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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец юли 2021 год. 

 

През месец юли 2021 г. са извършени 281 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 211 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 158 бр.;  

 Извънредни -  123 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 102 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   

За констатирани административни нарушения на специалните закони по екологичното 

законодателство от РИОСВ са съставени и връчени 2 броя акта.  

От директорът на РИОСВ са издадени 15 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени дванадесет имуществени санкции в общ размер на 33 700 лева и 

три глоби в общ размер 1 620 лв. 

Събраните суми през месец ю.и от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от 

ЗЗОС са 17626.47 лв. През м. август  предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми 

/14101,17 лв./ на: община Добрич – 96,80 лв., община Добрич-селска – 5556,37 лв.,  община 

Долни чифлик – 5248,80 лв.,  община Провадия – 1136,80 лв. и на община Шабла – 2062,40 лв. 

Наложени са 2 санкции на 2 оператори на инсталации за неизпълнение на условия в 

издадените комплексни разрешителни, в общ размер 20 000 лв.  

Наложени са 2 текущи санкции на 1 дружество за констатирани наднормени 

замърсявания на компонентите на околната среда (въздух – 2 бр.) в общ размер от 687 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); 

 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; 
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 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 месец юли 2021 г. са извършени общо 32 проверки на място, от които:  

 28 проверка по плана за текущ контрол ( включително 2 проверки на обекти с 

издадено разрешително за парникови газове); 

 1 проверка за последващ контрол; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 

 1 проверка по разпореждане. 

Дадени са 3 предписания. 

Извършени са 42 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 – 16 месечни доклада за месец май 2021 г. Извършена е оценка на резултатите от 

месечните доклади. Съставени са 16 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 

1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна.  

 СПИ – 26 доклада; 

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

 Изготвени са 7 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 юни 2021 г. и др.  

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършена е 1 планова проверка с контролни измервания на нивата на шума, излъчван 

в околната среда от промишлен източник. 

Представени са 11 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 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 7 проверки на място, от които: 

  2 проверки на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ;  

  2 проверки за последващ контрол; 

  2 проверки по постъпили сигнали; 

  1 друга проверка (1 участие в комисия на обект финансиран от ПУДООС). 

Извършени са 2 планови проверки по ЗОПОЕЩ. 

Дадени са общо 6 предписания. 

Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения.   

 

ВОДИ 

Извършени са общо 25 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; 

 4 проверки за последващ контрол; 

 8 проверки по постъпили сигнали; 

 2 проверки по разпореждане; 

 4 други проверки  (1 за пломбиране/разпломбиране на съоръжение и 3 участия в 

ДПК). 

Дадени са 14 предписания. 

Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 53 проверки, от които:  

 32 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 проверки за последващ контрол; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 

 17 други проверки (1 по разпореждане на прокуратура, 13 за анулиране на работни 

листи по ЗУО, 1 по подадено заявление за регистрация и издаване на регистрационен 

документ и 2 по постъпили заявления за изменение и допълнение на разрешение за 

дейности по третиране на отпадъци). 

Дадени са общо 19 предписания. 

През отчетния период са изготвени: 

 3 решения за изменение и/или допълнение 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; 

 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 5  решения за изменение и допълнение на  регистрационен документ за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;  

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

 150 утвърдени работни листи; 

 98 анулирани работни листи; 

Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 12 проверки, от които:  

 8 проверки по плана за текущ контрол; 

 4 други проверки (1 участие в комисия по приемане на техническа рекултивация на 

общинско депо, 2 участия в комисии по промяна предназначението на земеделски 

земи и 1 участие в ДПК). 

Дадено е 1 предписание. 

 Изготвени са 3 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 9 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 9 по компонент „Атмосферен въздух“; 

 9 по компонент „Води“; 

 9 по управление на отпадъците; 

 9 по опасни химични вещества; 

Дадени са общо 56 предписания. 

 

 

Биологично разнообразие и НЕМ  

 

Защитени територии 

През месец юли 2021 г. са извършени:  

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

 5 бр. извънредни проверки, от които: 

 1 бр. на ЗМ „Шабленско езеро“, във връзка със сигнал за паркирани моторни 

превозни средства на територията на защитената местност, в землището с. Езерец, 

общ. Шабла. При извършена проверка на място от охраната на северните защитени 

територии при РИОСВ-Варна, са констатирани, неправомерно паркирани моторни 

превозни средства – кемпери, с българска и румънска регистрация, в защитена 

местност  „Шабленско езеро“, в района на „Езерецко перило“, землище с. Езерец, 

общ. Шабла. С цел предприемане на административно наказателни действия по 

реда на Закона за защитените територии, с писмо на РИОСВ-Варна, от РПУ-гр. 

Шабла, е изискана информация относно собствеността на кемперите; 

 2 бр. на Р „Калиакра“, във връзка с постъпили в РИОСВ-Варна: 

- 1 бр. сигнал за неправомерно паркирани автомобили в местност „Болата“, 

част от Р „Калиакра“. При извършена проверка на място от охраната на северните 

защитени територии при РИОСВ-Варна, са констатирани две моторни превозни 
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средства, които неправомерно са паркирани в защитената територия /върху ляво 

бетоново съоръжение-буна/. С цел предприемане на административно наказателни 

действия по реда на Закона за защитените територии, с писмо на РИОСВ-Варна, от 

РПУ-гр. Каварна е изискана информация относно собствеността на леките 

автомобили, ; 

- 1 бр. сигнал за възникнал пожар на територията на Р „Калиакра“. При 

извършена проверка на място от охраната на северните защитени територии, 

при РИОСВ-Варна, е констатирана, изгоряла площ, на територията на Р 

„Калиакра“, землище с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, в района на 

обект на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София. В границите на 

защитената територия са изгорели сухи тревни съобщества и храстова 

растителност, на площ около 4 700 кв.м. Не са установени мъртви 

животински видове. За случая е уведомена Районна прокуратура-Каварна; 

 

 1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка с писмо на СГКК-Добрич, относно 

отстраняване в кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик на допусната 

фактическа грешка, касаеща обект с идентификатор 39459.507.26.1, попадащ в 

защитената територия. При извършена проверка на място, не е констатирано да са 

извършвани нови строителни дейности по обект с идентификатор 39459.507.26.1 по 

КККР на с. Кранево, общ. Балчик 

 1 бр. на ЗМ „Ракитника“, във връзка с постъпили сигнали за извършване на 

нереглаветгирани дейности /замърсяване с битови отпадъци, разкопаване на плажа за 

прекарване на водопроводна тръба и унищожаване на естествената растителност / в 

района на морски плаж в местност „Ракитника“, землище гр. Варна. При извършена 

проверка на ЗМ „Ракитника“, не е констатирано нарушепие по режимите на защитената 

територия, определени в заповедта за обявяване и Закона за защитените територии. 

 

Съставен един брой АУАН за нарушение режимите на ЗМ „Дуранкулашко езеро“.  

 

Защитени зони: 

През м. юли 2021г. са извършени: 

 5 бр. планови проверки по режими на защитени зони за опазване на дивите птици 

„Ятата“, „Батова“, „Белите скали“ и „Калиакра“ и защитена зона за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“. Не са 

установени нарушения.  

 11 бр. извънредни проверки, от които: 

 3 бр. на ЗЗ „Комплекс Калиакра“ във връзка с писмо на МОСВ относно процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на имоти, 

попадащи в защитени зони от мрежата Натура 2000, в които е установено 

наличието на природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“ и 

изготвяне на финансов анализ на разходите за стопанисване на закупените земи са 

направени проверки по документи в Общини Балчик, Каварна и Шабла;  

 4 бр. във връзка с издадени заповеди за ПАМ относно разорани пасища/степни 

местообитания в границите на ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“. Не са 

установени нови нарушения; 
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 2 бр. на ЗЗ „Плаж Шкорпиловци“ и ЗЗ „Камчийска планина“ във връзка с писмо за 

извършване на съвместна проверка относно Декларация на Общински съвет гр. 

Бяла срещу „дивото къмпингуване“ (бивакуване) в местност „Бялата река“ и „Кара 

дере“, гр. Бяла, област Варна; получените констатации от звършената съвместна 

проверка, заедно с направените предложения, са изпратени на МОСВ; 

 1 бр. на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

„Галата“ във връзка с 3 бр. сигнали за унищожаване на дюнна растителност чрез 

прокопаване на канал. При проверката не е установена унищожена растителност. 

Сигналът е неоснователен;  

 1 бр. във връзка със сигнал и Прокурорско разпореждане за неправомерни 

дейности по прокарване на достъп до ПИ с идентификатор 10135.2522.590 по 

КККР на гр. Варна. Извършеното прокопаване на достъп е в рамките на имот - 

урбанизирана територия с НТП „За второстепенна улица“ по КККР на гр. Варна и 

не е установена унищожена растителност. Сигналът е неоснователен.  

   

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец юли на 2021г. са извършени:  

 4 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР: 

- 2 бр. по ЗБР на вековни дървета; 

- 2 бр. по ЗЛР на билкозаготвителни пунктове; 

 

 50 бр. извънредни проверки:  

- 1 бр. във връзка със сигнали за унищожено „диво зеле“ на морски плаж в местност 

„Ракитника“, гр. Варна – сигналът е неоснователен; 

- 1 бр. във връзка със сигнал за косене на плаж „Аспарухово“,  гр. Варна – дадени са 

2 бр. предписания, с цел създаване на благоприятни условия за увеличаване 

разпространението на популацията на „персийската поветица“ в района; 

- 32 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртви и бедстващи екземпляри от 

видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 1 бр. от сигналите е неоснователен; 

дадено е 1 бр. предписание за отговорно пазене на мъртъв екземпляр от вида 

Афала; 

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

- 1 бр. във връзка с писмо на митница Варна. 

 

ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са 3 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  

- Изготвени са 14 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 2 броя АУАН: 

1. М. Атанасов, обл. Ямбол – по чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, 

във връзка с чл. 78, ал. 1 от същия закон, а именно: за нерегламентирано събиране и 

транспортиране с лек автомобил „Опел Астра“ на отпадъци от черни метали, на 

територията на с. Ваклино, общ. Шабла. 
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2. Е. Жеков, гр. Шабла – 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 

„Дуранкулашко езеро“, а именно: извършва спортен /любителски/ риболов на 

забранено място. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 

1. НП № 000047-47/20.07.2021г. на Кметство Разделна, за нарушение на чл. 34и, ал. 24 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и 

чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 

15.02.2021г. на годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 31.12.2020г. за 

експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е 

наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

2. НП № 000052-49/20.07.2021г. на „Блек сий пропърти консултинг“ ЕООД, за нарушение 

на чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 

2 от същия закон и чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ 

– Варна в срок до 15.02.2021г. на годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 

31.12.2020г. за експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови 

газове, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

3. НП № 000057-55/20.07.2021г. на „Рибарница център“ ООД, за нарушение на чл. 34и, ал. 

24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия 

закон и чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в 

срок до 15.02.2021г. на годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 31.12.2020г. за 

експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е 

наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

4. НП № 000056-54/20.07.2021г. на „Бирена къща Варна“ ООД, за нарушение на чл. 34и, 

ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия 

закон и чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в 

срок до 15.02.2021г. на годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 31.12.2020г. за 

експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е 

наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

5. НП № 000045-58/20.07.2021г. на „Сиди-СД“ ЕООД, за нарушение на чл. 34и, ал. 24 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и 

чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 

15.02.2021г. на годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 31.12.2020г. за 

експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е 

наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

6. НП № 000058-51/20.07.2021г. на „Норма“ ООД, за нарушение на чл. 34и, ал. 24 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и 

чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 

15.02.2021г. на годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 31.12.2020г. за 

експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е 

наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

7. НП № 000053-48/20.07.2021г. на „Света Петка Инвестмънт“ ООД, за нарушение на чл. 

34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от 

същия закон и чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – 

Варна в срок до 15.02.2021г. на годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 
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31.12.2020г. за експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови 

газове, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

8. НП № 000055-50/20.07.2021г. на „Сдружение за творчество и халмонично развитие на 

личността - Щурче“, за нарушение на чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл. 35 и чл. 36 от 

Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2021г. на 

годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 31.12.2020г. за експлоатираното 

оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е наложена имуществена 

санкция в размер на 1 000 лева. 

9. НП № 000075-53/20.07.2021г. на „Братя Синджирлиеви“ ООД, за нарушение на чл. 95, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във 

връзка с чл. 162, ал. 1 от ЗООС, а именно: възложителят не е информирал писмено 

компетентния орган – РИОСВ-Варна, в най-ранен етап за своето инвестиционно 

предложение с цел определяне на приложимата процедура по реда на глава VI от 

ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева. 

10. НП № 0000003284-52/20.07.2021г. на Община Каварна, за нарушение на Заповед № 

120/19.06.2020г. на директора на РИОСВ-Варна за прилагане на преустановителна 

принудителна административна мярка, във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за 

биологичното разнообразие, а именно: за неизпълнение на наложена преустановителна 

принудителна административна мярка, е наложена имуществена санкция в размер на 

700 лева. 

11. НП № 453173-66/28.07.2021г. на М. Атанасов, за нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 от 

Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 78, ал. 1 от същия закон, а 

именно: за нерегламентирано събиране и транспортиране с лек автомобил „Опел 

Астра“ на отпадъци от черни метали, на територията на с. Ваклино, общ. Шабла, е 

наложена глоба в размер на 1 500 лева. 

12.  НП № 0000003179-61/28.07.2021г. на Община Добрич, за нарушение на чл. 123в, т. 2 

от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 164, ал. 1 от същия закон, а 

именно за неизпълнение на условие в комплексно разрешително, издадено от ИАОС, е 

наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. 

13. НП № 0000003489-57/29.07.2021г. на Община Аксаково, за нарушение на чл. 123в, т. 2 

от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 164, ал. 1 от същия закон, а 

именно за неизпълнение на условие в комплексно разрешително, издадено от ИАОС, е 

наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. 

14. НП № 0000003220-64/30.07.2021г. на Д. Михайлов, за нарушение на 3.1.1. Режими, т. 

12 от Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“, а именно: извършва спортен 

риболов в забранен период, е наложена глоба в размер на 70 лева. 

15. НП № 0000003583-67/30.07.2021г. на Е. Жеков, за нарушение на 3.1.1. Режими, т. 12 от 

Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, а именно: извършва спортен 

/любителски/ риболов на забранено място, е наложена глоба в размер на 50 лева. 

 

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

1. „Клас олио“ АД, Парен котел № 1 (ПКМ - 6,5) – НП № И-З-415-1Вх/08.07.2021 г. за 

налагане на текуща санкция за превишаване НДЕ по замърсители прах и въглероден 

оксид, изпускани в атмосферния въздух, в размер на 306 лв/мес. 

2. „Клас олио“ АД, Парен котел № 2 (ПКМ - 6,5) – НП № И-З-416-1Вх/08.07.2021 г. за 

налагане на текуща санкция за превишаване НДЕ по замърсители прах и въглероден 
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оксид, изпускани в атмосферния въздух, в размер на 381 лв/мес. 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: Няма. 

 
 

Бизнеса  
 

Постановени са: 

- 4 бр. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 

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

- Изготвени са 279 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  

- 19 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”; 

- 1 бр. Решение за предварително изпъление на Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 

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

се извършва ЕО”; 

- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да се 

извърши ЕО”; 

- 3 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. 

 

 

Обществеността   
 

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

екологичната мрежа Натура 2000; 

- 1 бр. писмо във връзка с  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

за закупуване на имоти, попадащи в защитени зони от мрежата Натура 2000, в които е 

установено наличието на природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“ и 

изготвяне на финансов анализ на разходите за стопанисване на закупените земи;  

- Изготвени са 14 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

-  1 бр. – отговор на Жалба от Община град Добрич Решение № ВА 44-/ЕО/2021г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка;   

-  1 бр. – становище с отрицателна оценка качество на доклад за ОВОС и ОС за  

“Ветроенергиен парк, състоящ се от 19 бр. вятърни генератори, с транспортна и 

електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно и с. Нейково,  общ. Каварна, с 

възложител “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД, гр. София. 

- 1 бр. – становище по писмо на Българска Ветроенергийна Асоциация /БГВЕА/ за бариери 

пред реализиране на инвестиционни предложения за нови вятърни електроцентрали на 

територията на РИОСВ-Варна. 

 


