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

КАВ 
 
През месец февруари 2012 г. са извършени общо 8 проверки на място, от които:  
 2 участия в държавна приемателна комисия; 
 1 проверка за утвърждаване на пробовземни точки на “Папас олио” АД, гр. Ямбол 

– Клон Балчик; 
 5 по чл. 69а, ал. 1, т. 3 от ЗООС за налагане на текущи ежемесечни санкции за 

наднормено замърсяване на атмосферния въздух от дейността на: 
Асфалтосмесителна инсталация на “Автомагистрали Черно море” АД, гр. Шумен, 
за база в с. Припек – 1 бр., и Газотурбинни компресорни агрегати на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, за КС “Кардам 2” и КС “Провадия” – 4 бр. 

Извършени са 41 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, и Планове за 
управление на разтворителите, от които: 

 СНИ – утвърдени 20 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 20 протокола (образец В по чл. 42 от 
Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна 
страна; 

 СНИ – утвърдени 14 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
годишните доклади, съставени са 14 протокола (образец Г по чл. 43 от 
Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна 
страна; 

 СПИ – утвърдени 6 доклада; 
 ПУР – утвърден с решение е 1 план.  
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 План отчет до МОСВ на извършените контролни проверки за измерване на 

емисиите от неподвижни източници и броя на контролните проверки на ВНОС и 
ФПГ; 

 Информация до МОСВ и ИАОС за данните от ПМ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 
Езерово, за януари 2012 г.; 

 Информация/отчет по мярка 15 от ПУРБ за 2011 г. на БДЧР; 
 
Административнонаказателна дейност: 
Съставени са 3 АУАН на “Савимекс” ЕООД, гр.Добрич, “Диана – Дияна Кръстева” 

ЕТ, гр. Обзор – бетонов възел в гр. Каварна, и “Ловмийт” ЕООД, гр. Ген.Тошево, за 
непровеждане на емисионен контрол. 

Наложени са 5 текущи ежемесечни санкции на: 
 “Автомагистрали Черно море”, гр.Шумен, база с. Припек, за изпускане в атмосферния 

въздух на емисии с наднормени концентрации на прах в размер на 166 лв./мес.; 
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 “Булгартрансгаз” ЕАД – КС”Провадия” – ГТКА 1 – за изпускане в атмосферния въздух 
на емисии с наднормени концентрации на азотни оксиди в размер на 3979 лв.; 

 “Булгартрансгаз” ЕАД – КС”Провадия” – ГТКА 2 – за изпускане в атмосферния въздух 
на емисии с наднормени концентрации на азотни оксиди в размер на 2108 лв.; 

 “Булгартрансгаз” ЕАД – КС”Провадия” – ГТКА 3 – за изпускане в атмосферния въздух 
на емисии с наднормени концентрации на азотни оксиди в размер на  3154 лв.; 

 “Булгартрансгаз” ЕАД – КС”Кардам” – ГТКА 6 – за изпускане в атмосферния въздух на 
емисии с наднормени концентрации на азотни оксиди в размер на  1261 лв.; 

 
КПКЗ 

През месец януари 2012 г. са извършени общо 3 проверки на място, от които:  
 2 проверка по изпълнението на условия в издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка по писмо от МОСВ относно процедура по преразглеждане на КР на 

“Метал” АД, гр. Варна; 
Издадени са 5 предписания на: 
  “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово – Депо за неопасни отпадъци “Беглик Чаир”  - 2 

предписания: 1. Да се представи за съгласуване документацията за основно 
охарактеризиране на отпадъците, преднацначени за депониране. Срок: 29.02.2012 
г. 2. Да се отстрани замърсяването със сгурия върху почвата, намираща се между 
дигата и технологичния път. Срок: 29.02.2012 г.; 

 “Метал” АД, гр.Варна – 3 предписания: 1. Да се предприемат действия за 
недопускане превишаването на индивидуалните емисионни ограничения по 
показател мед; 2. Да се предприемат действия по промяна на КР, във връзка с 
образуването на нови отпадъци;  3. Да се представи в РИОСВ - Варна, План за 
анормални режими на работа, включващ вида, количеството и продължителността 
във времето на извънредните емисии и начините на тяхното измерване и 
контролиране. Срок за всички предписания: 15.03.2012 г. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Становище до ИАОС относно проект на КР на “Свинекомплекс Брестак” АД, с. 

Брестак; 
 1 участие в ЕЕС на ИАОС – “Девен” АД, гр. Девня; 
 Становище до ИАОС относно промени в КР на “Керамик ГТ” АД, гр. 

Ген.Тошево; 
 

ВОДИ 
 
През месец февруари 2012 г. са извършени общо 4 проверки, от които:  
  3 извънредни проверки във връзка с дадени предписания; 
  1 извънредна проверка по сигнал за замърсяване с отпадъчни води. 

При извършените проверки са дадени 4 предписания: 
Извършена е контролна проверка на “Алекс 83” К.Д. ЕООД, гр. Варна – месодобовно 

предприятие, във връзка със замърсяване с отпадъчни води в с. Любен Каравелово. Дадени 
са 2 предписания: 1. Да се представи в РИОСВ – Варна, договор с транспортна фирма за 
отвеждане и пречистване на отпадъчните води, формирани от обекта. Срок: 27.02.2012 г. 
Предписанието е изпълнено; 2. Да не се допуска нерегламентирано изпускане на 
отпадъчни води извън обекта. Срок: постоянен; 
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Извършена е контролна проверка на Община Аксаково – Регионално депо за неопасни 
отпадъци Варна и Аксаково във връзка с дадени предписания в обобщен констативен 
протокол № 3-КР-345/07.12.2011 г. Дадени са 2 предписания: 1. В случай, налагащ 
отстраняване на поставената пломба, монтирана на стария кран от дезинфекционен трап, 
компетентните длъжностни лица незабавно да уведомят РИОСВ – Варна. Срок: постоянен; 
и 2. В плана за собствен мониторинг да се включи пункт за повърхностни води от дерето 
срещу течението. Срок: 31.03.2012 г. 

През отчетния период е съставено 1 наказателно постановление по чл.69, ал. 1 и ал. 
8 от ЗООС с наложена текуща санкция в размер на 19743,10 лв. на “В и К - Варна” ООД, 
гр. Варна, за замърсяване на Черно море с пречистени отпадъчни води от ПСОВ “Златни 
пясъци”, превишаващи емисионните норми по показатеи: БПК5 и общ фосфор, 
регламентирани в Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води, считано от 
14.09.2011 г. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                       

 
През месец януари 2012 г. са извършени общо 38 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; 2 извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05-08-
6720/24.10.2011г.; 19 извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ с вх. № 04-00-
541/27.01.2012; 1 планова проверка по условията в издаденото разрешение за дейности с 
отпадъци; 6 бр. планови проверки по определяне размера на продуктова такса за продукти, 
след употребата на които се образуват МРО; 3 извънредни проверки по дадени 
предписания; 1 извънредна проверка във връзка с писмо вх. № 26-00-731/ 06.02.12.  

Дадени са 25 бр. предписания, както следва: 
І. „Ловмийт” ЕООД: Дадени са 2 предписания: 1. Да се представи в РИОСВ – Варна, 

спогодба за погасяване на задълженията между „Ловмийт” ЕООД и „Еко Булпак” АД, 
подписана от „Кредит инс” ЕООД и „Ловмийт” ЕООД. Срок: 05.03.2012 г. 2. Да се 
представи в РИОСВ – Варна, копие от платежно нареждане за платена продуктова такса в 
ПУДООС на стойност 19 702,67 лв. Срок: 29.03.2012 г.; 

ІІ. „Мела” ООД: Дадено е 1 предписание: Да се представи копие от платежно 
нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС на стойност 49,67 лв. Срок: 24.02.2012 
г. – Изпълнено; 

ІІІ. „Саба БГ” ООД: Дадено е 1 предписание: Да се представи копие от платежно 
нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС на стойност 436,10 лв. Срок: 
20.02.2012 г. – Изпълнено; 

ІV. „Даниел” ЕООД: Дадено е 1 предписание: Да се представи копие от платежно 
нареждане за платена продуктова такса на стойност 72,14 лв. Срок: 29.02.2012 г. – 
Изпълнено; 

V. „Чайка” АД: Дадено е 1 предписание: Да се представи копие от платежно 
нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС на стойност 241,43 лв. Срок: 
14.02.2012 г. – Изпълнено; 

VІ. „Селена” 10 ЕООД - във връзка с дадено предписание. Дадено е 1 предписание: Да 
се представи копие от платежно нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС на 
стойност 28509,52 лв. Срок: 26.03.2012 г.; 

VІІ. „Хлебозавод Варна – 1” ООД – във връзка с чл.36 от ЗУО. Дадени са 3 
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предписания: Да се представят в РИОСВ – Варна, следните документи: 
1. Вътрешнофирмена спецификация съгласно приложение № 12 от Наредбата (ДВ, 

бр.53/ 2008 г.)за 2011 г.; 
2. Извлечение на сметка ЗОЗ “Продукция” за периода от 01.01.2009 г. до 31.11.2011 г.; 
3. Копие от фактура за закупени каси за многократна употреба от 01.01.2008 г. до 

31.12.2011 г. 
 Срок: 06.03.2012 г. 

VІІІ. „Мелин 03” ЕООД - във връзка с чл.36 от ЗУО. Дадени са 3 предписания: Да се 
представят в РИОСВ – Варна, следните документи: 

1. Копия от дневници за покупки за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.; 
2. Копия от фактури за закупени опаковки (стреч фолио, торби и други), за периода 

01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.; 
3. Справка от доставчиците на опаковки за вида и теглото им  
Срок: 05.03.2012 г. 
ІХ.  „Илчовски 94” ЕООД - във връзка с чл.36 от ЗУО. Дадени са 3 предписания: Да се 

представят в РИОСВ – Варна, следните документи: 
1. Копия от фактури за закупени опаковки за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.; 
2. Справка от доставчиците на опаковки за вида и теглото им. 
3. Вътрешнофирмена спецификация съгласно приложение № 12 от Наредбата (ДВ, 

бр.53/ 2008 г.) за 2012 г.; 
 Срок: 15.02.2012 г. – Изпълнено; 

Х. „Рефил” ЕООД – във връзка с жалба. Дадени са 2 предписания: 1. Констативният 
протокол да се сведе до знанието на управителя на „Рефил” ЕООД. Срок: 23.02.2012 г. 2. 
Управителят на „Рефил” ЕООД да се яви в РИОСВ – Варна, за изясняване на 
обстоятелствата. Срок: 23.02.2012 г. – Изпълнено; 
 ХІ. „Рефил” ЕООД – във връзка с дадени предписания. Дадено е 1 предписание: Да не 
се извършват дейности с отпадъци до издаване на документ по чл.12, ал.2, т.3 и 4 от ЗУО; 

ХІІ. „Инком” ЕООД: Дадени са 2 предписания: Да се представят в РИОСВ - Варна: 1. 
Копия от митнически декларации и/или фактури от вътрешнообщностно придобиване за 
периода 01.07.2011 г. до 31.12.2011 г. Срок: 19.03.2012 г.; 2. Копия от дневник за покупки 
за периода 01.07.2011 г. зо 31.12.2011 г.  Срок: 19.03.2012 г.; 

ХІІІ. „Гергана-Деница” ЕООД: Дадени са 3 предписания: Да се представят в РИОСВ – 
Варна, следните документи: 

1. Копия от фактури за закупени опаковки (стреч фолио, торбички, тарелки, кутии, 
подложки, етикети и други) за 2011 г.; 

2. Дневник за покупките за 2011 г.; 
3. Справка от доставчиците на опаковки за вида и теглото им. 

 Срок: 05.03.2012 г.  
 ХІV. „Одисей 71” ООД: Дадено е 1 предписание: Да се представи в РИОСВ – Варна, 
копие от платежно нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС на стойност 372,71 
лв. Срок: 15.03.2012 г. 

През отчетния период са издадени: 
- 2 удостоверения по чл. 54, ал. 5, т. 3  от ЗУО; 
- 7 регистрационни документа по чл. 12, ал. 4 от ЗУО; 
- 1 разрешение по чл. 45 от ЗУО; 
- 3 разрешение по чл. 37 от ЗУО. 
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ОХВ 
 Съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите график, през 
отчетния период e извършенa 1 бр. проверкa по условията в разрешително за експлоатация 
по чл. 104 от ЗООС на: 

- „Термострен инвест” ЕООД, гр. Вълчи дол. Извършена е проверка по условията в 
разрешително за експлоатация № 85/2007 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 не са актуализирани наредби, заповеди и инструкции и 
липсват дневници, изискващи се съгласно Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81/2011 г.).  
 Предвид гореизложеното е дадено 1 бр. предписание: Да се актализират съответните 
заповеди, наредби и инструкции, и да се изготвят съответните дневници, изискващи се съгласно 
Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 
(ДВ, бр. 81/2011 г.), със срок – 30.03.2012 г. 
 
ОВОС/ОС 

 
За периода от 01.02.2012 г. до 29.02.2012 г. са извършени четири извънредни 

проверки на място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК) и едно участие в 
Областен експертен съвет по устройство на територията. 
I. Резултат от извънредните проверки - ДПК за строежи:  

 “Ветрогенераторен парк” (2 броя ветрогенератора тип  “VESTAS” V 90, 2 MW с 
трансформатор 2100 kVА, ВГ 6 в поземлен имот /ПИ/ № 77390.14.32 от землището на с. 
Храброво, общ. Балчик и ВГ 5 в ПИ № 36453.29.25 от землището на с. Карвуна, общ. 
Балчик; Кабелни линии 20 kV и Оптичен кабел от ВГ 6 до ВГ 5 и от ВГ 5 до главна 
разпределителна уредба в ПИ № 77390.15.128 от землището на с. Храброво), находящ се в 
землищата на с. Храброво и с. Карвуна, общ. Балчик , обл. Добрич. 

 Промяна предназначението на част от фоайе и кабинети на втори етаж (ниско 
тяло) на сграда с идентификатор № 10135.2555.330.40 в “Операционни зали и стационар на 
клиника по ортопедия” на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - Варна, находящ се в УПИ ВМИ с 
идентификатор № 10135.2555.330, по плана на 23-ти м.р., ул. “Христо Смирненски” № 1, 
гр. Варна; 

 Летище Варна – Писта за излитане и кацане, рехабилитация на писта за 
излитане и кацане на летище Варна в поземлени имоти (ПИ) №№ 10135.214.11 и 
00182.307.28, община Варна и община Аксаково, област Варна; 

 “Малка фотоволтаична централа, с мощност 104.22 kWр и кабелни линии НН”, 
находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) № ХІ-47, кв. 10 по плана на с. Сноп, 
община Генерал Тошево, област Добрич. 
 Участие в Областен експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Област 
Добрич – “Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна 
мрежа и модернизация на ПСОВ - гр. Генерал Тошево”, възложител Община Генерал 
Тошево. 
 
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
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 В РИОСВ - Варна, са постъпили 21 сигнала за бедставащи и мъртви екземпляра от 
видовете ням лебед, поен лебед, обикновен мишелов и червеногуша гъска. Шест от 
постъпилите сигнали са неоснователни. При проверките са установени 9 мъртви 
екземпляра от вида ням лебед и 2 – от вида поен лебед. Един мъртъв екземпляр от вида 
ням лебед е даден за изследване в РЛД - Аксаково, дадено е едно предписание със срок на 
изпълнение 16.03.2012 г. Един екземпляр от вида черевногуша гъска е настанен за лечение 
в Спасителен център за диви животни "Зелени балкани", гр. Стара Загора – дадени са 2 
предписания със срок на изпълнение 30.03.2012 г. В ОП "Зоопарк-Спасителен център", гр. 
Варна, е настанен за лечение и отговорно пазене един екземпляр от вида обикновен 
мишелов - дадени са 2 предписания със срок на изпълнение 05.03.2012 г. За другите 
сигнали е установено, че птиците са в добро състояние и са пуснати в подходящ за 
видовете район.  

Във връзка с разрешително № 290 от 17.01.2012 г. на МОСВ за проследяване 
миграцията на червеногушите гъски Фондация “Льо Балкан” успешно е поставила 3 
сателитни предавателя на три екземпляра. След поставяне на предавателите птиците са 
пуснати на свобода в подходящ за вида район на територията на община Шабла.  

Във връзка с постъпили 3 уведомления за технологични планове за залесяване са 
извършени три проверки на горски територии в обхвата на ДЛС “Тервел”, ДГС “Добрич” и 
ДГС “Провадия”, които попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 
През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 

РИОСВ – Варна, са извършили общо 29 планови проверки. Не са установени нарушения.  
В екоинспекциятя е постъпил сигнал за затлачване на част от река Камчия в 

участъка, попадащ в ЗМ “Лонгоза”, в резултат на поставен понтон на брега на реката. За 
установения при проверката понтонен мост са представени съгласувателни документи. Не 
е констатирано видимо изменение в течението на реката около понтона.   
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 
1. НП № 0000002839-97/08.02.2012г. на „Балканстрой – 2005” ЕООД, гр. Варна, нарушил 

чл. 25, ал.4 от ЗУО, във връзка с чл.10, ал.5 от Наредба № 9. Имуществена санкция в 
размер на 2000 лв.; 

2. НП № 000687-3/10.02.2012г. на „Алес – ЕМ” ООД , гр. Добрич, нарушил чл.25,ал.4 от 
ЗУО, във връзка с чл.10,ал.5 от Наредба № 9. Имуществена санкция в размер на 2000 
лв.; 

3. НП № 0000002919-59/10.02.2012г. на „Мебел – М” ООД, гр. Добрич, нарушил чл. 25, 
ал. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 10, ал.5 от Наредба № 9. Имуществена санкция в размер 
на 2000 лв.; 

4. НП № 01312-95/13.02.2012г. на Алексей Борисович Филатеев, с. Кранево, обл.Добрич, 
нарушил разпоредбите на 3.1.1. Режими, т.12 от План за управление на ЗМ „Шабленско 
езеро”. Глоба в размер на 500 лв.; 

5. НП № 01310-69/13.02.2012г. на Павел Сотиров Тодоров, общ. Шабла, с. Ваклино, 
нарушил разпоредбите на 3.1.1. Режими, т. 21 от План за управление на ЗМ 
„Дуранкулашко езеро”. Глоба в размер на 500 лв.; 
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6. НП № 01255-70/13.02.2012г. на Ивайло Иванов Соленков, гр. Шабла, нарушил 
разпоредбите на 3.1.1. Режими, т. 6 от План за управление на ЗМ „Дуранкулашко 
езеро”. Глоба в размер на 500 лв.; 

7. НП № 0000002470-93/20.02.2012г. на Байсе Исмаил Мехмед, с. Памукчи, общ. Нови 
пазар, нарушил чл. 40 от ЗООС, във връзка с § 1, т.16 „В” от допълнителните 
разпоредби към него. Глоба в размер на 500 лв. 

 
АУАН: 
 

1. "Ловмийт” ЕООД, гр. Ген. Тошево, в нарушение на чл.25, ал. 1 от ЗУО, във връзка с 
чл.106, ал.1, т.2 от ЗУО; 

2. „ОМВ България” ООД, гр. София, в нарушение на чл. 48, ал.1, т.11 от ЗВ, във 
връзка с чл.200, ал.1, т.2 от същия закон; 

3. „Савимекс” ЕООД, гр. Добрич, в нарушение на чл.18, ал.1 от ЗЧАВ, във връзка с 
чл.36 от същия; 

4. „Корабно машиностроене” АД, гр. Варна, в нарушение на условия в Разрешение за 
дейности с отпадъци (неизпълнение); 

5. ЕТ „Диана – Дияна Кръстева”, гр. Обзор, в нарушение на чл. 18, ал.1 от ЗЧАВ, във 
връзка с чл. 36 от същия; 

6. „Ловмийт” ЕООД, гр. Ген. Тошево, в нарушение на чл. 18, ал.1 от ЗЧАВ, във връзка 
с чл.36 от същия. 
 

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност 
 

Чрез осъществяваната дейност от експертите в отдел “КАВ и КПКЗ" 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; 

В резултат от извършената контролна дейност е преустановено замърсяване с 
отпадъчни води от месодобивно предприятие в с. Любен Каравелово. 

В резултат на извършената проверка се контролира операторът - „Термострен 
инвест” ЕООД, гр. Вълчи дол, за спазването на условията в издаденото разрешително по 
чл. 104 от ЗООС, поради което се наблюдава тенденция за намаляване на нарушенията и 
броя на дадените 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. 

 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 
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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.  

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 от осъществената контролна дейност, насочена основно към 
състоянието на съоръженията и наличието на: противопожарно оборудване, авариен план, 
правила и инструкции за безопасност, инструктаж и обучения на служителите в  
„Термострен инвест” ЕООД, гр. Вълчи дол, е постигнато привеждане на обекта в 
съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство в областта на 
Политиката по предотвратяване на риска от големи аварии с ОХВ и ограничаване на 
последствията от тях. 

4. Кратко обобщение по отношение на ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността 

 
С осъществяването на ефективна контролна дейност по компонент “Атмосферен 

въздух” се постига подобряване качеството на атмосферния въздух в областите Варна и 
Добрич, изразяващо се в ограничаване и предотвратяване на емисиите на вредни вещества 
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.  

Вследствие извършения контрол на риска от възникване на големи аварии е 
постигнато намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда 
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