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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месеците януари и февруари 2021 год. 

 

 

През месеците януари и февруари 2021 г. са извършени 212 проверки по компоненти и 

фактори на околната среда на 118 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 130 бр.;  

 Извънредни -  82 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   

За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по 

опазване на околната среда от РИОСВ са съставени и връчени 5 броя акта.  

От директорът на РИОСВ са издадени 5 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени четири имуществени санкции в размер на 14 500 лв. и една 

глоба в размер на 100 лв. 
 

         Събраните суми през месеците януари и февруари от РИОСВ-Варна по наложени  

санкции по чл. 69 от ЗЗОС 23166,18 лв. През м. януари са преведени суми на следните общини 

от събрани санкции през м.декември 2020 г.: Добрич – 203,60 лв. и Провадия – 701,60 лв. През 

м.февруари са преведени  80% /6059,34 лв./ от събраните суми през м.януари /7574,18 лв./ на 

следните общини: Добрич – 96,80 лв.,  Долни чифлик – 5248,80 лв., Каварна – 8,14 лв., 

Провадия – 701,60 лв. и Тервел – 4 лв. Също през м. февруари са преведени 6657,60 лв. на 

община Девня от събрани санкции през м. декември. През м. март предстои да бъдат 

преведени 80% от събраните суми през м. февруари /12473,60 лв./ на: община Варна – 187,20 

лв.,  община Добрич – 96,80 лв., община Добрич-селска – 6235,20 лв.,  община Долни чифлик 

– 5248,80 лв.,община Провадия – 701,60 и на община Тервел - 4 лв.  

 

Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 

издадени комплексни разрешителни.  

Наложена е 1 текуща санкция на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за 

констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води) в общ 

размер от 96 768 лв/мес. 

 

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); 
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 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; 

 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. 

 

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 месеците януари и февруари 2021 г. са извършени общо 18 проверки на място, от 

които:  

 6 проверка по плана за текущ контрол; 

 6 проверки по постъпили сигнали; 

 1 проверка по разпореждане; 

 5 други проверки (2 проверки за предприемане на административно наказателни 

действия, 1 проверка по деловодна система Акстър офис и 2 участия в ДПК). 

Дадено е 1 предписание.  

Извършени са 47 проверки по документи на представени годишни и месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисиите на вредни вещества, от които: 

 СНИ – 16 месечни доклада за месец август 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 – 31 доклада; 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Изготвени са 11 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
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 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей соди” 

АД, гр. Девня и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово за месеците декември 2020 г. и януари 

2021 г. и др.  

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 

Извършена е 1 проверка по постъпил сигнал. 

Дадено е 1 предписание. 

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 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършена е  1 проверка на място на обект с издадено разрешително по КПКЗ; 

Извършена е  1 проверка по ЗОПОЕЩ. 

Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения.   

 

ВОДИ 

Извършени са общо 17 проверки на място, от които:   

 7 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; 

 1 проверка за последващ контрол; 

 6 проверки по постъпили сигнали; 

 2 проверки по разпореждане; 

 1 друга проверка  (1 проверка по деловодна система Акстър офис). 

Дадени са общо 6 предписания. 

Изготвени са 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 43 проверки, от които:  

 24 проверки по плана за текущ контрол; 

 3 проверки за последващ контрол; 

 3 проверки по постъпили сигнали; 

 4 проверки по разпореждане; 

 9 други проверки (1 по разпореждане на ОД на МВР, 6 за анулиране на работни листи 

по ЗУО, 1 по уведомление за съдействие от МП Варна и 1 проверка по деловодна 

система Акстър офис). 

Дадени са общо 15 предписания. 

През отчетния период са изготвени: 

 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

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

транспортиране на отпадъци; 

 2 решения за изменение и допълнение на  регистрационен документ за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;  

 38 утвърдени работни листи на 14 дружества; 

 8 анулирани работни листи на 2 дружества; 

 34 заверени отчетни книги на 24 дружества; 

Изготвени са 14 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 4 проверки, от които:  

 1 проверка за последващ контрол; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 2 други проверки (1 на депо за ТБО - техническа рекултивация и 1 участие в комисия 

по промяна предназначението на земеделски земи ). 

 Изготвени са 14 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са 3 други проверки (3 участия в ДПК). 

Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ  

 

Защитени територии 

През месеците януари и февруари  2021 г. са извършени:  

 84 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  

 4 бр. извънредни проверки на защитени територии, както следва: 

- 1 бр. извънредна проверка, на ЗМ „Лонгоза“, във връзка с подаден сигнал 

по „Зелен телефон“ на РИОСВ-Варна, за полагане на бетон и насипване на 

земна маса в границите на защитената територия. Експерти на РИОСВ-

Варна, извършиха проверка на място. По време на проверката е 

констатирано, че в участък с GPS координати: 1. N 572155.9, E 4763671.8 и 

2. N 572153.5, E 4763655.1,  има положена бетонова основа /постамент/, 

която представлява ивица с ширина около 15 см и височина около 50 см, 

като частично долната част от бетоновата основа е закрита със земна маса. В 

участък с GPS координати: 1. N 572171.4, E 4763676.3, 2. N 57216.5, E 

4763674.4 и 3. N 572158.3, E 4763664.3, на площ около 75 кв. м, е насипана и 

разстлана жълто-кафява земна маса /почва/, която се отличава от почвата в 

района. Със същата земна маса е закрита част от гореописаната бетонова 

основа. Западно от излятата бетонова основа, са установени паркирани 2 бр. 

каравани. По време на проверката в гореописаната територия, не е 

констатирано извършване на дейности, включително наличие на хора и 

техника. В Кадастрално-административната информационна система на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на позиция „Собственик“ е 

записано, че засегнатите терени са собственост на МЗГ-Държавно 

Лесничейство-Варна и Община Аврен. Предвид това, с цел предприемане на 
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действия по екологичното законодателство от съответните институции е 

изискана информация за изясняване на обстоятелствата; 

- 1 бр. извънредна проверка, на ЗМ „Лонгоза“, във връзка с подаден сигнал 

за сеч на дървета в границите на защитената местност, в район на устието на 

река Камчия. Нарушения не са констатирани. 

- 1 бр. извънредна проверка, на ЗМ „Степите“, във връзка спазване 

режимите на защитената територия. Не са констатирани нарушения; 

- 1 бр. извънредна проверка, на Р „Калиакра“, във връзка спазване режимите 

на защитената територия. Не са констатирани нарушения; 

 

Защитени зони: 

През м. януари и м. февруари 2021г. не са извършвани проверки на терен във връзка с 

опазване на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. 

 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месеците януари и февруари на 2021г. са извършени:  

 7 бр. планови проверки по ЗБР: 

- 1 бр. на място за отглеждане на екземпляри от видове по чл. 70 от ЗБР; 

- 3 бр. на пазари за цветя в гр. Варна и гр. Добрич; 

- 3 бр. на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич. 

 

 21 бр. извънредни проверки:  

- 12 бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри и гнездово 

местообитание, на видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 3 бр. от сигналите са 

неоснователни;  

- 2 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2 от ЗБР, за екземпляри от видове 

включени в Приложение 3 на ЗБР. 

- 5 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 

- 1 бр. на деловодната програма на РИОСВ, във връзка с неподадена Обобщена 

информация за 2020г. по ЗЛР от билкозаготвителен пункт на Бойка Христова 

Митева в с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна; 

- 1 бр. във връзка с промяна във фитосанитарното състояние на вековно дърво. 

Дадени са 3 бр. предписания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ОВОС и ЕО  

 

- Извършени 8 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  

- Изготвени са 18 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 

Подготовка на договори и друга документация във връзка с възлагане, изпълнение и 

приемане 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, 
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природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 5 броя АУАН: 

1. В. Николов, с. Карапелит – по чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии, във 

връзка с параграф 7 от същия закон, за извършване на търговска дейност-продажба на 

варена сладка царевица в пластмасови кутии, в местност „Болата“, част от резерват 

„Калиакра“, за която дейност няма извършено съгласуване с компетентния орган. 

2.  „Гама Уинд“ АД, гр. Генерал Тошево– по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната 

среда, във връзка с чл. 99, ал. 3, т. 7 от същия закон и чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 

ОВОС, за неизпълнение на условия и мерки в издадено Решение по оценка на 

въздействието върху околната среда. 

3. „Екосейф“ ООД, гр. София– по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, във 

връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, за неизпълнение на дадено предписание в 

индивидуален административен акт, а именно: да се извърши процедура по калибриране 

и осигуряване на качеството, съгласно изискванията на  EN 14181(QAL2) на средствата за 

измерване при извършване на собствени непрекъснати измервания и Докладът с 

резултатите от проведените процедури за калибриране и осигуряване на качеството да се 

представят в РИОСВ-Варна. 

4. „Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД, гр. Варна – по чл. 162, ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда, във връзка с чл. 23, ал. 1 от същия закон, за неуведомяване на 

компетентния орган за аварийно замърсяване, вследствие на която е допуснато заустване 

на непречистени отпадъчни води, превишаващи нормите, регламентирани в Приложение 

3 към чл. 11, ал. 3 от Наредба № 6 за емисионните норми за допустимо съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. 

5. „Кул“ ООД, гр. Аксаково - по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, във връзка с   чл. 46, 

ал. 1, т. 3, буква „б“ от същия закон, за ползване на воден обект- дере, за заустване на 

отпадъчни води, без необходимото за това Разрешително за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води. 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 

1. НП № 0000003282-45/11.01.2021г. на „Янк 100“ ЕООД, за нарушение на т.5.8 от 

Заповед № РД-815/12.12.2017г. на министъра на околната среда и водите, във връзка с 

чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, за разорана и засята със зърнени 

култури площ, попадаща в границите на ЗЗ BG 000000573 „Комплекс Калиакра“, е 

наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 

2. НП № 0000003580-1/18.01.2021г. на В. Николов, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 2 от 

Закона за защитените територии, във връзка с параграф 7 от същия закон, за 

извършване на търговска дейност-продажба на варена сладка царевица в пластмасови 

кутии, в местност „Болата“, част от резерват „Калиакра“, за която дейност няма 

извършено съгласуване с компетентния орган, е наложена глоба в размер на 100 лв. 
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3. НП № 0000002633-35/26.01.2021г. на „Тривива“ ООД, за нарушение на чл. 29, ал. 2 от 

Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от същия закон, за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци от преработката на етерични култури на 

открито в имот собственост на дружеството, е наложена имуществена санкция в размер 

на 2 500 лв. 

4. НП № 0000003508-2/29.01.2021г. на „Гама Уинд“ АД, за нарушение на чл. 166, т. 2 от 

Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 99, ал. 3, т. 7 от същия закон и 

чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС, за неизпълнение на условия и мерки в 

издадено Решение по оценка на въздействието върху околната среда, е наложена 

имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 

5. НП № 01761-3/19.02.2021г. на „Екосейф“ ООД, за нарушение на чл. 166, т. 3 от Закона 

за опазване на околната среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, за 

неизпълнение на дадено предписание в индивидуален административен акт, а именно: 

да се извърши процедура по калибриране и осигуряване на качеството, съгласно 

изискванията на  EN 14181(QAL2) на средствата за измерване при извършване на 

собствени непрекъснати измервания и Докладът с резултатите от проведените 

процедури за калибриране и осигуряване на качеството да се представят в РИОСВ-

Варна, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 

 

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

 „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД - НП № И-З-405-1В/22.02.2021 г. за 

налагане на текуща санкция  за заустване на отпадъчни води във Варненско езеро, 

превишаващи нормите по показатели: БПК5, ХПК, неразтворени вещества и общ азот, 

в размер на 96 768 лв/мес. 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: Няма. 
 

Бизнеса  
 

Постановени са: 

- 1 бр. Решение за извършване на оценка степента на въздействие върху ЗЗ; 

- 4 бр. Решения за прекратяване на стартирали процедури по ОС; 

- Изготвени са 365 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  

- 1 бр. Положителна оценка качество на Доклад за оценка на степента на въздействие 

/ДОСВ/ върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско 

езеро” в резултат от реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за „Разширение на 

подводно депо „Налбанка“ във Варненско езеро“ 

- 36 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 

- 11 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да не 

се извършва ЕО”; 

- 4 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 

- 1 бр. Решение за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО; 
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- 1 бр. отговор по в изпълнение на Заповед №РД-9/05.01.2021 г. на министъра на околната 

среда и водите и доклад изх. №95-00-5954/22.12.2020 г. от г-жа Славея Стоянова – заместник-

министър на околната среда и водите относно спазване на процедурата по издадено Решение 

по ОВОС №ВА-7/2018 г. за „Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“, в 

землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „ВИ ПИ Екосолюшън“ 

ЕООД и Разрешително №03-ДО-666-00/23.08.2019 г. за дейности с отпадъци с възложител: 

„Екосейф“ ООД. 

- 1 бр. Становище за консултации, съгласно изискванията на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, по задание на 

за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на „Интегрирана териториална 

стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 

г.“ 

- 1 бр. Становище за консултации, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 и 4 и чл. 19а, т. 3 

от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми, по схема и задание на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027г. 

- 1 бр. Становище по проект на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за 

периода 2021 – 2028 г. 

- 1 бр. Становище за провеждане на консултации, съгласно изискванията на чл. 19а, т. 3 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, 

по Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Национален 

план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. (НПРКТРБ – 

2030 г.) 

 

 

Обществеността   
 

- 62 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 

екологичната мрежа Натура 2000; 

- Изготвени са 18 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

- Извършени са 8 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 

- 1 бр. – страновище по Тройна съдебно-екологична експертиза 12123/05.10.2020 г. на 

Административен съд – Варна, по адм. дело № 1060/2018 г., с въпрос: „ Разгледани ли са 

кумулативните въздействия и направена ли е детайлна сравнима оценка на кумулативното 

въздействие от изпълнението на всички фази и етапи на инвестиционното предложение, 

включително и на предвидените за използване технологии“ във връзка с издадено Решение по 

оценка на въздействието върху околната среда № ВА - 1/2018 г. за ИП „Разработване и 

усвояване на находище “Спасово”, в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, 

“Чернооково”, “Калина” и “Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на 

територията на област Добрич. 

- 1 бр. отговор на възражение срещу дадени указания за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС на основание чл. 5, ал.1 от Наредбата за ОВОС  и във  връзка с чл. 40, 

ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони за инвестиционно предложение за "Жилищни сгради с подземни и 

надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777, площ 23407 кв. м, вид собственост - 

частна, вид територия урбанизирана, НТП - за друг вид застрояване, стар номер 65, квартал 13, 
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парцел 1-65 район Младост, ул. „Орех“ № 2, гр. Варна, община Варна, област Варна, с 

възложител „Явор Гардън“ООД. 

- 1 бр. становище по жалба от НПО срещу Решение № ВА 16-ПР/2021 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС „Изграждане на депо за неопасни производствени 

отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно“ в ПИ №31005.15.51, площ 491 465 

кв. м, стар номер 000051 трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на 

трайно ползване – Депо за индустриални отпадъци, землище на с. Златина,  община Провадия,  

област Варна, възложител: „ЗСК-Девня“АД. 

- 1 бр. отговор на Сигнал придружен с подписка – протест от живущите в местност „Коджа 

тепе“, СО „Горна Трака“, град Варна, община Варна срещу незаконно изсичане на защитна 

гора, изработена по технически проект за борба с ерозията, абразията и свлачищата по 

Решение №ВА-121/ПР/2020 г. и текуща процедура за преценяване необходимостта от ОВОС. 

- Проведени 4 открити урока с ученици от първи и четвърти клас по повод Световният ден 

на влажните зони 2021 г. 

- 5 бр. прессъобщения на официалната интернет страница на РИОСВ-Варна. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


