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

През месец юли 2012 г. са извършени общо 41 проверки на място, от които:  
 4 комплексни (екипни) проверки;  
 36 проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 1 извънредна проверка.  

Дадени са общо 7 предписания, от които на: 
 “Хепи лейди” ЕООД, гр. Варна, Хладилна база, гр. Варна – дадени са 2 

предписания: 1. Хладилните инсталации да се етикетират, съгласно 
изискванията на чл. 32 от Наредба, приета с ПМС 336/2008 г. Срок: 
13.07.2012 г. – изпълнено. 2. Да се представят в РИОСВ - Варна досиета на 
хладилните системи. Срок: 13.07.2012 г. – изпълнено. 

 “Автоколор” ЕООД, гр. Добрич, автосервиз, гр. Добрич – дадено е 1 
предписание: 1. Да се извършат собствени периодични измервания на 
емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на 
автобояджийната камера. Срок:  30.08.2012 г. 

 “Агро резерв” ООД, гр. Варна, Зърнобаза, с. Крумово – дадено е 1 
предписание: 1. Да се представят в РИОСВ-Варна Доклада и резултатите от 
извършените СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух за утвърждаване.Срок: 31.07.2012 г. – изпълнено. 

 “Петрол” АД, гр. София, Бензиностанция  2105, гр. Варна – дадено е 1 
предписание: 1. Щуцерите на вливните фунии на резервоара за бензин да се 
подменят със стандартни херметични щуцери, съгласно изискванията на 
Наредба № 16 и писмено да се уведоми РИОСВ-Варна. Срок: 24.08.2012 г. 

 “Елпром ЕМЗ” ООД, гр. Шабла (комплексна проверка) - 2 предписания: 1. 
Да се извърши класификация на образуваните отпадъци от опаковки 
(пластмасови) и хартиени и картонени отпадъци по реда на Наредба № 3. 
Срок: 16.07.2012 г. – изпълнено. 2. Да се актуализира програмата по 
управление на дейностите по отпадъците и се представи за утвърждаване в 
РИОСВ – Варна, в 14-дневен срок от заверяване на работните листи.  

Извършени са 41 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 23 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 23 протокола (образец В по чл. 42 от 
Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от 
тяхна страна; 

 СПИ – утвърдени 18 доклада. 
Утвърдени са нови пробовземни точки за контрол на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от: “Тедива” ООД, гр. Добрич. 
Извършена е проверка на представените регистрационни карти за 2011 г. от 

големите емисионни източници и информацията е представена в ИАОС, гр. София.   
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През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Емисионен отчет до ИАОС за първо шестмесечие на 2012 г. за осъществения 

контрол на обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух; 

 Тримесечен отчет до МОСВ за контролната дейност на бензиностанции; 
 Информация до Община Варна с данни от пунктовете за КАВ за месец юни 

2012 г.; 
 Представяне на информация в МОСВ за експлоатацията на 

парогенераторите на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово; 
 Изготвено становище до ИАОС за актуализация на разрешително за емисии 

на парникови газове на “Керамик – ГТ” АД, гр. Генерал Тошево. 
ВФФ - ШУМ 

През месец юли 2012 г. са извършени общо 2 проверки на място, от които:  
 1 проверка с контролни измервания по плана на РИОСВ – Варна; 
 1 проверка с контролни измервания по постъпила жалба против “Василена” 

ЕООД, гр. Варна – пункт за ОЧЦМ; 
През отчетния период в РИОСВ – Варна са представени 5 доклада от СПИ на ЕТ 

“Станка Василева”, гр. Варна,  “Елдоминвест” ООД, гр. Варна – район 1, “Елдоминвест” 
ООД, гр. Варна – район 2, “Пристанище Леспорт” АД, гр.Варна и “Агра” ЕАД, гр. 
Провадия. 

Представени са резултатите от СНИ на нивата на шума от “Фрапорт туин стар 
еърпорт мениджмънт” АД, гр. Варна, за летище Варна за второ тримесечие на 2012 г. 

 
КПКЗ 

През месец юли 2012 г. са извършени 3 проверки за  изпълнението на условия в 
издадени комплексни разрешителни. 

Дадени са общо 24 предписания, от които на: 
 Девен АД, гр. Девня – дадени са 7 предписания: 1. Да се променят индексите 

на инструкциите съгласно номерацията на условията в комплексното 
разрешително. Срок:31.07.2012 г. 2. Да се представи в РИОСВ – Варна, 
схема с разположението и вместимостта на резервоарите за съхранение на 
промишлен газьол. Срок: 31.08.2012 г. 3. Да се установят причините за 
допуснатите превишения по контролиран показател рН в отпадъчните води 
на изход на неутрализационните басейни и да се предприемат мерки за 
недопускане на превишения. Срок: 31.08.2012 г. 4. Да се преработи 
инструкцията по условие 10.5 в частта, регламентираща начина на 
документиране на резултатите от огледите на канализационната система. 
Срок : 31.07.2012 г. 5. Операторът да представи информация за допуснатите 
превишения на количествата на посочените отпадъци с кодове 20 01 21*, 17 
06 01* и 16 07 08* и предложи мерки за тяхното отстраняване. 6. Операторът 
да осигури херметически затворен съд за съхраняване на отпадък с код и 
наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак. Срок:31.08.2012 г. 7. Операторът да осигури 
специализиран съд за съхраняване на отпадък с код и наименование 16 06 
01* - Оловни акумулаторни батерии. Срок :31.08.2012 г.; 
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 ДЗЗД “Керамичен завод Разделна”, с. Разделна – дадени са 13 предписания: 
1 По условие 5.2.1. Операторът да изготви план за обучение на персонала за 
2012 г. Срок:30.09.2012 г. 2. По Условие 8.3.4.1.1. Да се изискат от 
доставчиците на масла и горива информационни листове за безопасност, 
изготвени съгласно изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. 
Същите да се представят в РИОСВ – Варна. Срок:31.08.2012 г. 3. По 
Условие 8.3.4.1.2. Да се поставят указателни табели на склада за съхранение 
на ОХВ и смеси, указващи категорията на опасност на съхраняваните 
вещества и смеси и да се изготвят инструкции за безопасно съхранение на 
ОХВ и смеси. Същите да се представят в РИОСВ – Варна. Срок: 30.09.2012 
г. 4. Да се представи в РИОСВ – Варна, договор между “В и К” ООД, гр. 
Варна, и ДЗЗД Керамичен завод “Разделна”АД, с. Разделна, за отвеждане на 
отпадъчни води в градската канализационна мрежа. Срок:30.09.2012 г. 5. По 
Условие 11.1.2. Да се установи причината за допуснатото несъответствие и 
предприеме действие  за отстраняването му. Срок:30.09.2012 г. 6. По 
Условие 11.2.1. Да се установят причините за допуснатите несъответствия и 
да се предприемат действия за тяхното отстраняване. Срок:30.09.2012 г. 7. 
По Условие 11.2.5. Да се установят причините за допуснатите 
несъответствия и да се предприемат действия за тяхното отстраняване. Срок: 
30.09.2012 г. 8. По Условие 11.2.6. Да се установят причините за 
допуснатите несъответствия и да се предприемат действия за тяхното 
отстраняване. Срок:30.09.2012 г. 9. По Условие 11.3.2. Да се установят 
причините за допуснатите несъответствия и да се предприемат действия за 
тяхното отстраняване. Срок:30.09.2012 г. 10. По Условие 11.3.7. Да се 
установят причините за допуснатите несъответствия и да се предприемат 
действия за тяхното отстраняване. Срок:30.09.2012 г. 11. По Условие 11.9.1. 
Да се установят причините за допуснатите несъответствия и да се 
предприемат действия за тяхното отстраняване. Срок:30.09.2012 г. 12. По 
Условие 14.6. Oператорът да изготви оценка за възможни случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични 
щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. Срок: 
30.09.2012 г. 13. По Условие 14.7. Oператорът да планира и остойности 
мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети 
и за причинени екологични щети. Срок:30.09.2012 г. 

 “Белсуин” ЕООД, гр. Варна, площадка, с. Септемврийци – дадени са 4 
предписания: 1. Да се актуализира заповедта за определяне на персонала, 
който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в 
разрешителното, и изготви програма за обучение на персонала за 2012 г. 
Срок:30.09.2012 г. 2. Да се актуализира списъкът с нормативните актове по 
околна среда, отнасящи се до работата на инсталацията. Срок:30.09.2012 г. 3. 
При възстановяване на дейността на инсталацията да се ограничи 
свободният достъп до частта, отредена за събиране на отпадъци с код и 
наименование 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 20 01 21* - флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, съдържащи живак. 4. Преди възстановяване на дейността 
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на инсталацията операторът да предприеме действия до МОСВ и ИАОС за: 
а) Коригиране на разходните норми на консумацията на водата за 
производствени нужди за единица продукт на инсталацията за отглеждане на 
свине за угояване (над 30 кг) и свине майки. б) Разрешаване в условие 8.1.1 
от комплексното разрешително на използването на вода за производствени 
нужди от сондаж Вн-36. в) Актуализиране на КР във връзка с отстраняване 
на несъответствието между разрешените за временно съхраняване отпадъци 
с код  и наименование 16 01 17 - черни метали, посочени в Условие 11.3.4, и 
разрешени за образуване при производствената дейност на площадката 
отпадъци с код и наименование 19 10 01 – отпадъци от желязо и стомана, 
съгласно условие 11.1.1.                 

ВОДИ 

През месец юли 2012 г. са извършени общо 31 проверки, от които:  
 1 комплексна (екипна) проверка;  
 6 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; 

 13 проверки по писмо на МОСВ; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по чл. 69 от ЗООС за отмяна на текуща санкция; 
 2 проверки с пломбиране на дренажни кранове и/или аварийни саваци на 

ПСОВ. 
Дадени са общо 11 предписания, от които на: 

 ПДНГ АД, гр. София, Петролно находище “Тюленово” (комплексна 
проверка) – дадени са 3 предписания: 1. Да се предприемат действия, 
недопускащи замърсяване на Черно море при зауствания № 4 и № 6, и да се 
уведоми РИОСВ – Варна. Срок: 31.08.2012 г. 2. Обектът да се приведе във 
вид, отговарящ на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение 
на опасни химични вещества и смеси, за което да се уведоми РИОСВ – 
Варна. Срок: 10.08.2012 г. Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, 
оценка на безопасността на на съхранението на ОХВ и смеси. Срок: 
10.08.2012 г.;   

 ЕТ „Брют – Бою Христов“ - дадено е 1 предписание: Да се предприемат 
действия за недопускане на замърсяване на р. Демирджийца и писмено да се 
уведоми РИОСВ – Варна, за предприетите действия. Срок: 13.08.2012 г.; 

 В и К – Варна ООД, гр. Варна, КПС ІІ подем - дадено е 1 предписание: Да се 
извършат съответните ремонтни дейности на аварийния кран по 
монтирането на върток, служещ за спиране и пускане на отпадъчните води с 
цел да бъде плмобиран и да се уведоми РИОСВ – Варна, писмено след 
приключане на ремонтните дейности. Срок: 18.07.2012 г.; 
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 ЕТ „Алеко – АА“, с. Арковна – дадено е 1 предписание: 1. Да се яви на 
13.07.2012 г. управителя на ЕТ "Алеко - Александър Александров" или 
упълномощено лице, представляващо фирмата, в РИОСВ – Варна, за 
изясняване на обстоятелствата относно р-т "Гюрлата" и кравефермата с 
необходимата документация за пречиствателното съоръжение за 
пречистване на отпадъчните води. Срок: 13.07.2012 г. - изпълнено; 

 В и К – Варна ООД, гр. Варна, КПС ІІ подем - дадено е 1 предписание: В 
случаи, налагащи нарушаване на  целостта на поставената пломба, 
компетентните длъжностни лица незабавно да уведомят РИОСВ – Варна. 
Срок: Постоянен; 

 ЕТ „Алеко – АА“, с. Арковна - дадени са 2 предписания: 1. Да се приведе в 
съответствие с екологичното законодателство (Закон за водите) начинът на 
отвеждане на отпадъчните води, формирани от ресторант "Гюрлата", и 
писмено да се уведоми РИОСВ – Варна, за предприетите действия. Срок: 
24.09.2012 г. 2. Да се приведе в съответствие отвеждането на отпадъчните 
води от кравефермата и събирането на твърдата фракция на подходящите за 
целта места с цел да не се замърсява околната среда, съгласно нормативните 
изисквания. Срок: 24.09.2012 г.; 

 „Пиали – 2004“ ЕООД, гр. Варна - дадено е 1 предписание: Да се прекъсне 
тръбата от тоалетната, граничеща с дерето, и писмено да се уведоми РИОСВ 
– Варна. Срок: 02.08.2012 г.; 

 „Корнер“ ООД, гр. Варна, х-л „Роял бей“, КК "Карвуна" - дадено е 1 
предписание: Да се прекъсне тръбата преливник, разположена на резервоара 
за събиране на пречистени отпадъчни води, и писмено да се уведоми РИОСВ 
– Варна. Срок: 31.07.2012 г. 

Представени са отчетът и протоколите в ИАОС за осъществения 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 за първото шестмесечие на 
2012 г. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                            

Извършени са общо 68 проверки, от които:  
 1 комплексна (екипна) проверка; 
 47 проверки за текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна; 
 5 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по жалби и сигнали на граждани; 
 7 проверки по писмо на МОСВ; 
 1 проверка по уведомяване на митнически пункт “Варна-запад”; 
 2 проверки за внос на гуми втора употреба; 
 2 проверки по чл. 36, т. 1 от ЗУО (стария);  
 1 проверка за връчване на АУАН; 

Дадени са общо 45 предписания, от които на: 
 „ЕСЕ“ ООД, гр. Добрич (комплексна проверка) - дадени са 5 предписания: 1. 

Да се представи в РИОСВ – Варна, вътрешнофирмена спецификация, 
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изготвена съгласно Приложение № 12. 2. Опис на МД и фактури от ВОП в 
табличен вид. 3. декларация от управителя на дружеството. 4. Да се изискат 
от производителите на миещите и почистващите смеси ИЛБ, изготвени 
съгласно чл. 31 от Регламент REACH. 5. Да  се изготви оценка за 
безопасността на съхранение на ОХВС. Срок: 31.07.2012 г. за всички 
предписания; 

 „Пикадили“ АД, гр. Варна, Супермаркет „Пикадили център“, гр. Варна - 
дадени са 2 предписания: 1. Да се извърши класификация на формираните в 
резултат от дейността отпадъци по реда на Наредба № 3. Срок: 31.07.2012 г.  
2. Да се представи  в РИОСВ – Варна, за утвърждаване проект на програма 
по управление дейностите по отпадъците в 14-дневен срок от заверяване на 
работните листи. Срок: 31.07.2012 г.;  

 „Стефко 2002“ ООД, гр. Варна, дърводелски цех - дадени са 2 предписания: 
1. Да се представят в РИОСВ – Варна, договорите с лицата, на които се 
предават отпадъците. Срок: 18.07.2012 г. 2. Да се обозначат площадките за 
съхраняване на отпадъците. Срок: 18.07.2012 г.; 

 СД “Калацерка – Захариев и сие” -  дадено е 1 предписание: Да се представи 
декларация за коректността на подадената информация. Срок: 18.07.2012 г.; 

 „Бай Бисер“ ЕООД, гр. Варна -  дадено е 1 предписание: Да се представи 
копие от платежно нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС на 
стойност 1272 лв. Срок: 30.08.2012 г.; 

 ИППМПДМ ЕТ “Д-р Стела Генчева”, гр. Балчик -  дадено е 1 предписание: 
Да се представи в РИОСВ - Варна, за проверка отчетна книга, изготвена по 
Приложение № 3, към чл. 6, т. 3 от Наредба № 9 (ДВ, бр. 95/2004 г.). Срок: 
31.07.2012 г.;  

 ИППМПДМ ЕТ “Д-р Иванка Митова”, гр. Балчик -  дадено е 1 предписание: 
Да се представи в РИОСВ - Варна, за заверяване отчетна книга по отпадъци, 
изготвена по Приложение № 3, към чл. 6, т. 3 от Наредба № 9 (ДВ, бр. 
95/2004 г.). Срок: 31.07.2012 г.; 

 АГППДМ “Ботев 64”, ООД, гр. Варна -  дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ - Варна, за заверяване отчетна книга по отпадъци, 
изготвена по Приложение № 3, към чл. 6, т. 3 от Наредба № 9 (ДВ, бр. 
95/2004 г.). Срок: 31.07.2012 г.; 

 „Сима“ ООД, гр. Варна -  дадени е 2 предписания: 1. Да се представи в 
РИОСВ – Варна, вътрешнофирмена спецификация, изготвена съгласно 
Приложение № 12. Срок: 01.08.2012 г. 2. Опис на фактурите от ВОП за 
месец юни 2012 г. Срок: 01.08.2012 г.; 

 „Булавто“ АД, гр. Варна, автосервиз -  дадено е 1 предписание: Да се 
представи в РИОСВ – Варна, отчетна книга по отпадъци за проверка. Срок: 
01.08.2012 г.; 

 „Гошито“ ЕООД, гр. Варна, автосервиз - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код и 
наименование на отпадъка. Срок: 30.07.2012 г. 2. Да се представи в РИОСВ – 
Варна, актуален договор с лице, притежаващо разрешителен документ за 
транспортиране или последващо третиране на отпадък с код 16 01 17. Срок: 
30.07.2012 г.; 
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 „Алфа“ – 7 ООД, гр. Варна, автосервиз - дадени са 3 предписания: 1. Да се 
обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код и 
наименование на отпадъка. Срок: 01.08.2012 г. 2. Да се представи в РИОСВ – 
Варна, актуален договор с лице, притежаващо разрешителен документ за 
транспортиране или последващо третиране на отпадъците описани в 
констативната част на протокола. Срок: 01.08.2012 г. 3. Писмено да се 
уведоми РИОСВ – Варна, за изпълнение на предписанието 1. Срок: 
01.08.2012 г.; 

 „Варненска хартиена борса“ ООД, гр. Варна -  дадено е 1 предписание: Да се 
обозначат отредените за съхраняване на отпадъци места с код и 
наименование на отпадъка. Срок: 01.08.2012 г.; 

 „Изгрев ауто“ ООД, гр. Варна, автосервиз, гр. Варна - дадени са 3 
предписания: 1. Да се обозначат отредените за съхраняване на отпадъци 
места с код и наименование на отпадъка. Срок: 10.08.2012 г. 2. Да се 
извърши класификация по реда на Наредба 3 на отпадъци с кодове 15 02 02 и 
16 01 17. Срок: 10.08.2012 г. 3.Писмено да се уведоми РИОСВ – Варна, за 
изпълнение на предписание 1. Срок: 10.08.2012 г.; 

 „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
извърши класификация на всички генерирани от дейността на дружеството 
отпадъци. Срок: 20.08.2012 г. 2. Генерираните оловни акумулаторни батерии 
да се съхраняват в съдове, непозволяващи разливи и невзаимодействащи с 
електролита. Срок: 31.08.2012 г.; 

 „В и К – Варна“ ООД, гр. Варна, автотранспортна база - дадени са 2 
предписания: 1. Генерираните от дейността отпадъци оловни акумулаторни 
батерии да се съхраняват в съдове, непозволяващи разливи на електролит. 
Срок: 27.08.2012 г. 2. Писмено да се уведоми РИОСВ – Варна, за изпълнение 
на предписанието. Срок: 27.08.2012 г.; 

 „Светлина 92“ ЕООД, гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. Да се 
представят копия от фактури, издадени от „Екобулпак“ АД. Срок: 03.08.2012 
г. 2. Справка за реализирана продукция за периода от 01.01.2012 г. до 
30.06.2012 г. Срок: 03.08.2012 г.; 

 МБАЛ “Царица Йоана - Провадия” ЕООД, гр. Провадия - дадени са 2 
предписания: 1. Да се представи в РИОСВ - Варна, отчетна книга за 
заверяване. Срок: 15.08.2012 г. 2. Да се представи в РИОСВ - Варна, 
документ, удостоверяващ кражбата на отпадък с код 19 01 11*. Срок: 
15.08.2012 г.; 

 „Денислав“ ЕАД, с. Аврен, обект гр. Белослав - дадени са 2 предписания: 1. 
Да се представи копие от платежно нареждане за платена продуктова такса в 
ПУДООС на стойност 69 640 лв. Срок: 30.08.2012 г. 2. Да се представят 
месечни справки-декларации. Извлечение на сметка 701 за периода от 
01.01.2012 г. до 31.05.2012 г. Срок: 18.07.2012 г.; 

 „Савимекс“ ЕООД, гр. Добрич - дадени са 4 предписания: 1. Да се представи 
копие от платежно нареждане за платена продуктова такса в ПУДООС на 
стойност 14 190 лв. 2. Да се представят месечни справки-декларации. 3. 
Справка за реализирана продукция от 01.05.2012 г. до 31.06.2012 г. 4. 
Фактури от "Екобулпак" АД. Срок: 30.08.2012 г. за всички предписания; 
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 „Неомаш“ ЕООД, гр. Варна - дадени са 2 предписания: 1. Да се уведоми 
"Елтехресурс" АД относно прекратяване на договора сключен на 04.09.2008 
г. с „Неомаш“ ЕООД, гр. Варна. Срок: 26.07.2012 г. 2. След изпълнение на 
предписанието по т. 1, писмено да се уведоми РИОСВ – Варна. Срок: 
30.07.2012 г.; 

 „Юнишипинг интернешънъл“ ЕООД, Варна – дадено е 1  предписание: Да се 
представят в РИОСВ - Варна: 1. Договор за митническо посредничество. 2. 
Декларация от получателя на отпадъците за последващото им третиране с 
превод на български език. 3. Информация за лицето, транспортиращо 
отпадъците. Срок: 16.07.2012 г.; 

 Младен Стоянов Великов - дадени са 2 предписания: Да се представи в 
РИОСВ – Варна, вътрешнофирмена спецификация, изготвена съгласно 
Приложение № 10. Срок: 19.07.2012 г.  2. Копие от платежно нареждане. 
Срок: 19.07.2012 г.   

През отчетния период са издадени: 

 6 утвърдени проекта на програми за управление на дейности по отпадъците; 
 1 утвърден план за управление на дейности по отпадъците; 
 4 върнати за привеждане в съответствие програми за управление на дейности 

по отпадъците; 
 1 становище за съгласуване на програма за управление на дейности по 

отпадъците; 
 10 становища за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 1 регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 от ЗУО; 
 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци 

за 1 площадка; 
 165 заверени отчетни книги на 40 дружества; 
 208 утвърдени работни листи на 37 дружества; 
 2 фирми със заличени документи по ЗУО за 4 площадки; 
 13 анулирани работни листи на 2 дружества. 

ПОЧВИ 

Извършени са 10 проверки, от които: 

 6 проверки по плана на РИОСВ – Варна; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 1 проверки по жалби и сигнали на граждани; 

Дадени са общо 2 предписания, от които на: 
 Гр. Варна, кв. „Виница“, терени за рекултивация № 10135.2020.95 и № 

10135.2020.29 – дадено 1 предписание: Да се възстановят и маркират с ясни 
видими знаци граничните точки на терена за рекултивация. Срок: 20.08.2012 
г.  

 “Фарин” ЕАД, гр. Добрич, земеделски имоти № 082009 и № 082040 – дадено 
1 предписание: Да се предприемат мерки по почистване на имотите от 
замърсяването със строителни, битови и др. отпадъци, за което да се уведоми 
писмено РИОСВ – Варна. Срок: 09.08.2012 г.  
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ОХВ 

 Извършени са общо 2 комплексни (екипна) проверки. 
Дадени са общо 7 предписания, от които на: 
 “Инхом” ООД, гр. Белослав (комплексна проверка) – дадени са 4 предписания: 

1. Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, оценка на безопасността на 
съхранението на ОХВ и смеси. 2. Да се представи в РИОСВ – Варна, отчетна 
книга, изготвена по съответния образец за заверяване. 3. Да се предприемат 
мерки за предаване на отпадъците, съхранени за период по-дълъг от 3 г. - 16 11 
06 (огнеупорни материали) за последващо третиране. 4. Да се оборудва 
площадка № 3 в съответствие с изискванията на ПМС 82 от 2006 г., за 
съхраняване на опасни отпадъци; 

 “Перилис трейдинг” ЕООД, с. Кичево (комплексна проверка) – дадени са 3 
предписания: 1. Да се представят за утвърждаване в РИОСВ - Варна, работни 
листи за класификация на отпадъците с кодове 15 01 10* и 15 02 02*, 
генерирани в резултат на дейността на дружеството, съгласно изискванията на 
Наредба No 3 (ДВ, бр. 44/2004 г.). 2. Да се поставят указателни табели на 
местата за съхранение на ОХВ и смеси, указващи  категорията на опасност и 
инструкции за безопасно съхранение на ОХВ, съгласно изискванията на 
Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси. 3. Да се изготви и 
представи  в РИОСВ – Варна, оценка за безопасността на съхранението на ОХВ 
и смеси, съгласно указанията за извършване и документиране на оценка за 
безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, утвърдена със заповед No РД - 
288/2012 г. на министъра на ОСВ.  

 
ОВОС/ОС 
 

За периода от 01.07.2012 г. до 31.07.2012 г. са извършени: три 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:  

 Оперативна програма „Регионално развитие“ проект 161 ро 001/2.1-01/2007/001-
019 лот 23: рехабилитация на път III-904/I-9/ Старо Оряхово – Долни чифлик – Гроздьово – 
Бозвелийско /Провадия - Дългопол/ - III-208 от км 17+400 до км 23+403.86 и от км 29+970 
до км 36+204.77, с дължина 12.239 км, област Варна - с предложение за въвеждане на 
строежа в експлоатация; 

 “Учебно-възпитателен център – училищна сграда за обучение на деца от 11 до 17 
години – средно общообразователно училище V - XII клас“ и сградни ел. отклонения от 
БКТП 20/0.4 кV до ГРТ, до термопомпени агрегати, до ел. котли; сградно водопроводно 
отклонение и канализационна помпена станция с тласкател и вертикална планировка“, в 
УПИ VI-56, 106, кв. 50 по плана на курорта Камчия, община Аврен, област Варна - с 
предложение за въвеждане на строежа в експлоатация; 

 “Спортен комплекс“ в УПИ III-20, 22, кв. 49 по плана на курорта „Камчия“, 
община Аврен – с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация. 



 10

 
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 - 7/2011 г. 
 По точка 11 – изпълнение на част от условието – представеният ПУП-ПЗ за 

имот 05009.14.118, землище с. Божурец, общ. Каварна може да бъде одобрен по реда на 
ЗУТ; 

2. Решение по ОВОС № ВА 3/2008 г.  
 По т. 4 – изработеният ПУП-ПП в частта за обхождане на с. Стожер, общ. 

Добричка, е съобразен с условието;  
3.  Решение по ОВОС № ВА - 17/2011 г. 
 По точка 11 – изпълнено е част от условието. 

4.  Решение по ОВОС № ВА - 15/2011 г. 
 По точка 11 – представеният ПУП-ПП се приема за изпълнение на част от 

условието; 
5.  Решение по ОВОС № ВА - 4/2012 г. 
 По точка 10 – представеният ПУП-ПП се приема за изпълнение на част от 

условието; 
6.  Решение по ОВОС № ВА - 15/2012 г. 
 По точка 10 – представените ПУП-ПЗ (трасировъчни планове) се приемат за 

изпълнение на част от условието; 
 
IV. Становища по дневни редове за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ и/или участия: 

 Становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ/ЕСИИ - 15; 
 Участие на ЕСУТ – 3 (1 - Обл. ЕСУТ Добрич + 1 - Обл. ЕСУТ Варна + 1 - общ. 

Аврен). 
 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
  
 Служители на РИОСВ – Варна, са извършили 22 извънредни проверки и проверки 
по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете ням лебед, бял щъркел, както и 
екземпляри от разред Китоподобни и разред Совоподобни. Пет от постъпилите сигнали са 
неоснователни. Тринадесет от сигналите са за намерени мъртви делфини. Два от сигналите 
са за намерени екземпляри от разред Совоподобни в безпомощно състояние, които са 
настанени в ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна, единият от които е умрял. Един 
от сигналите е за намерени два мъртви екземпляра от вида бял щъркел, същите са оставени 
на място. Друг от сигналите е за намерен екземпляр от вида ням лебед в безпомощно 
състояние.  

Във връзка с подадени две заявление  - едно за регистрация на 2 приплода от вида 
сив папагал (жако) и едно за регистрация на 5 приплода от видовете жълтокачулато какаду 
и сив папагал (жако),  са извършени две извънредни проверки. 
 Извършена е една извънредна проверка на поземлен имот № 68610.14.27, с НТП – 
пасище, мера, землище на с. Стаевци, община Шабла, попадащ в ЗЗ “Дуранкулашко 
езеро”, код BG 0002051 и ЗЗ “Езеро Дуранкулак”, код BG 0000154, във връзка с постъпило 
в РИОСВ – Варна, уведомление за изграждане на навес и предвиден пешеходен достъп до 
него. Установено е, че достъпът ще се осъществява по съществуващ път, който се намира в 
описания имот. 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 30 планови проверки. Установено е едно нарушение 
на режима на ЗМ “Дуранкулашко езеро” и е съставен 1 АУАН.  

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

- По сигнал за бракониери със скутер и мрежи в ЗМ “Дуранкулашко езеро”, 
местност “Хелеза”, е установено, че сигналът е неоснователен;  

- По сигнал за рибарска лодка до заведение “Златна рибка” в ЗМ “Дуранкулашко 
езеро” е установено, че сигналът е неоснователен. 
 
ГМО 

Извършена е една извънредна проверка на Добруджански земеделски институт, гр. 
Генерал Тошево, във връзка с писмо на МОСВ и са взети растителни проби от две опитни 
полета, засети със слънчоглед. Пробите са изпратени в ИАОС за анализ и определяне на 
генетична модификации. 
 
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: 
1. НП № 01822-20/20.07.2012г. на „Терем – КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД, гр. 

Варна, нарушил чл. 48, ал.1, т. 3 от ЗВ. Имуществена санкция по чл. 20, ал. 1, т. 6 от 
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Закона за водите за превишаване ИЕО по показател рН на отпадъчните води от 
точка на заустване 3 в разрешителното в размер на 1000 лв.; 

2. НП № 0000002356-8/24.07.2012 г. на „Електрауиндс Шабла Саут” АД, гр. София, 
нарушил чл.166, т.2 от ЗООС. Имуществена санкция в размер на 8000 лв.; 

3. “Солвей Соди” АД, гр. Девня – наложена с НП № И-З-263-1В/2012 г. текуща 
санкция за замърсяване на р. Провадийска с отпадъчни води от Сгурошламоотвал 
“Падина”, превишаваща ИЕО по показатели рН и неразтворени вещества, в размер 
на 101 069 лв./мес. 

 
АУАН: 

1. „Битова техника” АД, гр. Добрич, в нарушение на чл.155, ал. 2 от ЗООС. 
2. „Детски рай 09” ЕООД, „Хипи Ланд” ООД и „Воден свят” ЕООД, в нарушение на 

чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 
3. Павел Сотиров Тодоров, с. Ваклино, общ. Шабла, в нарушение на 3.1.1. Режими, т. 

12 от Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро” – улов на раци в забранено 
място. 

 
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.  
 


