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

дейност 

КАВ 

През месец септември 2012 г. са извършени общо 20 проверки на място, от които:  
 5 комплексни (екипни) проверки;  
 13 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по жалби и сигнали на граждани; 
 1 участие в ДПК на нов обект.  

Дадени са общо 14 предписания, от които на: 
 “Лорка” ЕООД, гр. Варна, цех за бои (комплексна проверка) - дадени са 6 предписания: 1. Да се 

представят в РИОСВ – Варна, вътрешнофирмена спецификация и месечни справки и декларации, 
изготвени съгласно Приложения № 12 и № 13 от Наредба за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. Срок: 18.09.2012 г. 
Изпълнено. 2. Да се представят в РИОСВ - Варна, следните счетоводни документи: 2.1.Извлечение 
от счетоводната програма за реализираната продукция за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2011 г. 
2.2. Копия от фактури и/или платежни нареждания за платена продуктова такса в ПУДООС. 2.3. Да 
се представи копие от договор с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Срок: 
18.09.2012 г. Изпълнено. 3. Да се актуализира и представи в РИОСВ - Варна, документацията от 
Приложение № 1 от Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 
REACH, утвърдени със Заповед № РД-250/2009 г. на МОСВ. Срок: 17.09.2012 г. Изпълнено. 4. Да се 
изискат от доставчиците на суровините ИЛБ, изготвени съгласно Приложение ІІ на Регламент 
REACH, изм. с Регламент /ЕС/ № 453/2010 г. Същите да се представят в РИОСВ -  Варна. Срок: 
28.09.2012 г. Изпълнено.  5. Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, оценка на безопасността на 
съхранението на ОХВ и смеси, изготвена съгласно формата от Указанията, утвърдени със Заповед № 
РД-288/2012 г. на МОСВ. Срок: 28.09.2012 г. Изпълнено. 6. Да се изготви и представи в РИОСВ – 
Варна, оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, изготвена съгласно формата от 
Указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012 г. на МОСВ. Срок: 28.09.2012 г. Изпълнено; 

 “Автомагистрали Черно море” АД, Шумен, бетонов възел, Варна (комплексна проверка) - дадено е 1 
предписание: Да се преустанови разливането на отпадъчни води на територията на площадката и 
извън нея и писмено да се уведоми РИОСВ – Варна, за предприетите мерки. Срок: 05.10.2012 г.; 

 „Валер 66” ЕООД, гр. Варна, бетонов възел (комплексна проверка) - дадено е 1 предписание: 1. Да се 
сключи договор за предаване на отпадък с код 170101, за което да се уведоми писмено РИОСВ - 
Варна. Срок: 10.10.2012 г.; 

 „Планекс” ООД, гр. Варна – бетонов възел ЗПЗ, гр. Варна (комплексна проверка) - дадено е 1 
предписание: Да се класифицират всички отпадъци, генерирани при дейността на дружеството по 
реда на Наредба № 3. Срок: 12.10.2012 г.; 

 “Янк 100” ЕООД, гр. Варна – хотел “Отдих”, гр. Каварна - дадено е 1 предписание: Да се извършат 
собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
от дейността на дружеството и представят в РИОСВ – Варна, доклад и резултатите от измерванията. 
Срок: 30.11.2012 г.;  

 “Марина СМ” ООД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се извършат собствени периодични 
измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на 
дружеството и представят в РИОСВ – Варна, доклад и резултатите от измерванията. Срок: 
31.12.2012 г.;  

 “Вежен 2010” ЕООД, с. Кюлевча, общ. Каспичан, цех - Варна (Женя-ВЕ ЕООД, Варна) - дадени са 2 
предписания: 1. Инсталациите да се етикетират съгласно изискванията на чл.6 от Наредба, приета с 
ПМС № 326 /ДВ, бр. 2 от 2010 г./. 2. Да се изготвят досиета на системите и се представят в РИОСВ - 
Варна. Срокът на двете предписания е 27.09.2012 г. Изпълнени; 
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 “София франс ауто-Варна” ЕАД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се извършат собствени 
периодични измервания на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността 
на бояджийната камера, по показател общ органичен въглерод и се представят в РИОСВ - Варна. 
Срок: 31.10.2012 г.; 

Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от “Ай ти груп” АД, гр. Варна и “Хидрострой” АД, гр.   Варна. 

Извършени са 36 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 15 доклада; 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Информация до Община Варна с данни от пунктовете за КАВ за август 2012 г.; 
 Информация до МОСВ за изготвяне на годишен доклад на Р България за 2011 г. съгласно 

изискванията на анекс VІІІ на Директива 2001/80/ЕС;   
 Представяне в МОСВ и ИАОС информация с анализ на данните от АИС на ТЕЦ „Варна”  за месец 

август 2012 г.; 
 Информация до МОСВ за осъществения контрол през третото тримесечие на обекти в обхвата на 

Наредба № 16/1999 г.  

ВФФ – Шум 

През месец септември 2012 г. са извършени общо 3 проверки на място, от които:  
 1 комплексна (екипна) проверка;  
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 проверка с контролни измервания за нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлен 

източник. 
Дадени са 2 предписания на “Скития 1 ГТ” ЕООД, гр. Генерал Тошево: 1. Да се представят в РИОСВ – 

Варна, вътрешнофирмени спецификации по Приложение № 12 и № 17 от Наредбата за определяне на реда и 
размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпостранени отпадъци за 2010 г. и 2011 г. 2. Да се изпрати писмо до " Екобултех" АД за приключване на 
договорните отношения, след което писмено да се уведоми РИОСВ - Варна. Срок за двете предписания: 
15.10.2012 г. 

През отчетния период са представени 2 доклада от СПИ на “ Метал” АД, гр. Варна и “Екарисаж – 
Варна”, ООД, гр. Варна. 

КПКЗ 

През месец септември 2012 г. са извършени общо 3 проверки на място, от които: 
 2 проверки по изпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни; 
 1 проверка във връзка с изменение на комплексното разрешително. 

Дадени са общо 7 предписания, от които на: 

 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово - дадени са 3 предписания: 1. Съдържанието на инструкциите по 
условия №№ 10.1.1.2.1, 10.1.1.2.3, 10.1.1.3.1 и 10.2.2.3 да съответства с текста, поставен в изброените 
условия. 2. Да се представи в РИОСВ – Варна, анализ, оценка на съответствието на данните от 
мониторинга и базовото състояние на почвите по пунктове. 3. Мерките, заложени в собствената 
оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на 
причинени екологични щети, да бъдат остойностени по препоръчителни цени, съгласно изискването 
на чл. 4 от Наредбата за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от 
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния 
размер на разходите за тяхното изпълнение. Срок за трите предписания: 31.10.2012 г.; 
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 “Екарисаж Варна” ООД, с. Тополи - дадени са 3 предписания: 1. Да се извършва собствен 
мониторинг по всички показатели, регламентирани в таблица 10.1.2. Срок: 31.12.2012 г. 2. Съдовете 
за събиране на нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, да 
се маркират с надпис: “Отработени масла” и съответно “Отпадъчни нефтопродукти”, код и 
наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. 
Срок: 31.10.2012 г. 3. Площадката за съхраняване на отпадъци код и наименование 20 01 21* - 
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, да се обезпечи със съд за счупени 
лампи. Срок: 31.10.2012 г. 4. Мерките, заложени в собствената оценка за възможни случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, да бъдат 
остойностени по препоръчителни цени, съгласно изискването на чл. 4 от Наредбата за вида на 
превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за 
тяхното изпълнение. Срок: 31.10.2012 г. 

ВОДИ 

През месец септември 2012 г. са извършени общо 26 проверки, от които:  
 10 комплексни (екипни) проверки;  
 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;  

 1 проверка за последващ контрол; 
 1 извънредна проверка по жалби и сигнали на граждани; 
 1 проверка за  пломбиране на дренажни кранове и/или аварийни саваци на ПСОВ. 

Дадени са общо 18 предписания, от които на: 
 “Девненски захарен завод” ЕАД, гр. Девня (комплексна проверка) - дадени са 2 предписания: 1. Да 

се почистят площадките за съхранение на отпадъци с кодове 17 01 01 от отпадъци с код 10 13 04 и 
площадка за съхраняване на отпадъци с код 17 04 07 от металните опаковки от боя. 2. Да се уведоми 
писмено РИОСВ – Варна, за изпълнението на предписанието по т. 1. Срок за двете предписания: 
31.10.2012 г.; 

 “ЗСК Девня” АД, гр. Девня (комплексна проверка) - дадени са 4 предписания: 1. Да се обозначат 
площадките за временно съхраняване на отпадъци с кодове 16 01 17, 20 01 21*, 19 09 02 и 20 03 01 с 
табели, съдържащи информация за кода и наименованието им, съгласно изискванията на Наредба № 
3 за класификация на отпадъците. Срок: 30.09.2012 г. 2. Да се извърши класификация на отпадъците 
от стружки от черни метали, гумени транспортни ленти и автомобилни гуми по реда на Наредба № 
3. Срок: 15.10.2012 г. 3. Да се представи в РИОСВ – Варна, отчетна книга за образувани отпадъци за 
площадката в гр. Провадия за проверка. Срок: 30.09.2012 г. 4. Да се проучат възможностите за 
монтиране на устройство, което непрекъснато да измерва  количеството на  заустваните в р. 
Провадийска отпадъчни води от обекта и да се уведоми директорът на РИОСВ - Варна. Срок: 
19.10.2012 г.; 

 “В и К” ЕООД, гр. Добрич, ГПСОВ “Добрич” (комплексна проверка) - дадени са 2 предписания: 1. 
Да се преустанови незабавно транспортирането на утайки от изсушителните полета на площадка, 
намираща се в близост до ГПСОВ “Добрич”. Срок: Постоянен. 2. Да се отстранят натрупаните 
утайки от площадка, намираща се в близост до ГПСОВ “Добрич”. Срок: 12.10.2012 г. 

 “В и К” ООД, гр. Варна, ПСОВ “Провадия” (комплексна проверка) - дадено е 1 предписание: Да се 
представят в РИОСВ – Варна, договори за предаване на отпадъците. Срок: 28.09.2012 г.; 

 “В и К” ООД, гр. Варна, КПС “Аспарухово” (комплексна проверка) - дадени са 2 предписания: 1. В 
случаи, налагащи отстраняване на пломбата, поставена на аварийния преливник на КПС, 
компетентните длъжностни лица незабавно да уведомят директора на РИОСВ - Варна. Срок: 
Постоянен. 2. Да се проучат възможностите и да се подгатвят за пломбиране - аварийният преливник 
към емшерите и преливникът към черпателя в помпена станция. Срок: 15.11.2012 г.; 

 “В и К” ООД, гр. Варна, ПСОВ “Златни пякъци” (комплексна проверка) - дадени са 2 предписания: 
1. Да се подготви за пломбиране изходът на емшерите - бивша ПСОВ „Чайка“. Срок: 26.10.2012 г. 2. 
Да се представи в РИОСВ-Варна експлоатационен дневник за профилактичните и рехабилитационни 
дейности на бившата ПСОВ Чайка. Срок: 02.12.2012 г.; 
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 “Ди Ай Трейд 1” ЕООД, гр. Добрич - дадено е 1 предписание: Да се извърши класификация по реда 
на Наредба № 3 на формираните в резултат на дейността отпадъци. Срок: 16.10.2012 г.; 

 “Изида” ООД, гр. Добрич - дадено е 1 предписание: Да се извърши класификация по реда на 
Наредба № 3 на формираните в резултат от дейността отпадъци. Срок: 09.10.2012 г.; 

 “Дан 2000” ООД, птицеферма, с. Слънчево - дадено е 1 предписание: Да се представи в РИОСВ – 
Варна, актуализиран договор със “Слънчево” АД, с. Слънчево, за приемане на формираните 
отпадъчни води от “Дан 2000” ООД, с. Слънчево. Срок: 11.10.2012 г.; 

 ЕТ “Дени Веселин Димитров”, птицеферма, с. Слънчево - дадено е 1 предписание: Да се представи в 
РИОСВ – Варна, актуализиран договор със “Слънчево” АД за приемане на отпадъчните води от 
дейността на ЕТ “Дени Веселин Димитров”, с. Слънчево. Срок: 11.10.2012 г.; 

 “Абрит” ООД, с. Абрит - дадено е 1 предписание: Да не се допуска изтичане на отпадъчни води от 
строителната площадка в язовир Залдап – ПИ 053003, землището на с. Абрит, общ. Крушари. Срок: 
До въвеждане на обекта в експлоатация. 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                              

Извършени са общо 97 проверки, от които:  
 8 комплексни (екипни) проверки; 
 72 проверки по плана за текущ контрол; 
 14 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по жалби и сигнали на граждани; 
 1 проверка по разпореждане на МОСВ във връзка със спазването на Наредбата за изискванията за 

пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване; 
 1 проверка по заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци.   

Дадени са общо 67 предписания, от които на: 
 “В и К” ЕООД, гр. Добрич, КПС “Балчик”, гр. Балчик (комплексна проверка) - дадени са 2 

предписания: 1. Да се подготви за пломбиране аварийният изход в шахта, разположена на около 50 м 
от КПС "Балчик" след бариера на паркинг "Морска гара", след което писмено да се уведоми РИОСВ 
– Варна. Срок: 10.10.2012 г. 2. Да се изготвят работни листи за класификация на отпадъците 
генерирани от дейността на дружеството (КПС "Балчик") и да се представят в РИОСВ – Варна, за 
утвърждаване. Срок: 24.09.2012 г. 

 “В и К” ООД, гр. Варна, ПСОВ “Дългопол” (комплексна проверка) - дадено е 1 предписание: Да се 
представят в РИОСВ – Варна договори за предаване на отпадъците. Срок: 28.09.2012 г.;  

 ПСОВ „Белослав“, гр. Белослав (комплексна проверка) - дадено е 1 предписание: Да се подготви за 
пломбиране савака на аварийния канал след механичното стъпало преди SBR. Срок: 08.10.2012 г.; 

 “Лидл България” ЕООД, с. Равно поле, Магазин “Лидл”, гр. Провадия - дадени са 2 предписания: 1. 
Да се извърши класификация по реда на Наредба № 3 на формираните отпадъци от машината за 
балиране. Срок: 11.09.2012 г.  2. Да се обособят и обозначат площадки за съхраняване на 
отпадъците, за които е извършена класификация, за което писмено се уведоми РИОСВ - Варна. 
Срок: 11.09.2012 г. В процедура по съставяне на АУАН; 

 ЕТ “Студентска среща - КК”, гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. Да се представят в РИОСВ – 
Варна, копия от фактури за закупена амбалажна хартия за периода от 01.01.2010 г. до 31.08.2012 г. 
Срок: 28.09.2012 г. 2. Да се представи копие от договор, сключен с организация по оползотворяване. 
Срок: 28.09.2012 г.;   

 “Делфи прим” АД, гр. София, Обувна фабрика, гр. Добрич - дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ – Варна, договор за предаване на отпадъци с код 15 01 10*. Срок: 17.09.2012 г. 
Изпълнено; 

 МЦ “Сити клиник МЦ Брегалница” ЕООД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представи за 
заверяване в РИОСВ – Варна, отчетна книга по отпадъци. Срок: 21.09.2012 г. Изпълнено; 

 “Мебел стил ДК” ООД, гр. Варна - дадени са 3 предписания: 1. Да се представят в РИОСВ – Варна, 
договорите с лицата, на които се предават отпадъците. 
2. Да се представи в РИОСВ – Варна, отчетната книга по отпадъците. 3. Да се обозначат площадките 
за съхраняване на отпадъците. Срокът за трите предписания е 18.09.2012 г. Изпълнени; 
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 “Еко България” ЕАД, гр. София, бензиностанция, гр. Добрич - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код и наименование на отпадъка съгласно 
Наредба № 3. Срок: 18.09.2012 г. 2. Да се представят договори за предаване на отпадъците в РИОСВ 
– Варна. Срок: 18.09.2012 г. Изпълнени; 

 “Никос плам” ЕООД, с. Ветрино, цех за екобрикети - дадено е 1 предписание: Да се подаде в РИОСВ 
– Варна, заявление за издаване на документ по чл. 35 от ЗУО. Срок: 11.10.2012 г.; 

 АМЦСМП “Св. Стефан” ЕООД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представи в РИОСВ – 
Варна, за заверяване отчетна книга по отпадъци. Срок: 05.10.2012 г.; 

 “Анатомик” ЕООД, гр. Генерал Тошево - дадени са 2 предписания: 1. Да се обозначат отредените за 
съхраняване на отпадъци места с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3. 2. 
Писмено да се уведоми РИОСВ - Варна. Срокът за двете предписания е 20.09.2012 г.;  

 АМЦСМП “Транспортен МЦ” ЕООД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представи в РИОСВ 
- Варна, ул. "Ян Палах" № 4, за заверяване отчетна книга по отпадъци. Срок: 28.09.2012 г.; 

 “Медицински център Тракия” ЕООД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представят в РИОСВ 
- Варна, ул. "Ян Палах" № 4, за проверка транспортни карти, отчетна книга и договор за предаване 
на отпадъци. Срок: 03.10.2012 г.; 

 “ГБС - Варна” АД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представят отчетни книги по 
отпадъците в РИОСВ – Варна. Срок: 24.09.2012 г.; 

 “Нестле айс крийм България”  ЕАД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: 1. Да се представят в 
РИОСВ – Варна, отчетни книги по отпадъците и договори за предаване на отпадъците за проверка. 
Срок: 25.09.2012 г.; 

 “Порше интер ауто БГ” ЕООД, гр. София, автосервиз “Ауди” гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. 
Да се представят в РИОСВ – Варна, отчетни книги за проверка; 2. Да се представят в РИОСВ – 
Варна, договори за  предаване на отпадъците. Срокът на двете предписания е 20.09.2012 г. 
Изпълнени; 

 “Досев импекс” ЕООД, гр. Варна - дадени са 3 предписания: 1. В търговския обект да се поставят 
указателна табела и контейнер за събиране на ИУЕЕО. Срок: 03.10.2012 г. 2. Да се представят 
следните документи: 2.1. вътрешнофирмена спецификация съгласно Приложение № 17 от Наредбата 
(ДВ. бр. 53/ 2008 г.); 2.2. копия от фактури от ВОП, МД и дневници за покупки; 2.3.копия от 
фактури издадени от "Екопак България" АД. Срок: 03.10.2012 г. 3. Да се представи копие от 
платежно нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС на стойност 7043 лева. Срок: 
31.10.2012 г.;  

 “Дажбог” ЕООД, гр. Добрич - дадени са 3 предписания: 1. Да се извърши класификация по реда на 
Наредба №3 на всички генерирани от дейността на дружеството отпадъци. Срок: 25.09.2012 г. 2. Да 
се обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код и наименование на отпадъка, 
съгласно Наредба №3 и писмено да се уведоми РИОСВ - Варна. Срок: 25.09.2012 г.  3. Да се 
представят в РИОСВ – Варна, договори с лица, на които се предават отпадъците. Срок: 25.09.2012 г. 
Изпълнени; 

 “Надин груп-Добрич” ЕООД,София, площадка, Добрич,пл №7089, кв 20 - дадено е 1 предписание: 
Да се представят в РИОСВ – Варна, договори с лица, на които се предават отпадъците. Срок: 
25.09.2012 г. Изпълнено; 

 “Екострой” АД, гр. Добрич, бетонов възел, гр. Добрич - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
представят  договори  за предаване на смесени битови отпадъци и черни метали в РИОСВ – Варна. 2. 
Да се изготви класификация на всички отпадъци, генрирани при дейността на дружеството, по реда 
на Наредба № 3. Срокът на двете предписания е 28.09.2012 г.; 

 “ДМТ Ойл” ЕООД, Добрич, бензиностанция, с. Бранище - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
представят договори за предаването на генерираните отпадъци и отчетни книги в РИОСВ – Варна. 2. 
Да се отредят места за съхраняване на генерираните отпадъци, които да се обозначат с код и 
наименование, за което писмено да се уведоми РИОСВ – Варна. Срокът на двете предписания е 
26.09.2012 г.; 

 “МТТ” ЕООД, гр. Добрич, автосервиз, гр. Добрич - дадено е 1 предписание: Да се представят в 
РИОСВ – Варна, за проверка отчетна книга по отпадъците и договори с лица за предаване на 
отпадъците. Срок: 26.09.2012 г.; 

 “МЗ Метал” ЕООД, гр. Добрич - дадени са 4 предписания: 1. Да се извърши класификация по реда 
на Наредба № 3 на генерираните от дейността на дружеството отпадъци ИУГ, въздушни филтри и 
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парцали, замърсени с опасни вещества. Срок: 01.10.2012 г. 2. Да се почисти допуснатото 
замърсяване със смесени битови отпадъци на територията  на обекта.  Срок: 01.10.2012 г. 3. Да се 
подаде в РИОСВ – Варна, заявление за издаване на документ по чл. 35 от ЗУО. Срок: 05.11.2012 г. 4. 
Да се представят в РИОСВ – Варна, за проверка отчетна книга по отпадъците и договори с лица за 
предаване на отпадъците. Срок: 01.10.2012 г.; 

 “Манев и сие” ООД, гр. Добрич - дадени са 2 предписания: 1. Да се представят в РИОСВ – Варна, 
договори с лица, на които се предават отпадъците. 2. Да се представят в РИОСВ – Варна, отчетни 
книги за проверка. Срокът на двете предписания е 26.09.2012 г.; 

 “Интекс” ООД, гр. Варна - дадени са 4 предписания: 1.  Да се представят в РИОСВ – Варна, 
вътрешнофирмена спецификация, съгласно Приложение № 12 и № 13 и месечни справки декларации 
по Приложения № 13 и № 18 от Наредбата (ДВ. бр. 53/ 2008 г.). 2. Дневници за покупки и фактури 
от ВОП за периода от  01.01.2009 г. до 31.08.2012 г. 3. Копия от фактури за платено лицензионно 
възнаграждение. 4. В търговския обект да се поставят указателна табела и контейнер за събиране на 
ИУЕЕО и НУБА. Срокът за всички предписания е 05.10.2012 г.; 

 “Енерго-про мрежи” АД, Варна (Е.ОН България), Складова база, Добрич - дадено е 1 предписание: 
1. Да се представят отчетни книги и договори за предаване на отпадъците в РИОСВ - Варна. Срок: 
27.09.2012 г.; 

 “Елиа” АД, гр. София, обект, гр. Добрич - дадени са 3 предписания: 1. Да се извърши класификация 
по реда на Наредба №3 на абсорбентите, замърсени с опасни веществава. 2. Да се представи в 
РИОСВ – Варна, отчетната книга по отпадъци 3. Да се обозначат площадките за съхраняване на 
отпадъците, за което писмено да се уведоми РИОСВ - Варна. Срок за трите предписания: 26.09.2012 
г. ;              

 “Екопроцес” АД, гр. Добрич, Инсталация зя вакуумна пиролиза - дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ – Варна, отчетната книга по отпадъци. Срок: 26.09.2012 г.; 

 “ДМ България” ЕООД, гр. София, магазин, гр. Добрич - дадени са 2 предписания: 1. Да се обозначат 
площадките за съхраняване на отпадъци, за което писмено да се уведоми РИОСВ – Варна. 2. Да се 
представят договорите с лицата, на които се предават отпадъци с кодове: 15 01 01; 15 01 02; 16 02 14. 
Срок за двете предписания: 27.09.2012 г.; 

 “Здравец ауто” ЕООД, гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. Да се обозначат площадките за 
временно съхраняване на отпадъци с табели, съдържащи информация за кода и наименованието им, 
съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците. 2. Да се извърши 
класификация на отпадъците от маслени филтри по реда на Наредба № 3. Срок за двете 
предписания: 01.10.2012 г.; 

 “Транс кобалт” ЕООД, гр. Девня - дадени са 2 предписания: 1. Да се извърши класификация на 
отпадъци от филтърни материали-15 02 02*. 2. Да се представят договори с лица, на които се 
предават ИУГ и отработени масла. Срок за двете предписания: 02.10.2012 г.; 

 ЕТ “Кобра-77-9- В.Цв.”, София, сервизно-търговски обект, Варна - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
представи в РИОСВ – Варна, отчетна книга по отпадъците за проверка. 2. Да се представи договор с 
лице, на което се предава отпадък с код 16 01 20. Срок за двете предписания: 04.10.2012 г.; 

 “Протех ЗХМ” ООД, гр. Провадия - дадени са 2 предписания: 1. Да се извърши класификация на 
генерираните от дейността на дружеството отпадъци. Срок: 04.10.2012 г. 2. Отпадъците, съхранени 
на територията на площадката, да бъдат предадени за последващо третиране в едномесечен срок 
след извършване на класификацията по т. 1; 

 “Метал” АД, гр. Варна - дадени са 2 предписания: Да се представят в РИОСВ – Варна, следните 
документи: 1. вътрешнофирмена спецификация, съгласно Приложение № 12 от Наредбата /ДВ, бр. 
53/2008 г./. 2. извлечение от счетоводната програма за изписани опаковки за периода от 01.01.2010 г. 
до 31.08.2012 г. Срок за двете предписания: 01.10.2012 г.; 

 “Комтек България” ООД, гр. Аксаково - дадени са 3 предписания: 1. В търговския обект да се 
постави указателна табела и контейнер за събиране на ИУЕЕО. Срок: 10.10.2012 г. 2. Да се 
предсатави регистрационен номер за извършена регистрация в публичния регистър. Срок: 10.10.2012 
г. 3. Да се представят следните документи: 3.1. вътрешнофирмена спецификация, съгласно 
Приложение № 12 и № 13 и месечни справки декларации по Приложения № 13 и № 18 от Наредбата; 
3.2. дневници за покупки и фактури от ВОП за периода от 01.01.2010 г. до 31.08.2012 г.; 3.3 договори 
с организации по оползотворяване и копия от фактури за платено лицензионно възнаграждение. 
Срок: 18.10.2012 г. 
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През отчетния период са издадени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 7 разрешителни по чл. 35, ал. 3 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на 

отпадъци; 
 2 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ по чл. 81, ал. 1, 

т. 1  от ЗУО; 
 62 заверени отчетни книги на 45 дружества; 
 120 утвърдени работни листи на 54 дружества; 
 1 фирма е със заличени документи по ЗУО за 1 площадка; 
 3 анулирани работни листи на 2 дружества. 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 6 проверки, от които: 
 4 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 1 проверка на земеделски земи в региона (палене на стърнища). 

ОХВ 

Извършени са общо 9 проверки, от които: 
 1 комплексна (екипна) проверка;  
 2 проверки по плана за текущ контрол на обекти с висок рисков потенциал; 
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки по разпореждане на областния управител. 

 Дадени са общо 17 предписания, от които на: 
 “Елдоминвест” ООД, гр. Варна (комплексна проверка) - дадени са 2 предписания: 1. Да се поставят 

указателни табели на складовете и резервоарите за съхранение на ОХВС. Срок: 08.10.2012 г. 2. Да се 
изготви и представи в РИОСВ – Варна, оценка на безопасността на съхранение на ОХВС. Срок: 
17.10.2012 г.; 

 “ЛУКойл - България” ЕООД, София, ПСБ, с. Аспарухово – дадени са 3 предписания: 1. Аварийният 
план да се актуализира и да се утвърди от генералния директор, съгласно измененията на ЗЗБ от 
месец октомври 2011 г. Срок: 12.10.2012 г. 2. Да се актуализират телефоните за община Дългопол в 
разпоредбите на аварийния план. Срок: 12.10.2012 г. 3. За изпълнение на дадените в настоящия 
протокол предписания писмено да се уведоми РИОСВ - Варна. 

 “Нестле айс крийм България” АД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се представят в РИОСВ – 
Варна, отчетни книги по отпадъците и договори за предаване на отпадъците за проверка. Срок: 
25.09.2012 г. Изпълнено; 

 “Кемикалс файн изолити” ООД, гр. Варна - дадени са 3 предписания: 1. Да се актуализира и 
представи в РИОСВ – Варна, документация, изискваща се съгласно Приложение 1 от Указанията за 
провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент REACH. 2. Да се представят в 
РИОСВ – Варна, ИЛБ, изготвени съгласно Приложение ІІ от Регламент REACH, изм. с Регламент 
453/2010 г. 3. Да се представи в РИОСВ – Варна, декларация от управителя на дружеството относно 
съхранението на търгуваните вещества. Срок за трите предписания: 17.09.2012 г. Изпълнени; 

 “Блусий Марийн Сървисис” ООД, гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. Да се поставят указателни 
табели, указващи категорията на опасност на съхраняваните вещества на видно място в склада за 
съхранение на ОХВ, за което да се осведоми писмено РИОСВ – Варна. Срок: 17.09.2012 г. 2. Да се 
изготви и представи в РИОСВ – Варна, оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси.1. 
Срок: 28.09.2012 г. Изпълнени; 

 “Химекс - ВМ” ООД, гр. Суворово - дадени са 3 предписания: 1. Съхранението на ОХВС да се 
осъществява единствено в оригинални етикетирани опаковки. 2. Обектът да се приведе във вид, 
отговарящ на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. 3. Да се изготви 
и представи в РИОСВ – Варна, оценка на безопасността на съхранението на ОХВС. Срок за трите 
предписания: 15.10.2012 г.; 
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 “Полекс” ООД, гр. Дългопол - дадени са 3 предписания: 1. Обектът да се приведе във вид, отговарящ 
на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС, за което да се уведоми 
РИОСВ – Варна. Срок: 15.10.2012 г. 2. Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, оценка на 
безопасността на съхранение на ОХВС. Срок: 22.10.2012 г. 3. Да се представят документални 
потвърждения за извършване на регистрации и нотификации на веществата в ЕСНА.Срок: 
29.10.2012 г.  

ОВОС/ОС 
За периода от 01.09.2012 г. до 30.09.2012 г. са извършени: две извънредни проверки на място във 

връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК); контрол по документи и на място за изпълнение на 
условията, поставени в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно план 
2012 г. 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:  

 Апартаментен хотел “Ялта”, намиращ се в УПИ V – 199, 200, 260 “за хотел”, кв. 35, по плана на 
курорта Златни пясъци, гр. Варна – с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

 Рeхабилитация на улични мрежи и зони за обществен отдих в община Аврен по Оперативна 
програма „Регионално развитие”, намиращи се в с. Аврен, община Аврен, област Варна – с 
предложение за въвеждане на строежа в експлоатация. 

II. Резултат от извършените проверки по документи и на място за изпълнение на условията поставени в 
решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно план 2012 г., и една извънредна 
(т. 5): 

1. Решение № 3-3/2005 г. по ОВОС на министъра на околната среда и водите, възложител 
“Блексийрама” АД, гр. София. Съствен е констативен протокол. Дадени са предписания на възложителя; 

2. Решение № ВА 1-2/101/2005 г. по ОВОС на директора на РИОСВ - Варна, възложител “Вертикал – 
Петков И с-ие” СД, гр. Плевен. Съствен е констативен протокол. Дадени са предписания на възложителя; 

3. Решение № ВА 2-3/115/2007 г. по ОВОС на директора на РИОСВ - Варна, възложител “Еолика 
България” ЕАД, гр. София. Съствен е констативен протокол. Дадени са предписания на възложителя; 

4. Решение № ВА 1-2/114/2007 г. по ОВОС на директора на РИОСВ - Варна, възложител “ЕЙ И ЕС 
ГЕО ЕНЕРДЖИ” ООД, гр. София. Съствен е констативен протокол. Дадени са предписания на възложителя; 

5. Решение по ОВОС № ВА - 16/2012 г. 
 Част от условието по точка 10 е изпълнено за представените ПУП-ПЗ, схеми за електропреносни 

мрежи I и II вариант към ПУП-ПЗ и комплексен транспортен план към ПУП-ПЗ; 
 Условията по т. 4 и част от т. 10 за представения ПУП-ПП са изпълнени. 

 
IV. Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия: 

 Становища по дневен ред за провеждане на общински или районни ЕСУТ/ЕСИИ – 18. 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
  От служители на РИОСВ – Варна, са извършени 12 извънредни проверки и проверки по сигнали за 
бедстващи и мъртви екземпляри от видовете розов пеликан, бял щъркел, както и екземпляри от семейство 
Дърдавцови, разред Китоподобни и разред Совоподобни. Шест от постъпилите сигнали са неоснователни. 
Три от сигналите са за намерени мъртви делфини. Три от проверките са за освобождаване на екземпляри от 
видовете обикновен мишелов, бял щъркел и представител на сем. Дърдавцови в подходящи за видовете 
райони.  

Във връзка с разпореждане на министъра на околната среда и водите е извършена проверка на 
Природонаучен музей - Варна, за предоставяне на конфискувани трофеи и препарати от защитени видове 
животни. 

Извършени са три проверки във връзка с подадени девет заявления  - едното за регистрация на 10 
приплода от вида сив папагал (жако), второто за регистрация на 9 приплода от видовете китайски александър 
и розовогръд александър и третото за регистрация на 7 приплода от видовете скално жако, конглуански 
папагал и сив папагал (жако). 
 Извършена е една извънредна проверка на ЗЗ “Дуранкулашко езеро”, код BG 0002051, във връзка с 
постъпил сигнал за унищожаване на хабитати в защитената зона. Сигналът е неоснователен. 
 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
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През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при РИОСВ – Варна, са 
извършили общо 26 планови проверки. Не са установени нарушения. 

През същия период е извършена една извънредна проверка във връзка с писмо на МОСВ относно 
незаконно използване на плаж “Болата”. Дадено е едно предписание, което е изпълнено. Ползвателят на 
плаж “Болата” се е явил за съставяне на АУАН за нарушение на режима на резерват “Калиакра”. 
 
ГМО 

Извършени са 4 проверки с представители на ИАОС във връзка с утвърден от министъра на 
околната среда и водите План-график за вземане на проби и Годишна програма за провеждане на контрол 
върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда. Взети са растителни 
проби от царевица и слънчоглед от опитните полета на ИАСАС, опитни полета и лабораторен комплекс към 
Добруджанска земеделски институт, гр. Генерал Тошево. Взетите проби ще бъдат анализирани от ИАОС с 
цел определяне на генетични модификации. На територията на експериментална база на БАБХ не са открити 
растителни култури, от които да бъдат взети проби.  

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. 

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.  
 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Наказателни постановления: 

През отчетния период са издадени 3 наказателни постановления и 3 заповеди за актуализиране на 
наложена текуща санкция на: 

 “Солвей Соди” АД, гр. Девня – заповед № И-З-263-2 В/03.09.2012 г. за актуализиране размера на 
наложена текуща имуществена санкция за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения  
по показател рН на отпадъчните води от шламоотвал “Падина”, като новия размер е 50 543 лв./мес.; 

 “Екарисаж - Варна” ЕООД, с. Тополи – наложена с НП № И-З-264-1Вх/27.09.2012 г.  текуща 
имуществена санкция за превишаване на нормите за допустими емисии на прах и въглероден оксид, 
изпускани в атмосферния въздух от експлоатацията на парен котел № 1, в размер на 223 лв./мес.; 

 “Битова техника” АД, гр. Добрич - наложена с НП № 01821-22/27.09.2012 г.  имуществена санкция 
за неизпълнение на дадено предписание за представяне на документ удостоверяващ почистването на 
черпателните ями, в размер на 2000 лв.; 

 Община Каварна, ПСОВ “Каварна“ - отменена със Заповед № И-З-237-2 В/30.08.2012 г. текуща 
ежемесечна санкция за превишаване на индивидуалното емисионно ограничение по показател общ 
фосфор след ГПСОВ “Каварна” АД, гр. Каварна в размер на 66,81 лв.; 

 “Алфа Ууд България” АД, гр. Долни чифлик - отменена със Заповед № И-З-203-3 В/25.09.2012 г. 
текуща ежемесечна санкция за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по 
показатели общ фосфор, общ азот и БПК5 след ПСОВ “Алфа Ууд България” АД, гр. Долни чифлик в 
размер на 133 лв.; 
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 НП № 0000002123-16/13.09.2012г. на Марин Петров Дочев, гр. Вълчи дол, нарушил чл.38, ал.1, т.6 
от ЗБР. Глоба в размер на 100 лв. – за нерегламентирано отглеждане на животни от защитен вид. 

 
 
 
АУАН: 

1.ЕТ „Борис - Б - Борисов”, с. Българево, общ. Каварна, в нарушение на чл.17 във връзка с чл. 83, ал. 
1 от ЗЗТ - за нарушение на режима на резерват “Калиакра”. 
2.„Калиакра Инвест” ООД в нарушение на чл. 95, ал. 1 и чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС  

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

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

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

В резултат на работата на експертите по компонент “Води” контролираните предприятия се стремят 
да ограничат или преустановят замърсяванията на повърхностните водни обекти. 

Контролът по ОХВ бе насочен основно към наличие на: регистрация на веществата; нотификация на 
химичните вещества от вносители и производители; актуални информационни листове за безопасност на 
български език; инвентаризационни списъци на химичните вещества, наличие на актуализирани Таблица 1 и 
Таблица 2 от Приложение № 1 от Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на 
Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), утвърдени със Заповед № РД – 250/08.04.2009 г. на министъра на 
околната среда и водите и др.   
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