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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец септември 2021 год. 
 
 
През месец септември 2021 г. са извършени 236 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 169 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 135 бр.;  
 Извънредни -  101 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 44 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и 

специалните закони по екологичното законодателство от РИОСВ са съставени и връчени 10 
броя акта.  

От директорът на РИОСВ са издадени 3 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени една имуществена санкция в размер на 7 000 лева и две глоби в 
общ размер 100 лв. 

 Събраните суми през месец септември от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 
от ЗЗОС са 23754,32 лв. През м. август  предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми 
/19003,46 лв./ на: община Добрич – 96,80 лв.,   община Долни чифлик – 5248,80 лв.,  община 
Каварна – 12420,00 лв., община Провадия – 551,46 лв. и на община Шабла – 686,40 лв. 

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

издадени комплексни разрешителни.  
 
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 септември 2021 г. са извършени общо 9 проверки на място, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол (включително 1 проверка на обект с издадено 

разрешително за парникови газове); 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 3 други проверки (3 участия в ДПК). 
Дадено е 1 предписание. 
Извършени са 43 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 май 2021 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 – 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 август 2021 г. и др.  
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 6 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. 

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 5 проверки на място, от които: 
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   1 планова проверка на обект с издадено разрешително по КПКЗ;  
   1 планова проверка по ЗОПОЕЩ 
   3 други проверки (2 участия в комисии на обект финансиран от ПУДООС и 1 участие 

в ДПК). 
Дадено е 1 предписание. 

 
ВОДИ 

Извършени са общо 12 проверки на място, от които:   
 6 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; 

 2 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 2 други проверки (2 участия в комисии на обект финансиран от ПУДООС. 
Дадени са 8 предписания. 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                   
Извършени са общо 38 проверки, от които:  
 16 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки за последващ контрол; 
 4 проверки по постъпили сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 15 други проверки (5 за анулиране на работни листи по ЗУО, 2 по постъпили 

заявления за издаване на разрешение за дейности по третиране на отпадъци, 1 по 
постъпило заявление за изменение и допълнение на разрешение за дейности по 
третиране на отпадъци, 2 по разпореждане на прокуратура и 5 по постъпили 
уведомления за съдействие от МП Варна). 

Дадени са общо 8 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ от издавани на регистрационен документ за извършване на 

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

транспортиране на отпадъци; 
 117 утвърдени работни листи; 
 5 анулирани работни листи; 
Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 14 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
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 1 проверка по разпореждане; 
 9 други проверки (9 по разпореждане на областния управител). 

 Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 7 проверки, от които:  
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 1 проверка по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 
Дадени са 13 предписания. 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
През отчетния период са извършени 4 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  
 4 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 3 по компонент „Води“; 
 2 по управление на отпадъците; 
 4 по опасни химични вещества; 
 1 по фактор шум от промишлени източници.  
Дадени са общо 12 предписания. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец септември 2021 г. са извършени:  
 66 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 3 бр. извънредни проверки, от които: 

- 1 бр. на Р „Калиакра“, във връзка с постъпил в РИОСВ-Варна,  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, не са констатирани  паркирани моторни превозни средства, върху 
плажната ивица.  

- 1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Варна, за 
установени следи от тежка техника на плажната ивица на морски плаж „Батовски“, 
землище с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич. При извършена проверка на място е 
констатирано, че на морски плаж „Батовски“, на около 1 км от х-л „Гергана“, КК 
„Албена“, в посока с. Кранево, общ. Балчик, в района на естественото вливане в Черно 
море на водното течение, сформирано от територията на поддържан резерват „Балтата“ 
/преминаващо до х-л „Гергана“, КК „Албена“ и пресичащо плажната ивица на плаж 
„Батовски“/, има установени следи от преминаване на тежка техника. За случая е 
уведомена Окръжна прокуратура-Добрич.  

- 1 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, във връзка спазване режимите на защитената 
територия. Нарушения не са констатирани. 
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Съставени са четири броя АУАН за нарушение режимите на Р „Калиакра“.  
 
Защитени зони: 

През м. септември 2021г. са извършени: 
 4 бр. планови проверки по режими на защитена зона за опазване на дивите птици 

„Калиакра“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна „Комплекс Калиакра“. Не са установени нарушения.  

 9 бр. извънредни проверки, от които: 
- 2 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. 

- 3 бр. във връзка със заседнал кораб до брега в местност "Яйлата", землище на с. 
Свети Никола, община Каварна, в границите на ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс 
Калиакра“. Не са установени нарушения на режимите на ЗЗ. 

- 2 бр. във връзка с възникнал пожар в района на „бившите патарници“, в землището 
на с. Ваклино, община Шабла - установена е изгоряла суха тревна и храстова 
растителност в землището на с. Ваклино, община Шабла, в границите на ЗЗ „Езеро 
Дуранкулак“.  

- 1 бр. във връзка със сигнал за плажуващи, които късат растения от дюните на плаж 
„Шкорпиловци“, землище на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, в ЗЗ „Плаж 
Шкорпиловци“. Сигналът е неоснователен. 

- 1 бр. във връзка със сигнал за организиран паркинг върху дюните на плаж 
„Шкорпилоци-централен“, землище на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, в 
ЗЗ „Плаж Шкорпиловци“ и унищожаване на дюнна растителност. При 
извършената проверка е установен обособен паркинг на плаж „Шкорпилоци-
централен“, но не е установена увредена и унищожена дюнна растителност. 
   
 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 
 

-  През месец септември на 2021г. са извършени:  
- 25 бр. планови проверки: 
- 3 бр. по ЗБР на вековни дървета обявени за защитени; 
- 3 бр. по ЗБР на Община Варна, Община Балчик и Община Аксаково, във връзка с 

издадени разрешителни за ползване на изключения от забраните въведени по реда 
на ЗБР. Нарушения не са констатирани; 

- 1 бр. по ЗБР на ТП ДЛС Шерба, във връзка с издадени разрешителни за лов; 
- 1 бр. по ЗБР на Зоологическа градина "Горски чифлик-"Господинов" ООД, във 

връзка с изпълнение на поставени условия в лиценза на зоологическата градина. 
Част от условията са изпълнени, а друга са в процес на подготовка за изпълнение;  

- 6 бр. по ЗЛР на билкозаготвителни пунктове в обл. Варна и обл. Добрич; 
- 7 бр. по ЗЛР на общини в обл. Варна и обл. Добрич, нарушения не са 

констатирани; 
- 4 бр. по ЗЛР на горски стопанства в обл. Варна и обл. Добрич, не са констатирани 

нарушения; 
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 34 бр. извънредни проверки:  

- 12 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртви и бедстващи екземпляри от 
видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 2 бр. от сигналите са неоснователни;  

- 8 бр. във връзка с разпорежадания за бедстващи екземпляри от видове включени в 
Приложение 3 на ЗБР, настанени за лечение в ОП "Зоопарк СЦ-Варна"; 

- 3 бр. във връзка с разпорежадания за бедстващи екземпляри от видове включени в 
Приложение 3 на ЗБР, настанени за лечение в ОП "ЦЗПЖ-гр. Добрич"; 

- 1 бр. във връзка с предложение от ПТ ДГС Провадия, за обявяване на вековно 
дърво от вида цер в с. Добрина, общ. Провадия за защитено. Дадено е 1 бр. 
предписание. 

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

ОВОС и ЕО  
 

- Извършени са 3 бр планови проверки (по документи) по изпълнение на условията, 
поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- Извършени са 3 бр. извънредни проверки, от които 1 бр. участие в ДПК и 2 бр. във 
връзка с правно действие на Решения за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС;  

- Изготвени са 12 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 
 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

Съставени и връчени- 10 броя АУАН: 
1. „М.Н. Строй“ ООД, гр. Дългопол – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон, а именно: за извършване на 
дейност по транспортиране на строителни отпадъци, за която дружеството не 
притежава необходимия документ по чл. 35, ал. 3 от ЗУО. 

2. „Фриго МВ“ ЕООД, гр. Варна – по чл. 15, параграф 1, ал. 2 от Регламент 517/2014г. за 
флуорсъдържащи парникови газове /ФПГ/, във връзка с чл. 34и, ал. 26 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, а именно: за извършен внос от Р. Китай на хладилен 
агент 134А и 407F, заредени с флуорсъдържащи парникови газове в количество над 
разрешената за 2020г. квота от Европейската Комисия, което води до нарушение на 
гореописания Регламент. 

3. Община Провадия, гр. Провадия - по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната 
среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, а именно: за неизпълнение на 
предписание дадено в индивидуален административен акт- за почистване на замърсени 
с отпадъци терени.  

4. Т. Асанов, гр. Балчик – по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а 
именно: за паркиране на моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност 
„Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост. 
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5. Т. Мичев, гр. Силистра – по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а 
именно: за паркиране на моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност 
„Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост. 

6. С. Желева, гр. Варна – по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а 
именно: за паркиране на моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност 
„Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост. 

7. „Елена Ауто“ ООД – по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а именно: 
за паркиране на моторно превозно средство, върху плажната ивица в местност 
„Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост. 

8.  „Екосейф“ ООД, гр. София – по чл. 164, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, 
във връзка с чл. 117, ал. 1 от същия закон, а именно: мобилна инсталация за термична 
обработка на отпадъци с максимален капацитет над 10 000кг/денонощие е в 
експлоатация без издадено комплексно разрешително по реда на Глава седма, раздел II 
от ЗООС. 

9. „Винарска изба Варна“, с. Генерал Кантарджиево – 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, а именно: 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. 

10. Община Аксаково, гр. Аксаково - по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната 
среда, във връзка с чл. 155, ал. 2 от същия закон, а именно: за неизпълнение на 
предписание дадено в Обобщен констативен протокол- за въвеждане в редовна 
експлоатация на ПСОВ за която има издадено Разрешение за ползване. 

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 0000003584-72/08.09.2021г. на С. Стоянов, 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. 

2. НП № 0000003261-73/09.09.2021г. на Н. Хасанов, 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. 

3. НП № 000060-69/10.09.2021г. на „Уйлямсеъринвест“ ООД, за нарушение на чл. 18, 
параграф 2, ал. 2 от Регламент 517/2014г. за флуорсъдържащи парникови газове /ФПГ/, 
във връзка с чл. 34и, ал. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, а именно: не 
е извършило реален физически внос на ФПГ на територията на Европейската комисия, 
е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева. 
 

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

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 1 брой: 
1. „Екосейф“ ООД – наложена превантивна ПАМ със Заповед № 166/15.09.2021 г. на 

РИОСВ-Варна, за спиране на дейностите по обезвреждане-изгаряне на пестициди на 
живачна основа. 
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Бизнеса  
 

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

ЗЗ; 
- 2 бр. Решения за прекратяване на стартирали процедури по ОС; 
- Изготвени са 277 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 18 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 
- 13 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да не 

се извършва 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   
 

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

- Изготвени са 12 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- 1 брой становище по Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на плана, 

включително на мерките за предотвратяване, намаляване и/или отстраняване на екологичните 
щети в резултат на прилагането на Общ устройствен план (ОУП) на Община Суворово, с 
възложител Община Суворово; 

- 1 брой становище по Доклад за обхват на екологична оценка на околната среда на 
Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027г.; 

- 1 брой становище по насрочено заседание на Междуведомствена комисия – 
специализиран състав на Висш експертен екологичен състав на 14.09.2021 год. за 
разглеждане на документация по екологична оценка на проект на Национален план за 
развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. (НПРКТРБ – 2030г.) с 
възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

- 1 брой становище по Схема за провеждане на консултации с обществеността, 
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 
„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти 
№№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 
32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 
32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 
32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 
32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, обща площ 366,759 дка, землище на град 
Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ ЕООД; 

- 1 брой становище по Консултации по изготвена екологична част на Предварителен 
проект на Общ устройствен план на Община Крушари с приложенията към него, в т. ч. 



 9

Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) и Предварителен проект на ОУП на 
Община Крушари по реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми; 

- 1 брой становище по писмо касаещо извършване на проверка по пр. пр. №1632/2021 г. по 
описа на Специализирана прокуратура с предоставяне на информация за извършване на 
оценка на въдействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционни намерения касаещи 
поземлени имоти в местност „Коджа тепе“, град Варна, община Варна и заявен 
инвестиционен интерес от възложител „Алфа 1 Секюритис“ ЕАД; 

- 1 брой становище по Разпореждане 11450/03.09.2021 г. по адм. дело №1976 по описа на 
Административен съд град Варна с образувано производство по реда на чл. 306 от АПК по 
молба от “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД за налагане на санкция по чл. 304 от АПК на 
виновното длъжностно лице за неизпълнение на Решение № 5415 от 02.05.2017 г. по адм. д. 
№ 14044/2015 г., V отд. на ВАС касаеща инвестиционно предложение /ИП/ 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. 

- 1 брой становище по Проверка по преписка вх. №812100-13104/2021 г. по описа на 
Главна дирекция „Национална полиция“ издадени документи по реда на екологичното 
законодателство за обект „Буна Минерален басейн – крило Юг Малък плаж“, в акваторията 
на Черно море при Св. Св. Константин и Елена“, от о.т. 360 до о.т. 360 к, община Варна. 

-4 бр. прессъобщения публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ-Варна. 
- 2 бр. проведени мероприятия с ученици по повод Европейска седмица на мобилността 

16-22 септември 2021 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД: Й. Пеева.......................................................... дата ......................... 2021 г.     

Директор дирекция КОС: инж. Валери Станев............................................ дата ......................... 2021 г. 

Началник отдел АВ, В и КПКЗ: С. Пенкова ................................................ дата ......................... 2021 г. 

Началник отдел УО и ОП: Юл. Златева........................................................ дата ......................... 2021 г. 

Директор дирекция ПД инж. Хр. Генова....................................................... дата ......................... 2021 г. 

Гл. Юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................................... дата ......................... 2021 г.  

Обобщил: мл. експерт в отдел АФПД: Е. Войчева........................................ дата ...........................2021 г.     

 


