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

 
КАВ 

 
През месец май 2012 г. са извършени общо 47 проверки на място, от които:  

 5 комплексни (екипни) проверки;  
 39 проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 2 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 1 извънредна проверка  

 
Дадени са 15 предписания на: 
 “Свобода” АД, гр. Добрич (комплексна проверка) – 4 предписания: 1. Да се обособи 

площадка за за съхраняване на отпадък с код 04 01 01, формиран от аспирационната 
инсталация за което писмено се уведоми РИОСВ – Варна. Срок: 30.05.2012 г., 2. Да 
се обозначат всички площадки за съхраняване на отпадъци на територията на 
предприятието за което писмено се уведоми РИОСВ – Варна. Срок: 30.05.2012 г., 3. 
Да се представи в РИОСВ – Варна работен лист за класификация на отпадъците от 
електрическото и електронно оборудване по реда на Наредба № 3 /ДВ, бр. 44/2004 
г./. Срок: 30.05.2012 г., 4. Да се разработи и представи в РИОСВ – Варна програма за 
управление на отпадъците. Срок: 08.06.2012 г. 

 “Господинов и синове” ООД, гр. Добрич (комплексна проверка) – 1 предписание: 1. 
Да се обозначи помещението за временно съхраняване на отпадъци с код 03 01 05, за 
което писмено да се уведоми РИОСВ – Варна; 

 ЕТ “Автотранс сервиз”, гр. Варна (комплексна проверка) – 2 предписания: 1. Да се 
извърши класификация по Реда на Наредба № 3 на генерираните отпадъци от хартия 
и картон.  Срок: 15.06.2012 г., 2. Да се обозначат всички зони обособени за 
съхраняване на отпадъците с табели с код и наименование на отпадъка, съгласно 
Наредба № 3. Срок: 15.06.2012 г.; 

 “Булавто” АД, гр. Варна  - 2 предписания: 1. Да се извършат СПИ на емисиите 
вредни вещества, отделяни в атмосферния въздух от дейността на бояджийската 
камера. Срок: 10.06.2012 г., 2. Продуктите с марка "Spies Heckop" да бъдат 
етикетирани, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба, приета с ПМС 40 (ДВ, 
бр.20/2007 г.). Срок: 25.05.2012 г. 

 “Милкос инженеринг” ООД, гр. Варна – 1 предписание: 1. Да се извършат и 
представят в  РИОСВ - Варна, доклад и резултати от собствени периодични 
измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
дейността на бетономесителната инсталация, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, 
т. 2 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.). Срок: 31.05.2012 г. 

 “Фриготерм” ЕООД, гр. Варна – 1 предписание: 1. Продуктите неотговарящи на 
изискванията на Наредба, приета с ПМС № 336/2007 г. да се изведат от търговската 
мрежа. Срок: 15.05.2012 г. 

 “Дали 99” ООД, гр. Варна – 1 предписание: 1. Да се извършат и представят в  
РИОСВ - Варна, доклад и резултати от собствени периодични измервания на 
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емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на 
автобояджийна камера, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 
(ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.). Срок: 16.07.2012 г. 

 “Ото 2005” ЕООД, гр. Варна – 1 предписание: 1. Да се извършат и представят в  
РИОСВ - Варна, доклад и резултати от собствени периодични измервания на 
емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на 
автобояджийна камера, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 
(ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.). Срок: 16.07.2012 г. 

 “Пътища и мостове” ЕООД, гр. Варна – 2 предписания: 1. Да не се извършват 
технологични изпитвания до подмяната на ръкавните филтри. Срок: 07.05.2012 г.,  2. 
Писмено да се уведоми РИОСВ - Варна за приключването на ремонтните дейности. 
Срок: 3 дни. 

 
Извършени са 35 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 19 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 19 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – утвърдени 15 доклада; 
 ПУР и СНЕ - утвърдено с решение 1 бр.  
 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 За община Варна са представени данни от АИС Ян Палах и АИС Батак за м.април 

2012 г.; 
 Информация до МОСВ по Директива 2001/80/ЕС за ТЕЦ Варна ЕАД, с. Езерово; 
 Информация до МОСВ и ИАОС за данните от ПМ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово 

за м. април 2012 г.; 
 
ВФФ - Шум: 

 
Извършени са 2  проверки с контролни измервания по сигнали за наднормен шум на: 
 “Пластхим Т” АД, гр. Аксаково – не са констатирани наднормени стойности на 

нивата на шума за трите периода на денонощието; 
 “Петрол” АД, бензиностанция 2106 гр. Варна, ж.к. “Бриз” – констатирани са 

наднормени стойности на нивата на шума за вечерния и нощния период на 
денонощието.  

 
КПКЗ 
 

През месец май 2012 г. са извършени общо 4 проверки на място: 
 3 проверки за  изпълнението на условия в издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка по подаден сигнал за настъпила аварийна ситуация на площадката на 

“Полимери” АД, гр. Девня; 
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Дадени са 9 предписания на:  
 “Полимери” АД, гр. Девня (КПКЗ) – 6 предписания: 1.Да се изготви и представи в 

РИОСВ – Варна информационен лист за безопасност на 1,2 дихлоретан, съгласно 
изискванията на Регламент REACH, изм. с Регламент (ЕС) 453/2010 г. Срок: 
31.05.2012 г. 2. Да се представят документи, доказващи, че заустваните в р. 
Девненска отпадъчни води не  нарушават нейната категория (IІІ категория).  Срок: 
31.10.2012 г. 3. Да се осигури специализиран съд с плътно затваряне за съхраняване 
на отпадък с код и наименование 20.01.21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак. Срок: 31.05.2012 г. 4. Да се почисти от прорасла растителност и 
възстанови нарушената цялост на бетоновата обваловка на металния резервоар за 
временно съхраняване на отпадъци, с код и наименование 07 01 07* Халогенирани 
остатъци от дестилация и остатъци от реакции (тежки фракции). Срок: 31.05.2012 г. 
5. Да се разделят по вид и почистят отпадъците от разтвори и киселини, получени по 
контактен метод (отпадъци от ферихлорид), намиращи се извън контура на 
отредената за целта площадка № 3. Срок: 31.05.2012 г. 6. В срок до 10 работни дни от 
получаване на обобщен протокол от проверка да се заплати такса ползване на воден 
обект по сметка на „SG Експресбанк” и представи копие от платежно нареждане и 
Декларация по чл.194 б от ЗВ за заустени водни количества в БД Варна; 

 “Полимери” АД, гр. Девня (аварийна ситуация) – 3 предписания: 1. Да се 
предприемат действия за почистване на обваловката от течния отпадък с код 07 01 
07*. Срок: 11.05.2012 г. 2. Да се извърши обследване на здравината на резервоара от 
акредитирана лаборатория и резултатите де се представят в РИОСВ – Варна. Срок: 
18.06.2012 г. 3. Да се представи в РИОСВ – Варна план за възстановяване целостта 
на резервоара и действия за последващо третиране на отпадък с код 07 01 07*. Срок: 
08.05.2012 г. Дадените предписания са изпълнени в срок. 

 
По ЗОПОЕЩ са извършени: 
 2 проверки на “Полимери” АД, гр. Девня, по подадена в РИОСВ – Варна, 

информация, по чл. 20, ал. 2 и ал. 3. Дадени са 2 предписания. 
 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 1 становище до МОСВ относно изпълнение на поетите задълженията от „Далкия – 

Варна” ЕАД, гр. Варна по опазване на околната среда в приватизационния договор; 
 1 становище до „Полимери” АД, гр. Девня, за предаване на луга за последващо 

използване в инсталацията за производство на калцинирана сода на „Солвей Соди” 
АД, гр. Девня; 

 27 проверени и потвърдени годишни доклади по околна среда на оператори с 
издадени комплексни разрешителни;  

 43 проверени и потвърдени доклада в електронната система за докладване на ИАОС 
на оператори на инсталации, извършващи дейности по Регламент 166/2006/ЕО. 

 
ВОДИ 
 

През месец май 2012 г. са извършени общо 18 проверки, от които:  
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 13 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;  

 5 извънредни проверки по жалби и сигнали на граждани за замърсяване с 
отпадъчни води. 

 
Дадени са 6 предписания на:  
 “Добруджански хляб” АД, гр Добрич, Цех за производство на хляб, гр. Варна - 1 

предписание: 1. Да се представи договор с “В и К Варна” ООД за приемане в 
градска канализация и пречистване в ПСОВ на отпадъчните води, формиращи се от 
цеха за производство на хляб - гр. Варна, собственост на “Добруджански хляб” АД. 
Срок: 07.06.2012 г.; 

 “В и К Варна” ООД, гр. Варна, канализация пред цех в гр. Варна на  
“Добруджански хляб” АД, гр. Добрич - 2 предписания: 1. Да се установи произхода 
на водите зауствани в дере Налбанка, непосредствено пред цех на “Добруджански 
хляб” АД Срок: 31.05.2012 г.  2. За предприетите действия да се уведоми директора 
на РИОСВ – Варна. Срок: 31.05.2012 г. 

 “ЗСК Девня” АД, гр. Провадия, Промивно-пресевна инсталация – 1 предписание: 1.  
Да се осигури подходящо място за отбиране на проба от отпадъчните води, 
формиращи се от ППИ, преди заустването им в река Провадийска.Срок: 18.05.2012 
г. Предписанието е изпълнено; 

 “Модул” ЕООД, гр. Варна, паркинг - 1 предписание: 1. Да се представи в РИОСВ - 
Варна договор с “В и К Варна” ООД за приемане в канализационната система на 
отпадъчнте води от обекта. Срок: 11.06.2012 г.; 

 “Елсед” ООД, с. Гроздьово, рибовъдно стопанство “Елешница” - 1 предписание: 1. 
Да се предприемат действия за получаване на разрешително за ползване на воден 
обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и да се уведоми 
писмено РИОСВ – Варна. Срок: 31.05.2012 г. 

 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                           

 
Извършени са общо 42 проверки, от които:  
 7 комплексни (екипни) проверки; 
 15 проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 7 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 2 проверки по разпореждане от МОСВ; 
 2 по подадено заявление за издаване на разрешение по чл. 37 от ЗУО; 
 2 проверки по подадено заявление за изменение/допълнение на разрешение по чл. 

45 от ЗУО; 
 2 по подадени заявления за издаване на удостоверение по чл. 54 от ЗУО; 
 1 проверка с ОД на МВР – Добрич;  
 2 проверки по разпореждане на Районна прокуратура – Варна; 

 
Дадени са 22 предписания на: 
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 “Бряст- Д” АД, гр. Добрич (комплексна проверка) - 3 предписания: 1. Да се 
обозначат площадките за съхраняване на образуваните в резултат от дейността 
отпадъци. 2. Да се извърши класификация по реда на Наредба № 3 на опаковките, 
замърсени с опасни в-ва и абсорбентите, замърсени с опасни вещества. 3. Да се 
представят договорите с лицата, на които се предават отпадъците; 

 “Лидл България ЕООД енд КО” КД, гр. Варна (комплексна проверка) - 3 
предписания: 1. Хладилните и климатични инсталации да се етикетират съгласно 
изискванията на чл.32 от Наредбата, приета с ПМС 336/ 2008 г. и писмено да се 
уведоми РИОСВ-Варна. 2. Да се обозначат площадките за съхраняване на 
отпадъците, за което писмено се уведоми РИОСВ-Варна. 3. Да се представят в 
РИОСВ-Варна договори с лица, на които се предават отпадъци с кодове: 02 02 03; 
15 01 01 15 01 02; 

 “Ксела България” ЕООД, гр. Добрич (комплексна проверка) - 2 предписания: 1. Да 
се изискат и представят информационни листове за безопасност за химичните 
вещества и смеси от доставчиците. 2. Да се изискат документи, удостоверяващи 
извършването на регистрации на веществата в Европейската агенция по 
химикалите; 

 ”ДКЦ 1”Света Клементина”-Варна” ЕООД, гр. Варна (комплексна проверка) – 1 
предписание: 1. Да се обозначат обособените помещения за временно съхраняване 
на отпадъци с табели, съдържащи код и наименование на отпадъците съгласно 
Наредба № 3; 

 ”Таласъми” ООД (комплексна проверка) - 1 предписание: 1. Да се представи в 
РИОСВ-Варна  заявление по образец № 2, за прекратяване действието на 
Разрешение № 03-ДО-404-00/06.04.2011г., преди изтичане на неговия срок; 

 “Акс метал“ ЕООД – 1 предписание: 1. Да се представи в РИОСВ- Варна решение 
по ОВОС или Решение да не се извършва ОВОС, съгласно ЗООС. Същото е 
изпълнено; 

 “Рефил” ЕООД - 1 предписание: 1. Протокола от  проверката да се сведе до 
знанието на управителя; 

 “Трейд експрес Л“ – 2 предписания: 1. Да се представи в РИОСВ – Варна справка 
за теглото на кашоните. 2. Да се представи в РИОСВ- Варна копие от платежно 
нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС; 

 “Мики 2004” ООД- 1 предписание: 1. Да се представят в РИОСВ – Варна се 
представят копия от фактури за закупена амбалажна хартия. 

 “Корект стар” ЕООД – 1 предписание 1. Да се представи регегистрационен номер 
от направена регистрация в регистъра по чл. 26. ал. 1. т. 3 от ЗУО; 

 ”Раяленд” ООД – 3 предписания: 1. Да се извърши регистрация в регистъра по чл. 
26,  ал. 1, т. 3 от ЗУО. 2. Да се поставят контейнери и указателни табели за събиране 
на ИУЕЕО. 3. Да се изпрати уведомително писмо до РИОСВ - Варна след 
изпълнение на предписания 1 и 2. 

 Отводнителен канал на бул. “В. Левски” стопанисван от община Варна – 1 
предписание: 1. Да се уведоми писмено РИОСВ-Варна за извършените дейности по 
почистване на отводнителния канал, успореден на бул.В. Левски"; 

 “Аякс 2002“ ООД - 2 предписания: 1. Да не се допускат на територията на обекта, 
лица извън средно списъчния персонал на депото. Срок: Постоянен 2. Откритите 
участъци на отпадъчното тяло да бъдат запръстени с изолационен слой земни маси. 
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Срок: 18.05.2012 г. 
       
През отчетния период са издадени: 
 4 утвърдени проекта на програми за управление на дейности по отпадъците; 
 1 съгласуван проект на програма за управление на дейности по отпадъците; 
 1 отказ за утвърждаване на програма за управление на дейности по отпадъците; 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 3 регистрационни документи по чл. 12, ал. 4 от ЗУО; 
 2 разрешения по чл. 37 от ЗУО; 
 1 удостоверение по чл. 54, ал. 5, т. 3  от ЗУО; 
 74 заверени отчетни книги на 13 дружества; 
 56 утвърдени работни листи на 9 дружества; 
 2 фирми с заличени документи по ЗУО за 8 площадки; 
 1 анулиран работен лист. 

 
ПОЧВИ 

 
Извършени са 13 проверки, от които: 
 1 проверка по плана на РИОСВ – Варна, на терен за рекултивация. Дадено 1 

предписание: Да се маркират граничните точки на терен за рекултивация с ясно 
видими знаци и де се уведоми РИОСВ – Варна. Срок: 30.06.2012 г.; 

 11 проверки (съвместни с представители на други институции) в изпълнение на 
писмо № 10/2012 г. на Върховна административна прокуратура, гр. София, за 
контрол на складове за препарати за растителна защита на територията на 
Варненска и Добричка област. Дадени от членовете на комисиите са общо 27 
предписания; 

 1 проверка по разпореждане на районна прокуратура Варна.  
 
ОХВ 
  

 Извършени са 10 проверки по чл. 27 от ЗЗВВХВС на: 

 1 комплексна (екипна) проверка; 

 8  проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 

 1 проверка по разпореждане на областния управител на област Варна; 

Дадени са 8 предписания на: 

 „Живел – Агро” ООД, гр. Добрич – 1 предписание: Да се изиска и предостави в 
РИОСВ - Варна документално потвърждение от производителя на меден сулфат за 
излъчване на изключителен представител на производител извън общността, 
съгласно чл. 8 от Регламент REACH, със срок – 28.05.2012 г.; 
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 „МТМ” ЕООД, гр.Варна - 1 предписание: Да се актуализира и представи в РИОСВ - 
Варна документацията, изискваща се съгласно Приложение 1 от Указанията за 
провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент REACH, със срок – 
18.05.2012 г; 

 ЕТ „Мерк – Косю Димитров”, гр. Аксаково - 1 предписание: Да се актуализират 
ИЛБ за готовите продукти, съдържащи ПАВ, като в т. 12 се впише 
биоразградимостта на ПАВ и метода й на определяне, съгласно изискванията на 
Приложение ІІ от Регламент 648/2004 г. Същите да се представят в РИОСВ – 
Варна, със срок – 11.06.2012 г.; 

 ЕТ „Пуцинг – Емил Петров”, с. Кипра - 1 предписание: Да се изготви и представи в 
РИОСВ - Варна документацията, изискваща се съгласно Приложение 1 от 
Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 
REACH, утвърдени със Заповед № РД – 250/2009 г. на министъра на околната среда 
и водите, със срок – 11.06.2012 г. 

 „Булярд Корабостроителна индустрия” ЕАД, гр. Варна - 4 предписания: 1. Да се 
изискат от доставчиците на химични вещества и смеси информационни листове за 
безопасност (ИЛБ) на български език. Същите да се представят в РИОСВ – Варна, 
със срок: 29.06.2012 г. 2. Да се актуализира и представи в РИОСВ – Варна Таблица 
2 от Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 
REACH, със срок: 29.06.2012 г. 3.Да се изискат документи от производителите на 
хим. вещества и смеси, удостоверяващи извършването на регистрации на 
веществата в Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Същите да се представят 
в РИОСВ – Варна, със срок: 29.06.2012 г. 4. Да се изиска декларация от 
производителят на бои, удостоверяваща, че в състава на произведените от тях 
продукти не влизат устойчиви органични замърсители (УОЗ), съгласно 
изискванията на Регламент (ЕО) № 850/2004 (POPs) за устойчивите органични 
замърсители, със срок: 29.06.2012 г.; 

 Термострен инвест” ЕООД, гр. Вълчи дол - по изпълнение на дадено предписание 
по чл. 157 б от ЗООС. При проверката е установено, че предписанието е изпълнено. 

ОВОС/ОС 
 

За периода от 01.05.2012 г. до 31.05.2012 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:  

 „
Покрити авто и жп площадки 4 и 5 за товаро-разтоварна дейност на цех „Склад и 
опаковки” в ПИ с идентификатор 20482.505.421 по КК на землище гр. Девня - с 
предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

 “
Покрита авто и жп площадка за товаро-разтоварна дейност на цех „Склад и 
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опаковки”- подобекти: „Площадка 1“, „Площадка 2“ и „Площадка 3“ в ПИ с 
идентификатори 20482.505.421, 20482.505.422 и 20482.505.423 по КК на землище 
гр. Девня - с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

 “
Фотоволтаична електроцентрала „Добрич“ с максимална мощност 16 МWp“ – 
Етапи: II, VII, IX, XI, XIII, в ПИ с ИД 72624.603.283, по плана на ПЗ „Запад“, гр. 
Добрич – с предложение за въвеждане на строежа (етапи от него) в експлоатация; 

 “
Фотоволтаична система 74100 Wp и захранване на главно разпределително табло 
Т1 66 kVA, 0.4 kV” в УПИ V-162, кв. 11, по плана на с. Снежина, общ. Провадия, 
обл. Варна – с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

 “Фотоволтаична електроцентрала с мощност 75600 Wp“ в УПИ XXV-72, кв. 11, 
по плана на с. Просечен, общ. Суворово, обл. Варна – 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 - 3/2012 г. 
 По 

точка 10 – условието в частта Устройствените планове преди внасянето им за 
одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с 
РИОСВ – Варна и РЗИ – Добрич, е изпълнено; 

2. Решение по ОВОС № 4/2012 г.  
 По 

т. 10 – в частта Устройствените планове преди внасянето им за одобряване по 
реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РЗИ – Добрич, е 
изпълнено; 

3.  Решение по ОВОС № ВА - 1/2010 г. 
 По 

точка 8 - условието е изпълнено. 
IV. Становища по дневни редове за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия: 

 Становища по дневни редове за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ - 13 бр.; 
 Участие на ЕСУТ – 3 (1 - обл. ЕСУТ Добрич + 1 - общ. ЕСУТ Варна + 1 - обл. 

Варна). 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
  
 В РИОСВ - Варна, са постъпили 20 сигнала за бедстващи и мъртви екземпляри от 
видовете ням лебед, египетски лешояд, шипобедрена костенурка, селска лястовица и 
делфин. Шест от постъпилите сигнали са неоснователни. Единадесет от сигналите са за 
намерени мъртви делфини. Един от сигналите е за намерен мъртъв екземпляр от вида 
египетски лешояд. С цел установяване на причините за смъртта му е изпратен за 
изследване в Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора. Един от сигналите е за 
намерени два екземпляра от вида шипобедрена костенурка, които са пуснати на свобода в 
подходящ за вида район. Друг от сигналите е за намерени мъртви 3 възрастни и 8 
новоизлюпени екземпляра от вида селска лястовица, не са установени причините за 
смъртта им. В ОП "Зоопарк-Спасителен център", гр. Варна, е настанен за лечение и 
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отговорно пазене един синигер и са дадени две предписания. Независимо че 
предписанията са изпълнени, птицата е умряла. 

С цел ограничаване търговията със застрашени растителни видове по ЗБР, ЗЛР и 
Регламент 338/97 на Съвета на ЕО са извършени общо четири планови проверки на пазари 
и магазини за цветя в 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 със Заповед № РД-361/09.04.2004 г. на МОСВ, за определяне на 
режимите, реда и условията за ползване и изкупуване с цел търговия на охлюви от 
видовете лозов и градински охлюв са извършени две планови проверки на общински 
пазари и районите около тях в област Добрич. Нарушения не са констатирани. 

Във връзка с подадено заявления за регистрация на 1 приплод от вида 
жълтокачулато какаду и 3 приплода от вида сенегалски папагал е извършена една 
извънредна проверка. 

Извършени са две планови проверки за опазване на вековни дървета на територията 
на с. Доброглед и с. Ботево, община Аксаково, констатирано е, че дърветата са в добро 
фитосанитарно състояние и се спазват условията, поставени в заповедите за обявяването 
им. 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 
През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 

РИОСВ – Варна, са извършили общо 35 планови проверки. Не са установени нарушения.  
През същия период са извършени три извънредни проверки по постъпили сигнали: 
- По сигнал за изземване на пясък от Р “Калиакра” в района на местност “Болата” е 

установено заравняване на плажната ивица с багер до незаконно изграден снек-бар; 
- По сигнал за построена барака в ЗМ “Ятата” е установено наличието на барака 

(лека конструкция), поставена в частен имот;  
- По сигнал за изземване на пясък от ЗМ “Дуранкулашко езеро” е установено, че 

сигналът е неоснователен. 
 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
 
Извършена е една планова проверка на билкозаготвителен пункт  в гр. Аксаково, 

област Варна. Не са констатирани нарушения. 
 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 
1. НП № 0000002877-14/02.05.2012г. на Николай Асенов Асенов, с. Градинарово, общ. 

Провадия, обл. Варна, нарушил чл. 31, ал.2, т. 6 от ЗЛР. Глоба в размер на 100 лв.; 
2. НП № 0000002748-96/07.05.2012г. на „Черноморска Технологична Компания” АД, гр. 

София, нарушил чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС. Имуществена санкция в размер на 1000 лв.; 
3. НП № 01818-1/07.05.2012г. на „Насто пет” ЕООД, с. Бранище, обл.Добрич, общ. 

Добричка, нарушил чл. 46, ал.1, т. 3, буква”б” от ЗВ - за нерегламентирано ползване на 
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повърхностен воден обект – дере за заустване на отпадъчни води, формирани от 
фермата, без необходимото за това разрешително. Наложена е имуществена санкция в 
размер 2000 лв. 

4. НП № 0000002900-2/14.05.2012г. на „Ловмийт” ЕООД, гр. Ген. Тошево, нарушил чл.25, 
ал.1 от ЗУО. Имуществена санкция в размер на 2000 лв.; 

5. НП № 0000002196-15/15.05.2012г. на „Клас олио” ООД, с. Карапелит, нарушил  т.19, 
колона 6, от Таблица 1 на Приложение 2 към чл.2, ал.2 от Наредба № 7 – неспазване 
нормите за съдържание на ЛОС в годишния доклад за ПУР. Имуществена санкция в 
размер на 7000 лв.; 

6. НП № 0000002895-17/28.05.2012г. на „Картел СА” ЕООД, гр. Варна, нарушил чл.36, т.1 
от ЗУО. Имуществена санкция в размер на 2493,04 лв.- неплатена продуктова такса, 
заплащане в двоен размер; 

7. НП № 0000002897-18/28.05.2012г. на „Картел СА” ЕООД, гр. Варна, нарушил чл.93, 
ал.4 от ЗУО.– неизпълнение на предписание за заплащане на продуктова такса. 
Имуществена санкция в размер на 500 лв.   
 

АУАН: 
 
1. „Картел- С.А” ЕООД, гр. Варна, ж.к ”Възраждане” в нарушение на чл.36, т.1 от ЗУО; 
2. „Картел-С.А” ЕООД, гр. Варна, ж.к „Възраждане” в нарушение на чл.93, ал.4 от ЗУО; 
3. „Свобода” АД, гр. Добрич в нарушение на чл.18, т.1 от ЗЧАВ, във връзка с чл.36 от 
същия закон; 
4. „Терем – КРЗ  Флотски арсенал - Варна” ЕООД, гр. Варна, в нарушение на чл.48, ал.1, 
т.3 от ЗВ. 

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

 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.  

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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