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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец април 2021 год. 
 
 
 
През месец април 2021 г. са извършени 262 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 200 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 183 бр.;  
 Извънредни -  79 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 128 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на специалните закони по екологичното 
законодателство от РИОСВ са съставени и връчени 19 броя акта.  
От директорът на РИОСВ са издадени 3 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени две имуществени санкции в общ размер на 6 000 лева и една глоба 
в размер на 500 лева. 
         Събраните суми през месец април от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от 
ЗЗОС са 32551 лв. През м. май  предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми /26040,80 
лв./ на: община Варна – 31,20 лв., община Девня – 19962,40 лв.,  община Добрич – 96,80 лв., 
община Долни чифлик – 5248,80 лв. и на община Провадия – 701,60 лв.  

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

Няма наложени санкции 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. 
 
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 април 2021 г. са извършени общо 20 проверки на място, от които:  
 10 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 9 други проверки (1 за представен ПУР, 1 за налагане/отмяна на текуща санкция и 7 

проверки за предприемане на административно наказателни действия). 
Дадени са 5 предписания. 
Извършени са 40 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 март 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 – 13 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 11 бр. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Изготвени са 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 март 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. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са  3 проверки на място на обекти с издадено разрешително по КПКЗ. 
Дадени са 4 предписания. 
Извършена е  1 проверка по ЗОПОЕЩ. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения.   

 
ВОДИ 

Извършени са общо 23 проверки на място, от които:   
 13 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; 
 3 проверки по постъпили сигнали; 
 3 проверки по разпореждане; 
 3 други проверки  (2 участия в ДПК и 1 за пломбиране на съоръжение). 
Дадено са 4 предписания. 
Изготвени са 10 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                          
Извършени са общо 92 проверки, от които:  
 69 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 9 проверки по постъпили сигнали; 
 5 проверки по разпореждане; 
 8 други проверки (4 за анулиране на работни листи по ЗУО, 2 по постъпило заявление 

за изменение и допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци, 1 по 
постъпило заявление за регистрация и издаване на регистрационен документ за 
дейности с отпадъци и 1 за административно наказателни действия). 

Дадени са общо 95 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 2 решения за отказ от издаване на разрешение за извършване на дейности по 

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

транспортиране на отпадъци; 
 12  решения за изменение и допълнение на  регистрационен документ за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;  
 3 решения за прекратяване на регистрационен документ за извършване на дейности 

по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 164 утвърдени работни листи; 
 34 анулирани работни листи; 
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Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 4 проверки, от които: 
 1 проверка по разпореждане; 
 3 други проверки (1 участие в комисия по приемане на техническа рекултивация на 

общинско депо и 2 участия в комисии по промяна предназначението на земеделски 
земи). 

 Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 9 проверки, от които: 
 8 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 друга проверка (1 участие в ДПК). 
Дадени са 19 предписания 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец април  2021 г. са извършени:  
 57 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 2 бр. извънредни проверки, от които: 
- 1 бр. на ПР „Балтата“, във връзка с препратен от МОСВ, сигнал за незаконна сеч 

на дървета в поддържания резерват, в близост до курортен комплекс „Албена“, 
общ. Балчик. При извършена проверка на поземлен имот с идентификатор 
39459.507.405 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, в северозападната, северната и 
североизточната му част, който попада в границите на ПР „Балтата“, не е 
констатирано да се извършва сеч на дървета. Не са констатирани нарушения по 
режимите на ПР „Балтата“, определени в заповедите за обявяване, плана за 
управление и Закона за защитените територии. 

- 1 бр. на ЗМ „Лонгоза“, във връзка с изпратена покана за изясняване на 
обстоятелствата, относно положена бетонова основа /постамент/, в дясно от пътя 
водещ към устието на река „Камчия“ /находящ се успоредно на реката/, в КК 
„Камчия“, землище с. Близнаци, общ. Аврен.  
 На нарушителя е съставен АУАН по Закона за защитените територии, за 
извършване на дейности в границите на ЗМ „Лонгоза“, без направено съгласуване 
с компетентния орган /РИОСВ-Варна/ по реда на параграф 7 от същия закон.   
 

Защитени зони: 
През м. април 2021г. са извършвани са извършени: 

 4 бр. планови проверки по режими на защитени зони за опазване на дивите птици 
„Калиакра“ и „Балчик“ и защитени зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“ и „Крайморска Добруджа“.  

 6 бр. извънредни проверки, от които: 
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- 3 бр. във връзка с издадени заповеди за ПАМ относно разорани пасища/степни 
местообитания в границите на ЗЗ „Калиакра“, ЗЗ „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ 
„Крайморска Добруджа“. Не са установени нарушения на издадените заповеди; 

- 2 бр. във връзка с установено строителство в границите на ЗЗ „Дуранкулашко 
езеро“ - При проверката на терен е установена излята бетонна плоча в имот - 
земеделска територия с НТП "Пасище", в землището на с. Дуранкулак, община 
Шабла. При проверката по документи в Община Шабла е установено, че от 
общината  няма издадени съгласувателни документи по реда на ЗУТ във връзка с 
извършване на строителство в имота. От общината са предоставени документи от 
извършена тяхна проверка на терен в границите на имота; 

- 1 бр. във връзка с подадено уведомление за ИП "За преместваем обект тип фургон" 
в ПИ  в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, попадащ в ЗЗ"Батова" и ЗЗ 
„Долината на река Батова“. 
 
 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 
 През месец април на 2021г. са извършени:  

 15 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР: 
- 5 бр. на пазари за цветя в гр. Варна и гр. Добрич; 
- 4 бр. на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич. 
- 4 бр. на пазари за продажба на охлюви  в гр. Варна и гр. Добрич; 
- 2 бр. на билкозаготвителни пунктове; 

 
 

 22 бр. извънредни проверки:  
- 10 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртви и бедстващи екземпляри от 

видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 3 бр. от сигналите са неоснователни;  
- 4 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2 от ЗБР, за екземпляри от видове 

включени в Приложение 3 на ЗБР; 
- 2 бр. на магазин за продажба на риба в Рибен пазар гр. Варна, във връзка със 

сигнал за продажба на охлюви. Дадено е 1 бр. предписание. Предписанието е 
изпълнено; 

- 1 бр. във връзка със застрашено гнездово местообитание на бял щъркел.  
- 5 бр. във връзка маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 

 
 
ОВОС и ЕО  
 

- Извършени са 3 бр планови проверки по документи във връзка с изпълнение на 
условията, поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 
EO; 

- Извършена е 1 бр. извънредна проверка (участие в ДПК); 
- Изготвени са 13 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени - 19 броя АУАН: 

1. „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД, гр. София – по 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.  

2. „Джи Ви Ви“ АД, гр. Варна – по 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. 

3. „Естрея“ ООД, гр. Варна – по 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. 

4. „Диамант-09“ ЕООД, гр. Добрич – по 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. 

5. „Дива-Варна“ ЕООД, гр. Варна – по 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. 

6. „Климавента“ ЕООД, гр. Варна – по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл. 32, ал. 1 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 за продадените количества 
флуорсъдържащи парникови газове. 

7. „Дриймодит“ ЕООД, гр. Варна – по 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. 

8. МБАЛ-Варна към ВМА, гр. Варна – по 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. 

9. „Билборд“ АД, гр. София – по 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 
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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. 

10. Районна радиостанция Варна, гр. Варна – по 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. 

11. „Денислав“ ЕАД, общ. Аврен – по 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. 

12. „Ченсфилд-55“ ЕООД, общ. Аксаково – по 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. 

13. Община Дългопол, гр. Дългопол – по 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. 

14. „Агро Плант Инвест“ ЕООД, гр. Варна – по т. 19, колона 6 от Таблица 1 на 
Приложение 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 за норми на допустими емисии на 
летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния 
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, във връзка с 
чл. 34 буква „е“, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, а именно за 
неспазване на нормата на общи емисии на летливи органични съединения, посочени в 
гореописаната наредба. 

15. Търговско-производствена кооперация „Бриз“, гр. Варна – по 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. 

16. Й. Йоргакиев, общ. Аврен – по чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии, във 
връзка с параграф 7 от същия закон, за полагане на бетонова основа /постамент/ в ЗМ 
„Лонгоза“, като частично долната част от бетоновата основа е закрита с земна маса, за 
която дейност няма извършено съгласуване с компетентния орган. 

17. „Май Чикън“ ЕООД, гр. Варна – по 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. 

18. „Фиском 33“ ЕООД, гр. Бургас – по 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 
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годишен отчет за периода от 01.01.2020 г. ÷ 31.12.2020г. за експлоатираното 
оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

19. ИА „Военни клубове и военно почивно дело“, гр. София – по 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. 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 0000003546-7/05.04.2021г. на „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД, за 
нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение трето от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 от същия закон и чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри, за неуведомяване в нормативно 
определените срокове РИОСВ-Варна, за извършен превоз на отпадъци, е наложена 
имуществена санкция в размер на 3 000 лева. 

2. НП № 0000003547-8/05.04.2021г. на „Текс Тийм“ ЕАД, за нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 
1, предложение трето от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 
от същия закон и чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри, за неуведомяване в нормативно определените срокове РИОСВ-
Варна, за извършен превоз на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 
3 000 лева. 

3. НП № 0000003441-9/06.04.2021г. на Б. Митева, с. Добротич, за нарушение на чл. 31, ал. 
2, т. 6 от Закона за лечебните растения, във връзка с чл. 74 от същия закон, за това, че 
няма входирана в РИОСВ-Варна, информация за изкупени, обработени и реализирани 
през 2020 година билки и техния произход, съгласно позволително, е наложена глоба в 
размер на 500 лв. 
 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: Няма. 
 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: Няма. 
 
Околната среда  
   

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, 
природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 
биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. 
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Бизнеса  
 

Постановени са: 

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

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

- Изготвени са 203 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 17 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”; 
- 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; 
- 1 бр. Становище по екологична оценка № ВА 1-1/2021 г. за „съгласуване“ на 

Предварителен проект /ПП/ на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Девня, 
възложител: Община Девня. 

Проведенo e 1 заседаниe на ЕЕС към РИОСВ-Варна. 
 
Обществеността   
 

- 31 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 
екологичната мрежа Натура 2000; 
- Изготвени са 13 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- Извършена е 1 бр. извънредна проверка (участие в ДПК); 
- Изготвени са 2 бр. Становища по извършване на проверка в изпълнение на Заповед 
№РД-209/17.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите по сигнал, вх. №Ж-
48/12.03.2021 г. в МОСВ за Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на 
Община град Добрич за промяна на статута на ПИ №72624.386.54 и 72624.386.56 от 
зона земеделска територия - друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение в устройствена зона за производствено-складови дейности, с 
устройствени показатели: Н до 15,0 м; Пл. на застр. до 80%, Кинт до 2,5, Пл. на 
озеленяване мин. 20%; 
- Изготвенo e 1 бр. Становище по извършване на проверка възложена по прокурорска 
преписка №1243/2021г. по описа на Окръжна прокуратура – Варна с рег. №365000-
10022/09.03.2021 г. по описа на ОДМВР Варна  за поземлени имоти на територията на 
„Коджа тепе“, С.О. „Горна трака“, район Приморски, община Варна. 
- Проведени 4 открити урока с ученици и деца от СУ „Димчо Дебелянов“ и ЧДГ 
„Мечтатели“, гр Варна, по повод Деня на Земята. 
- Публикувани 2 бр. прессъобщения на интернет страницата на РИОСВ-Варна. 

 
 
 

 


