г. 

 “Марвин” ООД, гр. Димитровград, База за търговия с ОХВ, Варна – дадени са 2 
предписания: 1. Да се представят на видно място указателни табели, указващи 
категорията на опасност на съхраняваните вещества и инструкции за безопасно 
съхранение на ОХВ, съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и 
смеси. Срок: 27.08.2012 г. 2. Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, оценка на 
безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, съгл. формата за извършване на 
оценка от Указанията, утвърдени със Заповед № РД - 288/2012 г. на министъра на 
ОСВ. Срок: 27.08.2012 г.; 

 “Митикон” ЕООД, гр. Провадия – дадено е 1 предписание: 1. Да се изготви и 
представи в РИОСВ - Варна оценка на безопасността на съхранение  на ОХВ и 
смеси. Срок: 27.08.2012 г.; 

 “Руди 80” ЕООД, гр. Добрич, обект, гр. Варна – дадено е 1 предписание: 1. 
Управителят да се яви на 20.08.2012 г. в РИОСВ – Варна. Изпълнено; 

 “Йод” АД, гр. Варна – дадени са 4 предписания: 1. Да се обозначи склада за 
съхранение на ОХВ и смеси с указателна табела, съгласно чл. 7 т. 6 от реда и 
начина за съхранение на ОХВ и смеси (Д.В. Бр. 43/2011 г.) 2. Да се изготвят и 
представят в РИОСВ-Варна инструкции за безопасно съхранение на ОХВ и смеси и 
за обучение на лицата, отговорни за съхранението на ОХВ, съгласно чл. 4, т.8 и т. 
10 от Наредбата. 3. Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, документацията от 
Приложение №1 от Указанията, утв. със Заповед № 250/2009 на министъра на ОСВ; 
4. Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, оценка на безопасността на 
съхранение на ОХВ и смеси, съгласно формата от Указанията, утв. със Заповед № 
288/2012 на министъра ОСВ. Срок за всички предписания: 03.09.2012 г.; 
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 “Глобол България” ООД, гр. Варна – дадени са 2 предписания: 1. Да се поставят 
указателни табели, указващи категорията на опасност на съхраняваните вещества и 
инструкции за безопасно съхранение на ОХВС на видно място в склада за 
съхранение на ОХВ. Срок: 10.09.2012 г. 2. Да се изготви и представи в РИОСВ – 
Варна, оценка на безопасността на съхранение на ОХВ. Срок: 10.09.2012 г. 

 
ОВОС/ОС 
 

За периода от 01.08.2012 г. до 31.08.2012 г. са извършени: три извънредни проверки 
на място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК); контрол по документи за 
изпълнение на условията и мерките в решения по оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС), съгласно план 2012 г. и информация за етапа на реализация на 
инвестиционното предложение (проектиране, строителство, експлоатация, закриване), и 
превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – становища по дневен ред за 
провеждане на ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия. 
I. Резултат от извънредните проверки - ДПК за строежи:  

 ОТКРИТ ПАРКИНГ, ЗП 3936 кв.м със 127 бр. паркоместа, от които 4 броя за 
автомобили на хора с увреждания и 2 бр. автобусни стоянки“ в УПИ I-20 – „за паркинг“, 
кв. 49 по плана на КК „Камчия“, землище с. Близнаци, Община Аврен, Област Варна – с 
предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

 “Малка електроцентрала с фотоволтаични модули: II етап: с. Котленци, Община 
Добричка, Област Добрич – с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

 “Многофункционална спортна зала с топла връзка към училищна сграда на второ 
ниво“ и „Кабелно електрозахранване 0.4 кV на многофункционална спортна зала кв. 33 по 
плана на 25-и м.р., гр. Варна, с идентификатор 10135.2553.247 по Кадастралната карта на 
гр. Варна – с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация. 

 
II. Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията и мерките в 
решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно план 2012 г. и 
информация за етапа на реализация на инвестиционното предложение (проектиране, 
строителство, експлоатация, закриване), и една извънредна (т. 21): 

1. Решение по ОВОС № ВА 1-2/101/2005 г.; 
2.  Решение по ОВОС № ВА 10/2011 г.; 
3. Решение по Решение № ВА 9/2011 г.; 
4. Решение по ОВОС № ВА 17-7/2011 г.; 
5. Решение по ОВОС Решение № ВА 1/2009 г.; 
6. Решение по ОВОС Решение № 23-7/2009 г.; 
7. Решение по ОВОС Решение № 3-2/2009 г.; 
8. Решение по ОВОС Решение № 21-10/2010 г.; 
9. Решение по ОВОС Решение № 4-2/2010 г.; 
10. Решение по ОВОС Решение № 6-3/2010 г.; 
11. Решение по ОВОС Решение № 4-2/2009 г.; 
12. Решение по ОВОС Решение № 3-3/2005 г.; 
13. Решение по ОВОС Решение № ВА 2-3/115/2007 г.; 
14. Решение по ОВОС Решение № ВА-1/2010 г.; 
15. Решение по ОВОС Решение № ВА-3/2008 г.; 
16. Решение по ОВОС Решение № ВА 1-2/114/2007 г.; 
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17. Решение по ОВОС Решение № ВА-3/2009 г.; 
18. Решение по ОВОС Решение № 25-8/2009 г.; 
19. Решение по ОВОС Решение № ВА 1/2008 г. „ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА САУТ” АД 

9 - съставен АУАН след проверка на място във връзка с ДПК; 
20. Решение по ОВОС Решение № ВА 1/2008 г. „ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА” АД; 

 Представени са отчети (документи и информация) по изпълнение на условията в 
посочените решения и информация за етапа на реализация на инвестиционните 
предложения (проектиране, строителство, експлоатация, закриване).  

 
21. Решение по ОВОС № ВА - 16/2012 г. 

 По точка 10 – представените ПУП-ПЗ и схеми за електропреносни мрежи I и II 
вариант се приемат за изпълнение на част от условието; 
 
IV. Становища по дневни редове за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия: 

 Становища по дневен ред за провеждане на общински или районни 
ЕСУТ/ЕСИИ - 17 бр.; 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
  
 От служители на РИОСВ – Варна, са извършени 41 извънредни проверки и 
проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете ням лебед, бял 
щъркел, градска лястовица, червеногуш гмуркач, както и екземпляри от разред 
Китоподобни и разред Совоподобни. Двадесет от постъпилите сигнали са неоснователни. 
Дванадесет от сигналите са за намерени мъртви делфини, мъртви бели щъркели и мъртва 
граблива птица, които са оставени на място. Четири от сигналите са за намерени бели 
щъркели и сива чапла в безпомощно състояние, от които един щъркел е пуснат в 
подходяща за вида среда, а другите екземпляри са настанени в ОП “Зоопарк – спасителен 
център”, гр. Варна, за лечение и отговорно пазене. Един от сигналите е за намерена 
градска лястовица, която е пусната в подходящ за вида район. Една от проверките е за ням 
лебед, пуснат на свобода след лечение в ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна.  
 Извършена е една извънредна проверка на поземлени имоти №№ 07257.241.242 и 
07257.46.599, в землището на с. Българево, община Каварна, попадащи в ЗЗ “Калиакра”, 
код BG 0002050 и ЗЗ “Комплекс Калиакра”, код BG 0000573, във връзка с мотивирано 
становище на Европейската комисия от 21.06.2012 г. Установено е, че територията е 
необработваема и обрасла с характерна за района тревна растителност и единични храсти. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 39 планови проверки. Не са установени нарушения.  

През същия период са извършени три извънредни проверки по постъпили сигнали 
за нарушение на режимите на защитените територии: 

 Две проверки по сигнал за извършване на туристическо-развлекателна дейност с 
лодка по р. Камчия без съгласуване. Дадено е едно предписание за входиране на 
уведомление за заместване на една моторна лодка с друга. Предписанието не е 
изпълнено. Предстои съставяне на АУАН. 
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 За извършване на риболов в ЗМ “Дуранкулашко езеро” с рибарска лодка и мрежи. 
Сигналът е неоснователен – не са установени лодки и рибари. 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ   
Извършени са две контролни проверки на билкозаготвителни пунктове в землището на 

с. Пчелник и с. Гроздьово, община Долни чифлик. Не са констатирани нарушения. 
 
ГМО 

Извършена е една извънредна проверка на Добруджански земеделски институт, гр. 
Генерал Тошево, във връзка с писмо на МОСВ, и взети растителни проби от две опитни 
полета, засяти със слънчоглед. Дадено е предписание за предоставяне на документи, 
удостоверяващи, че всички хибридни комбинации слънчоглед, засяти в опитните полета на 
института през 2012 г., не са генетично модифицирани. Срок до 05.09.2012 г. 
 
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 
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 за 
дружествата, произвеждащи детергенти – за спазването на Регламент 648/2004 г. 

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. 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Наказателни постановления: 
През отчетния период са издадени 2 наказателни постановления на: 

 “Полимери” АД, гр. Девня – наложена с НП № 01592-21/24.08.2012 г. имуществена  
санкция за установени неизпълнения на условия от комплексното разрешително, в 
размер на 100 000 лв.; 
 

 На „Корабно Машиностроене” АД, гр. Варна, нарушил условията в Разрешение за 
дейности с отпадъци. Имуществена санкция в размер на 3000 лв. 
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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.   
 
 
 
 
 
 
 


