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

 
КАВ 
 

През месец март 2012 г. са извършени общо 13 бр. проверки на място, от които:  
 3 участия в държавна приемателна комисия; 
 1 проверка по разпореждане на Района Прокуратура Варна за внос на фреон; 
 4 проверки по постъпила жалба на граждани за замърсяване на атмосферния 

въздух; 
 5 проверки - текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 

Издадено е 1 предписание на “Одисей 71” ООД, гр.Варна за представяне на наличната 
документация за вноса на фреон, осъществен през 2011 г. и продажбата му на територията 
на Р България. Срок: 02.04.2012 г. 

Извършени са 48 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 21 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 6 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 14 доклада; 
 ПУР – утвърдени с решение са 7 плана.  
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Отчет до МОСВ за ВНОС; 
 Отчет до МОСв за ФПГ; 
 Информация до МОСВ и ИАОС за данните от ПМ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, 

с.Езерово за м.февруари 2012 г.; 
 1 участие в ЕЕС на ИАОС – “Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София за КС “Кардам” и 

КС “Провадия”; 
 Становище до ИАОС относно промени в КР на “Девен” АД, гр.Девня; 

 
Административнонаказателна дейност: 
Съставени са 3 АУАН на “Норд” АД, гр.Девня, “Албена 2000 Строителство и 

инженеринг” ЕООД, гр.Варна – бетонов възел в курорта Албена, и “Спедстрой” ЕООД, 
с.Дъбравино – бетонов възел в гр.Варна, за не провеждане на емисионен контрол. 

Издадени са 6 наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на 
“Савимекс” ЕООД, гр.Добрич, “Диана – Дияна Кръстева” ЕТ, гр.Обзор, “Ловмийт” ЕООД, 
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гр.Ген.Тошево, “Норд” АД, гр.Девня, “Албена 2000 Строителство и инженеринг” ЕООД, 
гр.Варна и “Спедстрой” ЕООД, с.Дъбравино на обща стойност 1000 лв. 
 
КПКЗ 

През месец януари 2012 г. са извършени общо 4 проверка по изпълнението на 
Условия в издадени ком 
плексни разрешителни 

Издадени са 11 бр. предписания на: 
 “Яйца и птици Зора“ АД, с. Дончево, Площадка № 1 – 5 предписания: 1. Операторът 

да изготви програма за обучение на персонала за 2012 г.; 2. Инструкциите към 
условията в комплексно разрешително да се променят, в съответствие с изискването 
на актуализираните условия, постановени в настоящото разрешително; 3. На новите 
условия в актуализираното комплексно разрешително да се изготвят инструкции; 4. 
Да се попълнят листите за регистрация на абонатите към инструкциите по условие 
5; 5. Да се изискат от търговците на химични вещества и смеси актуални 
информационни листи за безопасност. Същите да бъдат изготвени съгласно 
Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 
453/2010 г. Срок : 27.04.2012 г. 

  “Яйца и птици Зора“  АД, с. Дончево, Площадка № 2 – 6 предписания: 1. Да се 
изработи програма за обучение на персонала за 2012 г.; 2. Всички инструкции 
свързани с работата на инсталацията по Условие 2 да бъдат приведени в 
съответствие с актуализираното с Решение № 272-Н0-И0-А1/2011г. комплексно 
разрешително. За  поставените нови условия да се изготвят инструкции и да се 
прилагат; 3. Да се представи в РИОСВ-Варна схема на площадката от източниците 
до събирателните съоръжения - 53 броя бетонови шахти за самостоятелен поток 
производствени отпадъчни води; 4. Отпадъчните води от водоплътната изгребна яма 
да се предадат за пречистване на “В и К” ЕООД гр. Добрич; 5. Да се изискат от 
търговците на химични вещества и смеси актуални информационни листи за 
безопасност. Същите да бъдат изготвени съгласно Приложение ІІ на Регламент (ЕО) 
1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010 г.; 6. Вътрешния авариен план 
да се актуализира, относно имената на лицата отговорни за изпълнение на 
действията в плана, наименованията, адресите и телефоните на компетентните 
органи, контролиращи инсталацията. Срок: 27.04.2012 г. 

 
ВОДИ 

 
През месец март 2012 г. са извършени общо 30 бр. проверки, от които:  

 
 4 извънредни проверки по сигнали за замърсяване с отпадъчни води; 
 1 проверка по утвърдения от министъра на околната среда и водите годишен план 

на РИОСВ – Варна; 
 21 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 
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обекти и включени в Контролно информационната система за отпадъчните 
води; 

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

 1 извънредна проверка, свързана с писмо от община Белослав за замърсяване на 
Харамийско дере; 

 1 извънредна проверка във връзка със Заповед №246/2011 г. на директора на 
РИОСВ – Варна; 

 1 извънредна проверка свързана с представянето на необходимата информация в 
контролно - информационната система за състоянието на отпадъчните води за 
2011 г. 

При извършените проверки са дадени 3 бр. предписания: 
Извършена е контролна проверка на “Манекс сън” АД, с. Слънчево – свинеугоителен 

комплекс, във връзка със замърсяване с отпадъчни води на Харамийско дере. Дадено е 1 
предписание: “Да се предприемат действия за почистване на земнонасипния канал, 
служещ за отвеждане на отпадъчните води от комплекса до Харамийско дере.” Срок: 
31.05.2012 г.  

Извършена е контролна проверка на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово. Извършено е 
пломбиране на дренавни кранове на багерни помпи. Дадено е 1 бр. предписание: “В 
случаи, налагащи отстраняване на поставените пломби, компетентните длъжностни лица 
са длъжни своевременно да уведомят РИОСВ - Варна”. Срок: постоянен. 

Извършена е извънредна проверка на ПСОВ “Евсиноград”, курорта Св. св. Константин 
и Елена, свързана с представянето на необходимата информация в контролно-
информационната система за състоянието на отпадъчните води за 2011 г. Дадено е 1 бр. 
предписание: “Да се представи в РИОСВ – Варна, попълнена и подпечатана 
информационна карта с данни за 2011 г. в три екземпляра на хартиен носител и един на 
магнитен”. Срок: 30.03.2012 г. 

През отчетния период са съставени 2 констативни протоколи по чл. 69а, ал. 1, т. 3 
от ЗООС. 

Констативен протокол № 000419-1/28.03.2011 г. на “Манекс сън” АД, за това че 
заустваните отпадъчни води замърсяват Харамийско дере, като превишават ИЕО по 
показатели: неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ фосфор и общ азот, регламентирани 
в Условие 10.1.1.1. на комплексно разрешително № 244-НО/2008 г. 
  
 ПОЧВИ 
 
  През изтеклия период са извършени общо 6 проверки от които:  
1. Терен за рекултивация, имот с № 015056, с. Бързица, общ. Провадия, "Агрометал" 
ЕООД. Не се извършват рекултивационни работи на терена; 
2. Имот с №100099, с. Осеново, общ. Аксаково, на Стоян Михайлов във връзка с писмо с 
писмо за нарушени граници на терена. Не са установени нарушители; 
3. Терен за рекултивация, имот с № 83017.29.54, собственост на общ. Шабла. Към момента 
не се извършват рекултивационни работи. Дадени са две предписания на община Шабла;  
4. Терен за рекултивация, имот с №000318, общ. Провадия, ЗСК "Девня" АД. Дадено е 
предписание да се обозначат границите на имота; 
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5. Земеделска земя, с. Щипско, общ. Вълчи дол. Установен е палеж на пасище-мера с площ 
около 500 дка. Извършител не е установен; 
6. Земеделска земя, с. Слънчево, общ. Аксаково. Установен е палеж на изоставени лозови 
насаждения с площ около 200 дка. Извършител не е установен. 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                   

 
През месец март 2012 г. са извършени общо 56 проверки, от които: 2 по жалби и 

сигнали на граждани; 4 по подадени заявления за издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 
5, т. 3  от ЗУО; 2 по подадено заявление за изменение/допълнение на разрешение по чл. 45 
от ЗУО; 1 по подадено заявление за издаване на разрешение по чл. 45 от ЗУО; 14 
извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05-08-6720/24.10.2011г.; 1 
извънредна проверка във връзка с писмо на МОСВ във връзка с проверка на задължени 
лица по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО; 2 проверки във връзка с писмо на ОД на МВР, гр. 
Добрич; 13 проверки във връзка с писмо на МОСВ г. относно параграф 18, ал. 5 от ПРЗ 
към ЗУО; 9 планови проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци; 3 бр. 
извънредни проверки по дадени предписания; 1 извънредна проверка във връзка с 
издадена от кмета на община Крушари заповед за прекратяване на административно 
производство по препратен от него сигнал; 1 извънредна на Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Варна и Добрич; 3 извънредни проверки във връзка с писмо на 
МОСВ относно вносители, производители и търговци на ЕЕО и БА. Дадени са 32 бр. 
предписания. 

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

 
ОХВ 
 През отчетния период са извършени 3 проверки по чл. 27 от ЗЗВВХВС на 
дружества, които произвеждат, пускат на пазара или употребяват химични вещества и 
смеси и e даденo едно предписание на следните дружества: 

- "Акватек" ЕООД, гр. Варна, строителство и поддръжка на басейни – вносител и 
потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент 1907/2006 (REACH). При 
проверката не са установени нарушения. Извършени са необходимите регистрации и 
нотификации в Европейската агенция по химикали (ECHA). 

- "Девен" АД, гр. Девня, Производство на електроенергия и топлоенергия – вносител 
и потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент 1907/2006 (REACH). При 
проверката не са установени нарушения. 

- "Октопод инвест холдинг" ЕАД, гр. Варна – вносител по смисъла на Регламент 
1907/2006 (REACH).  Внасят карбамид и амониев нитрат. Извършена е същинска 
регистрация за внасяните хим. вещества в ECHA. При проверката е дадено следното 
предписание:  

Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, документацията, удостоверяваща 
изпълнението на чл. 24а, т. 3 от ЗЗВВХВС и чл. 36 от Регламент REACH, със срок – 
17.04.2012 г.  
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 Съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите график през 
отчетния период са извършени 3 проверки по условията в разрешително за експлоатация 
по чл. 104 от ЗООС на: 

- "Полимери" АД, гр. Девня, търговия с химични вещества. Извършена е проверка по 
условията в разрешително за експлоатация № 77/2007 г. Предприятието е с висок рисков 
потенциал. Съгласно Заповед № 75/09.06.2010 г. на изпълнителния директор на 
“Полимери” АД се прекратява дейността на производство “Диафрагмена електролиза”, 
производство “Течен хлор”, производство “Солна киселина”, производство “Каустик”, 
производство “Очистен каустик” и производство “Азот и въздух”, за което РИОСВ – Варна 
е уведомена с писмо вх. № 28-00-3009/10.06.2010 г. 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 предоставя ежедневно по факса на дежурния ОбСС - Девня за всички налични 
количества потенциално опасни вещества (ПОВ) – срок: постоянен;  

2. Да се окомплектова плана за защита при бедствия, като се приложат към него: Заповед за 
изграждане щаб за координация при бедствия; Заповед за изградените групи за бедствия и схемите 
за оповестяване на Щаба и  формированията – срок: 10.04.2012 г.;  

3. Да се презаредят противопожарните уреди на инсталацията за производство на дихлоретан 
– срок: 10.04.2012 г.;  

4. Да се актуализират заповедите, инструкциите и др. документи, регламентиращи 
противопожарният режим в обекта съгласно Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81/2011 г.) – срок: 10.04.2012 г. 

- "Източна газова компания" АД, гр. Суворво - терминал за втечнени 
въглеводороди. Извършена е проверка по условията в разрешително за експлоатация № 
95/2008 г., изменено с Решение № 01-95/2010 г. Предприятието е с нисък рисков 
потенциал. Към момента на проверката съоръжението не е в експлоатация и няма налични 
количества пропан-бутан. 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 пълнят бутилки с пропан-бутан само след оценка на съответствието съгласно 
Наредбата за оценка на съответствието на  транспортируемо оборудване (ДВ, бр. 78/2011 г.); - срок: 
постоянен; 

2. Да се определи със Заповед отговорник на СПО; - в 3 дневен срок след получаване на 
протокола; 

3. Да се проверят предпазните клапани и манометрите, поради изтекъл срок 1 година преди 
пускане; - срок: преди въвеждане в експлоатация; 

4. Да се проведе обучение на персонала по Наредбата за технически надзор за втечнените 
въглеводороди, по Наредбата за оценка на съответствието на транспортируемото оборудване и глава 
5 от Закона за техническите изисквания на продуктите и Приложение 1 на Наредбата за лицензиране 
на техн. надзор; - срок: постоянен; 

5. Да се актуализират заповедите, инструкциите и др., регламентиращи противопожарния 
режим в обекта съгласно Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81/2011 г.); - срок: 30.05.2012 г.; 

6. Да се извърши изпитване на пожарогасителната инсталация и представи протокол за това. 
– срок: 30.05.2012 г. 

- "Агрополихим" АД, гр. Девня, производство на торове. Извършена е проверка по 
условията в разрешително за експлоатация № 38/2007 г., изменено с Решение № 02-
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38/2012 г. Предприятието е с висок рисков потенциал. Към момента на проверката всички 
инсталации в „Агрополихим” АД са спрени за капитален ремонт съгласно Заповед № З-
23/09.03.2012 г. на изпълнителния директор. При извършената проверка се установи, че в 
обекта са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии. 

Съгласно Заповед на директора на РИОСВ – Варна, през отчетния период е 
извършена 1 проверка на Община Провадия. При извършената проверка се установи, че 
общината има разработена Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 - 
2013 г., утвърдена от РИОСВ – Варна. Част от Програмата за ООС са: Програма за управление на 
отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух и достигане 
на установените норми за вредни вещества. Установено е, че заложените в програмите мерки се 
изпълняват своевременно. 

 
ОВОС/ОС 

За периода от 01.03.2012 г. до 31.03.2012 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), решения за преценяване на необходимостта от ЕО и превантивен контрол 
на основание чл. 152 от ЗООС – становища по дневни редове за провеждане на ЕСУТ. 

I. Резултат от извънредните проверки - ДПК за строежи:  
- “Малка ветрова централа от два вятърни генератора” в ПИ 062052 и 062054, 

землище с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич – Решение ВА 396-ПР/2008 и Решение 
ВА 393-ПР/2008, с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

- “Малка ветрова централа от два вятърни генератора в ПИ 062050 и 060112, 
землище с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич – Решение ВА 64-ПР/2009 г., с 
предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

- “Малка ветрова централа от два вятърни генератора“ в ПИ 052034 и 052032, 
землище с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич  – изпълнени са условията поставени в 
Решение 224-ПР/2009 г. с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

- “Изграждане на битово-фекална канализация, Помпена станция за битово-фекални 
води и сградни канализационни отклонения”, с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варненска – 
с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

- „Ветроенергиен парк (ВЕП) “Суворово” в община Суворово и “Електропровод 110 
kV от подстанцията на ВЕП “Суворово” до подстанция “Вълчи дол” в общ. Вълчи дол и 
общ. Суворово, и “Реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция “Вълчи дол” 110/20 kV” в 
землището на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна – условията и мерките 
поставени в Решението по ОВОС ВА 2-3/115/2007 г. са изпълнени, 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): 

 Решение по ОВОС ВА – 1/2010 г.  
- По т. 8 – представената информация не е достатъчна за констатиране на изпълнение 

на условието; 
- По т. 12 – необходимо е изготвеният ПБЗ да се представи в РИОСВ – Варна, и 

РИОКОЗ – Добрич (сега РЗИ – Добрич), преди неговото одобряване по реда на 
Закона за устройство на територията; 

- По т. 11 – условието е изпълнено; 
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 Решение по ОВОС ВА – 5/2011 г. 
- По т. 11 – в частта Устройствените планове преди внасянето им за одобряване по 

реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, 
условието е изпълнено; 
 Решение по ОВОС ВА – 10/2011 г. 

- По точки 12 и 6 - в частта Устройствените планове преди внасянето им за 
одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с 
РИОСВ – Варна, условията са изпълнени. 
 Решение по ОВОС ВА – 11/2011 г. 

- По точки 13 и 7 – в частта Устройствените планове преди внасянето им за 
одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с 
РИОСВ – Варна, условията са изпълнени. 
III. Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията и 

мерките в решения по екологична оценка (ЕО) в процеса на прилагане на плана: 
Решение № ВА-26/ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка: 
Представената проектна документация съответства на издаденото Решение № ВА-

26/ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, което може да 
послужи на възложителя за последващи процедури, свързани с инвестиционния процес на 
предложението. 

IV. Становища по дневен ред за провеждане на ЕСУТ – 13 бр. 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
  
 В РИОСВ - Варна, са постъпили 11 сигнала за бедставащи и мъртви екземпляри от 
видовете ням лебед, ушата сова, обикновен мишелов, бухал и червеногуша гъска. Два от 
постъпилите сигнали са неоснователни. При проверките са установени общо 4 мъртви 
екземпляра от вида ням лебед и 5 – от вида обикновен мишелов. Един от сигналите е за 
намерен в безпомощно състояние млад екземпляр от вида червеногуша гъска да виси от 
електропровод – високо напрежение. Птицата е свалена от електропровода и е установена 
сериозна фрактура на лявото крило, в последствие птицата е умряла. За два екземпляра, 
съответно от видовете бухал и обикновен мишелов е установено, че птиците са в добро 
състояние и същите са пуснати на свобода в подходящ за вида район. В ОП "Зоопарк-
Спасителен център", гр. Варна е настанен за лечение и отговорно пазене един екземпляр от 
вида ушата сова - дадени са 2 броя предписания, със срок на изпълнение 04.04.2012 г. 

Извършени са 2 планови проверки на зоомагазини, във връзка с чл. 90, ал.1 от ЗБР, 
за установяване на видове, подлежащи на регистрация и за търговия със защитени видове 
на територията на гр. Добрич и гр. Каварна. Нарушения не са констатирани. 
 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 пролетна циклама (ботурче)” в землището на с. Гроздьово, общ. Долни 
чифлик, и “Находище на снежно кокиче” в землището на с. Оброчище, община Балчик. 
По време на проверките популациите на видовете са плътни и в активна фаза на цъфтеж. 
В находището на снежно кокиче са установени и екземпляри от вида елвезиево кокиче. 
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 14 проверки на пазари и магазини за 



 8

цветя в област Варна и област Добрич. По време на проверките не са установени видове, 
както и коренища, луковици, грудки и туфи, предназначени за засаждане, попадащи в 
Приложение 3 на ЗБР и приложенията на Регламент 338/97 на Съвета на ЕО. Не е 
установена продажба на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване 
съгласно ЗЛР. 
 Във връзка с дадени общо 4 предписания на "Е.ОН България Мрежи" АД, за 
поставяне на птицебрани и платформи за щъркелови гнезда, са извършени две извънредни 
проверки, съответно на електропровод "Драганово" и на 7 гнездови местообитания на вида 
бял щъркел, разположени върху електрически стълбове в с. Генерал Киселово, община 
Вълчи дол. При проверките е установено че дадените предписания са изпълнени. 

Във връзка с подадено заявление за регистрация на 5 бр. приплоди от вида сив 
папагал /жако/ е извършена една извънредна проверка. 

Извършена е една  проверка за опазване на вековно дърво на територията на с. 
Китка, община Аврен, констатирано е, че дървото е в добро физиологично състояние и се 
спазват условията поставени в заповедта за обявяването му. 

Извършена е една  проверка, във връзка с издадено от министъра на околната среда 
и водите решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие за 
лесоустройствен проект на ДЛС-Тервел. При извършената проверка не са установени 
нарушения на условията поставени в решението. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 
През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 

РИОСВ – Варна, са извършили общо 31 бр. планови проверки. Не са установени 
нарушения.  

В екоинспекциятя е постъпил сигнал за поражения на буните в местност “Болата” в 
границите на Р “Калиакра”.  По време на проверката е установено, че бетоновите прегради 
построени на границата м/у морето и лимана в местност “Болата”, са напълно разрушени и 
отделни бетонни отломъци са разпръснати на 30 до 50 м в местността.  
 
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ   
  

Извършена е една извънредна проверка по документи на билкозаготвителен пункт, 
собственост на Николай Асенов Асенов - с. Градинарово, община Провадия. След 
проверка на входящ-изходящ дневник на РИОСВ – Варна, е установено, че не е 
представена обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 
2011 г. билки, както и за складовите наличности на пункта.  
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 
1. НП № 01037-4/05.03.2012г. на „Савимекс” ЕООД, гр. Добрич, нарушил чл. 18, т. 1 от 

ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.; 
2. НП № 01038-6/07.03.2012г. на ЕТ „Диана – Дияна Кръстева”, гр. Обзор, нарушил чл.18, 

т.1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.; 
3. НП № 01040-9/09.03.2012г. на „Норд” АД, гр. Девня, нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. 

Имуществена санкция в размер на 100 лв.; 
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4. НП № 01039-7/09.03.2012г. на „Ловмийт” ЕООД, гр. Генерал Тошево, нарушил чл. 18, 
т. 1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.; 

5. НП № 01041-10/19.03.2012г. на „Албена 2000 – Строителство и инженеринг” ЕООД, гр. 
Варна, нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.; 

6. НП № 01043-11/30.03.2012г. на „Спедстрой” ЕООД, общ. Аврен, с.Дъбравино, 
нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 500 лв.; 

 
АУАН: 
 

1. "Норд” АД, гр. Девня, в нарушение на чл.18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл.36 от 
същия; 

2. „Албена 2000 – Строителство и инженеринг” ЕООД, гр. Варна, в нарушение на чл. 
18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл.36 от същия; 

3.  „Спедстрой” ЕООД, общ. Аврен, с. Дъбравино, в нарушение на чл.18, т.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. 

Стремеж от страна на проверяваните по компонент «Почви» към съобразяване с 
изискванията наекологичното законодателство.     Наложените санкции и глоби оказват 
възпитателен ефект върху евентуални бъдещи нарушители. 

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. 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. 

Предприети са мерки по обезопасяване на местообитания на вида бял щъркел. 
 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 
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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.  

Вследствие на извършените проверки е преустановено замърсяване на почвите около 
имотите, предвидени за рекултивация.  
Контролът 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.    

 
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.  

     Предотвратяване на евентуални бъдещи замърсявания на околната среда със 
строителни отпадъци. Предотвратяване на негативи спрямо бизнеса и подобряване на 
бизнессредата. 

 
 
 
 
 
 
 
 


