
1

ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец май 2020 год. 

През месец май 2020 г. са извършени 261 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 193 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 184 бр.; 
 Извънредни -  77 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 43 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.  
За констатирани административни нарушения на специалните закони по опазване на 
околната среда от РИОСВ са съставени и връчени 6 броя акта. 
Директорът на РИОСВ е постановил 1 брой наказателно постановление, с което на 
нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. 

Събраните суми през месец май от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от 
ЗЗОС са 10385 лв.  През м. юни предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми /8308 лв./ 
на: община Белослав – 2637,60 лв., община Варна – 319,20 лв., община Добрич – 96,80 лв., 
община Добрич-селска – 548 лв. и  община Долни чифлик – 4706,40 лв. 

Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 
издадени комплексни разрешителни.  

Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за констатирани наднормени 
замърсявания на компонентите на околната среда. 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 

1.   Превантивен контрол на: 
 Обекти, по отношение предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях; 
 Площадки за дейности с отпадъци, във връзка с издаване на разрешителен документ 

по ЗУО за дейността.   
2. Tекущ контрол на:
 Емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници (доклади от собствени непрекъснати/периодични измервания, 
контролни измервания, състояние на пречиствателните съоръжения и др.); 

 Бензиностанции за състоянието на системите, съответстващи на етап II за улавяне ня 
бензиновите пари (УБП); 

 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи озоноразрушаващи вещества; 
 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи флуорирани парникови газове; 
 Условията в издаден разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 
 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по третиране ИУЕЕО; 
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 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 
защита; 

 Изпълнението изискванията на Закона за защина от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО) № 
1907/2006, Регламент (ЕО) № 1272/2008, Регламент (ЕО) № 648/2004 и др.; 

 Обекти съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С;

 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове. 
 Извършени планови на защитените територии –резервати и Рамсарски места – Р 

„Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Блатно кокиче“, ЗМ „Степите“, ЗМ „Дуранкулашко 
езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“.  

3. Последващ контрол на:
 Водни обекти (дерета) за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и изпълнение на 

дадени предписания, съгласно указания на министъра на околната среда и водите. 
 Внос на флуорирани парникови газове; 
 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013;
 Обекти с опасни химични вещества и смеси. 

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ)
През месец май 2020 г. са извършени общо 37 проверки на място, от които:  
 35 проверки по плана за текущ контрол (включително 4 проверки на обекти с 

издадено РЕПГ); 
 1 проверка по разпореждане; 
 1 друга проверка (мониторинг КАВ на гр. Провадия); 
Дадени са 8 предписания. 
Извършени са 34 проверки по документи на представени годишни и месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на 
емисиите на вредни вещества и ПУР/СНЕ, от които: 

 СНИ – 17 месечни доклада за месец април 2020 г. Извършена е оценка на резултатите 
от месечните доклади. Съставени са 17 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна.  

 СПИ – 15 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 2 бр. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 9 становища по постъпили инвестиционни намерения;
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей соди” 

АД, гр. Девня и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово за месец април 2020 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
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Представени са 3 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда от промишлени източници.  

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 3 проверки на място на обекти с издадено разрешително по КПКЗ; 
Дадено е 1 предписание. 
Извършва се оценка на информацията в представените годишни доклади на обектите с 

издадени разрешителни по КПКЗ и обектите в обхвата на Регламент 166. 
Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ВОДИ 
Извършени са общо 27 проверки на място, от които:   
 20 проверки по плана за текущ контрол и 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 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 2 проверки по разпореждане. 
Дадени са 3 предписания. 
Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                 
Извършени са общо 38 проверки, от които:  
 11 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 17 проверки по разпореждане; 
 9 други проверки (1 по разпореждане на прокуратура, 4 по уведомления за съдействие 

от МП Варна, 1 по заявление за изменение и/или допълнение на разрешение за 
дейности с отпадъци, 1 за съставяне на АУАН и 2 за анулиране на работни листи). 

Дадени са 18 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за отмяна на разрешение за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци; 
 1 решение за отказ от издаване на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 3 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
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 1 решение за отказ от издаване на регистрационен документ за извършване на 
дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 76 утвърдени работни листи на 16 дружества; 
 12 анулирани работни листи на 1 дружество; 
 64 заверени отчетни книги на 23 дружества. 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
През месеците май 2020 г. са предприети административнонаказателни действия по 

отношение на: 
1. „Конкорд 2“ ЕООД. Административнонаказателните действия са във връзка с 

разпореждане на ОД на МВР-Добрич за проверка на „Конкорд 2“ ЕООД в с. Плачидол, общ. 
Добричка, при която е констатирано наличие на МПС, отпадъци от МПС, автомобилни гуми с 
джанти и без джанти, автомобилни джанти, както и генериране на отпадъци, за които не е 
извършена класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. По време 
на проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода на установените 
МПС, отпадъци от МПС, автомобилни гуми с джанти и без джанти, автомобилни джанти. 
Дадени са три предписания с определен срок за изпълнението, които не са изпълнени. 
Изпратена е повторна покана за съставяне на акт за установяване на административно 
нарушение, за нарушение разпоредбата на чл. 156 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. 
Към настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя.  

2. „Еко Скрап Варна“ ЕООД. Административно наказателните действия са във връзка с 
неизпълнение на дадени предписания за представяне на отчетни книги по отпадъци, 
документи удостоверяващи произхода на отпадъците и договори за тяхното предаване. 
Изпратена е покана за съставяне на АУАН. С писмо изх. № 26-00-3652/А1/20.09.2019г. за 
нарушение на разпоредбите на чл. 156, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. Към 
настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя. Изпратена е повторна покана за 
съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Към настоящия момент 
поканата не е връчена на нарушителя. 

3.  „Крисиван“ ООД, гр. Варна. Административно наказателните действия са във връзка с 
неизпълнение на дадено предписание за предаване на наличните на площадката отпадъци на 
лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. Изпратена е покана за съставяне на АУАН, за 
нарушение на разпоредбите на чл. 156, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 120 от същия закон. Към 
настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя. 

4.  Веселин Петров, с. Кичево. Административно наказателните действия са във връзка с 
неизпълнение на принудителна административна мярка. Изпратена е покана за съставяне на 
АУАН, за нарушение на разпоредбите на чл. 150, ал. 6 от ЗУО, във връзка с чл. 128, т. 2 от 
същия закон. Към настоящия момент поканата не е връчена на нарушителя.  

5. Петър Панайотов, с. Кичево. Административно наказателните действия са във връзка с 
неизпълнение на принудителна административна мярка. Съставен АУАН, за нарушаване 
разпоредбата на чл. 150, ал. 6 от ЗУО. Поради не явяване на нарушителя АУАН е изпратен за 
връчване. Към настоящия момент АУАН не е връчена на нарушителя.  

6. „Димонико“ ЕООД, гр. София. Административно наказателните действия са във 
връзка с подадено уведомление на МП „ГКПП – Кардам“ за трансграничен превоз на 
отпадъци. Извършена е проверка, при която е констатирано, че „Димонико“ ЕООД не 
притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци. За 
констатациите от извършената проверка е докладвано  на „Оперативен център за контрол на 
трансграничен превоз на отпадъци“. Съгласно указанията на същия е съставен АУАН, за 
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нарушаване разпоредбата на чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО. Поради не явяване на нарушителя 
АУАН е изпратен за връчване. Към настоящия момент АУАН не е връчена на нарушителя.  

7. „Таита“ АД, гр. Шумен. Административно наказателните действия са във връзка с 
постъпила информация от „Оперативен център за контрол на трансграничен превоз на 
отпадъци“. Извършена е проверка по документи, при проверката е установено, че 
транспортирането на отпадъци се осъществява с транспортно средство, което не фигурира в 
издадения документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. 
Съставен АУАН, за нарушаване разпоредбата на чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО. Поради не явяване 
на нарушителя АУАН е изпратен за връчване. Към настоящия момент АУАН не е връчена на 
нарушителя.  

8. „Ти Ен Ес“ ЕООД, гр. Панагюрище. Административно наказателните действия са във 
връзка с постъпила информация от „Оперативен център за контрол на трансграничен превоз 
на отпадъци“. Извършена е проверка по документи, при проверката е установено, че 
дружеството не притежава документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с 
код 20 01 10. Изпратена е покана за съставяне на АУАН, за нарушение на разпоредбите на чл. 
136, ал. 2,  т. 3 от ЗУО. Поканата е връчена на нарушителя. След явяване в РИОСВ е 
установено, че за същото нарушение е съставен АУАН № 45/2020 г. от РИОСВ-София.

ПОЧВИ 
Извършени са общо 6 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 други проверки (1 по разпореждане на кмет на община за участие в комисия и 1 

участие в ДПК). 
Дадени са 2 предписания. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са общо 2 други проверки (2 участия в ДПК). 
Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През отчетния период са извършени 3 комплексни проверки по компоненти и фактори 
на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 3 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 3 по компонент „Води“; 
 3 по фактор „Отпадъци“; 
 2 по опасни химични вещества. 
Дадени са общо 9 предписания. 

Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец май  2020 г. са извършени: 
 74 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 1 бр. извънредна проверка, на ЗМ „Лонгоза“, във връзка с препратено писмо от 

МОСВ, относно извършване на развлекателно-туристичеса дейност с моторни лодки 
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по река Камчия, в участъка попадащ в границите на защитената територия. При 
извършена проверка на място нарушения не са констатирани. 

Защитени зони: 
През м. май 2020 г. са извършени  

 7 бр. планови проверки на защитени зони за опазване на дивите птици 
„Калиакра“ и „Белите скали“ и защитени зони заопазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“ и „Крайморска 
Добруджа“; 

 4 бр. извънредни проверки, от които: 
- 2 бр. извънредни проверки във връзка с установено през м. април разораване 

на природно местообитание *62C0 „Понто-Сарматски степи“ в землището на 
с. Видно, община Каварна, в границите на ЗЗ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“. При 
проверките не е установено ново разораване на местообитанието. Заснети са 
допълнителни координатни точки на засегнатата територия с цел по-точно 
определяне на засегнатата територия. Издаден е заповед за ПАМ за 
преустановяване на дейността. 

- 1 бр. по сигнал за отсечени дървета на брега на Дуранкулашко езеро, в 
землището на с. Ваклино, община Шабла. Сигналът е основателен. 
Изпратена е покана за изясняване на обстоятелствата на собствениците на 
имотите.  За случая е уведомена РП-Каварна. 

- 1 бр. във връзка с изпратена покана покана за изясняване на обстоятелствата 
на собствениците на имотите, в които са установени отсечени дървета на 
брега на Дуранкулашко езеро, в землището на с. Ваклино, община Шабла. 
По устни изявления на пълномощниците на собствениците, на собствениците 
не им е известна твърдяната сеч. 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 
През месец май 2020 г. са извършени:  

 15 планови проверки, от които:  
- 10 бр. по ЗБР, на пазари и зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич. Нарушения 

не са констатирани. На централен кооперативен пазар –рибен пазар, 
павилион 147 и павилион 161 фирма „ЕВРО ФИШ“ ЕООД, са дадени 2 бр. 
предписания. 

- 5 бр. по ЗЛР, на билкозаготвителни пунктове в гр. Варна и гр. Добрич. 
Нарушения не са констатирани. 

 31 бр. извънредни проверки:
- 21бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри от видове 

включени в Приложение 3 на ЗБР, като 5 бр. са неоснователни, а 7 бр. от тях 
са във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР, с екземпляри включени в 
Приложение 3 на ЗБР; 

- 8 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР. 
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- 1 бр. неоснователен сигнал за продажба на опасни за здравето билки на 
Централен Кооперативен /колхозен пазар/ в гр. Варна.  

- 1 бр. извършена проверка относно последващ контрол по дадени 2 бр. 
предписания на Централен кооперативен пазар –рибен пазар, павилион 147 и 
павилион 161 фирма „ЕВРО ФИШ“ ЕООД. Предписанията са изпълнени. 

ОВОС и ЕО  

- Извършени са 10 бр. планови проверки (1 бр. на място по изпълнение на условията, 
поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС; 8 бр. по документи по изпълнение на условията, поставени в 
решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на  
ОВОС; 1 бр. по документи относно наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и 
условия в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО); 

- Изготвени са 10 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
1. „Еко Сейф“ ООД, гр. София – по чл. 136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 71, ал. 3, т. 13 от същия закон, за неизпълнение на условия, 
определени в разрешение № 03-ДО-666-00/23.08.2019г. за дейности по третиране на 
отпадъци, издадено от РИОСВ-Варна. 

2. „Прима-91“ ЕООД, с. Ветрино - по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон, за извършване на транспортиране 
на отпадъци (употребявани дрехи, класифицирани с код 20 01 10 по Европейския 
списък на отпадъците), без дружеството да притежава, необходимия за това 
регистрационен документ по чл. 35, ал.3 от ЗУО. 

3. ЕТ „Иван Иванов-М“, гр. Мартен, общ. Русе - по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за 
управление на отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон, за извършване на 
транспортиране на отпадъци (употребявани дрехи, класифицирани с код 20 01 10 по 
Европейския списък на отпадъците), без наличие на необходимия за това 
регистрационен документ по чл. 35, ал.3 от ЗУО. 

4. „КС Логистикс“ АД, гр. София – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон, за извършване на транспортиране 
на отпадъци (употребявани дрехи и текстилни материали) с товарен автомобил „Волво“ 
и ремарке „Кроне“, за които транспортни средства дружеството не притежава 
необходимия за това регистрационен документ по чл. 35, ал.3 от ЗУО с посочване на 
марка, модел, регистрационен номер на транспортните средства. 

5. „Грийн Биотех“ ООД, гр. Велико Търново - по чл. 150, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 2, параграф 35, букви „а“, „б“ и „ж“, т. i от 
Регламент/ЕО/№1013/2006 относно превози на отпадъци, за незаконен превоз на 
отпадъци – балирани смесени отпадъци, представляващи текстилни изрезки от 
автомобилни стелки, едри и финни фракции текстилни отпадъци и леки фракции 
пластмасови опаковки, вложени в контейнер, с произход Италия, които не са 
нотифицирани по реда на Регламента. 
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6. „Клас олио“ АД, с. Карапелит - по т. 19, колона 6 от Таблица 1 на Приложение 2 към 
чл. 2, ал. 2 от Наредба 7, във връзка с чл. 34е, т. 2 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, а именно за неспазване на нормата за общи емисии за дейността 
„извличане на растителни мазнини“ от слънчогледови семена. 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. НП № 01332-14/28.05.2020г. на „Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна, за 
нарушение на чл. 162,ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 23, 
ал. 1 от същия закон, за неуведомяване на РИОСВ-Варна за авария на дюкер, 
представляващ гравитационно работещ канал за битово-фекални отпадъчни води, е 
наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: Няма.  

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 2 броя: 

1. Община Каварна, „Уинд стар енерджи“ ООД и „Уинд стар България“ ООД – наложена 
ПАМ със Заповед № 90/19.05.2020г. на РИОСВ-Варна, за спиране на всички дейности, 
свързани с обработка на земята, с изключение на паша, косене и дейности за 
възстановяване на типа природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“ в 
територия с координатни точки описани в ПАМ, до възстановяване на типа природно 
местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“. 

2. „Грийн Биотех“ ООД – наложена ПАМ със Заповед № 96/22.05.2020 г. на РИОСВ – 
Варна, за екологосъобразно третиране (оползотворяване) на отпадъци, вложени в 
контейнер, с произход Италия, представляващи текстилни изрезки от автомобилни 
стелки, едри и финни фракции текстилни отпадъци и леки фракции пластмасови 
опаковки. 

Околната среда

Подготовка на договори и друга документация във връзка с възлагане и изпълнение на 
дейности по проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на местообитание  
91F0 „Крайречни смесени гори, покрай големи реки“ в ПР „Балтата“ по процедура 
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания 
на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и 
поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна 
програма „Околна среда 2014–2020 г.“. 

Бизнеса

Постановени са: 
- 2 бр. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

ЗЗ; 
- 1 бр. Решения по оценка за съвместимост; 
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- Изготвени са 150 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 8 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 
- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да се извърши ОВОС”; 
- 6 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да 

не се извършва ЕО”; 
- 2 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 
- 1 бр. Решениe за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 

Обществеността 

- 7 бр. отговори на журналистически въпроси относно авария на транспортиращ 
тръбопровод във Варненско езеро, свързващ КПС "Аспарухово" и КПС "Запад"; 
разорано степно местообитание *62C0 „Понто-Сарматски степи“ в землището на с. 
Видно, община Каварна, в границите на ЗЗ за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“; опазване на дюнните природни 
местообитания; видове Див божур в района на Калиакра и Яйлата и тяхното опазване;  

- 9 бр. публикувани прессъобщения на официалната интернет страница на РИОСВ-Варна. 

- 15 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 
екологичната мрежа Натура 2000; 

- 1 бр. – отговор на парламентарно питане;   
- Изготвени са 10 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- 1 бр. обжалвано Решение № ВА-40/ПР/2020 г. за  “Утилизация на боеприпаси, които са 

включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни 
вещества и пиротехнически изделия“ в сграда с идентификатор № 38354.307.13.1, 
землище на село Константиново, община Варна, област Варна,  реализацията на което 
има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени 
зони с характер „да се извърши ОВОС“, Възложител: „Терем-КРЗ Флотски арсенал - 
Варна“ ЕООД. 

- Становище по изпълнение на изискванията на чл. 29, ал. 3 от Наредбата за ЕО за 
Специализиран Подробен устройствен план – План за застрояване /СПУП – ПЗ/ 
касаещо издадено Решение № ВА-7/ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ – Варна, с характер да не се 
извършва ЕО и отреждането му за „депо за фосфогипс“ за имоти с идентификатори: 
№№20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 
20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 20482.252.36,
20482.252.23, 20482.252.30, с обща площ 248 625 кв.м, землище на град Девня, община 
Девня, област Варна, Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите 
упражняващо право на частна държавна собственост чрез „Североизточно Държавно 
Предприятие“ ДП – град Шумен и ТП „Държавно Горско Стопанство – Суворово“. 


