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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец юни 2021 год. 
 

През месец юни 2021 г. са извършени 452 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 263 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 133 бр.;  
 Извънредни -  319 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 37 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 18 
броя акта.  
От директорът на РИОСВ са издадени 2 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени две имуществени санкции в общ размер на 2 000 лева. 

Един АУАН, съставен през месец април е прекратен с резолюция за прекратяване на 
административнонаказателна преписка, поради следното: Видно от събраните доказателства, и 
след направена справка в Търговския регистър е установено, че в същия е публикуван само 
Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия /Правилника/. 
Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2, буква „б“ от Правилника, МБАЛ-Варна е включена като структура 
на ВМА, а съгласно чл. 3, ал. 4 от същия, структурните звена не са юридически лица. В тази 
връзка, деянието обект на административно-наказателното производство не може да му бъде 
вменено във вина на МБАЛ-Варна. 
         
 Събраните суми през месец юни от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от ЗЗОС са 
40863,87 лв. През м. юли  предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми /32691,10 лв./ 
на: община Варна – 31,20 лв., община Девня – 26612,70 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.  
Наложени са 3 текущи санкции на 2 дружества за констатирани наднормени 

замърсявания на компонентите на околната среда (въздух – 1 бр. и води - 2 бр.) в общ размер 
от 4 618 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.); 



 2

 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; 
 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 юни 2021 г. са извършени общо 20 проверки на място, от които:  
 14 проверка по плана за текущ контрол; 
 6 проверки по постъпили сигнали; 
Дадени са 5 предписания. 
Извършени са 46 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 – 18 доклада; 
 ПУР/СНЕ/НОЕ – 12 бр. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Изготвени са 13 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 май 2021 г. и др.  
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Извършена е 1 планова проверка с контролни измервения на нивата на шума, излъчван 
в околната среда от промишлен източник. 

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 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са  4 проверки на място, от които: 
  1 проверка по постъпил сигнал; 
  1 проверка по разпореждане; 
  2 други проверки (1 участие в комисия по разпореждане на кмет на община и 1 участие 

в ДПК). 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения.   

 
ВОДИ 

Извършени са общо 24 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; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 
 8 проверка по разпореждане; 
 1 друга проверка  (1 за пломбиране/разпломбиране на съоръжение). 
Дадено са 7 предписания. 
Изготвени са 11 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                     
Извършени са общо 37 проверки, от които:  
 4 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки по постъпили сигнали; 
 30 други проверки (9 за анулиране на работни листи по ЗУО, 18 проверки на МП по 

Регламент 1013 и 3 по постъпили заявление за изменение и допълнение на разрешение 
за дейности по третиране на отпадъци). 

Дадени са общо 5 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 2 решения за отмяна разрешение за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци; 
 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 1  решение за изменение и/или допълнение на  регистрационен документ за 

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

 6  решения за изменение и допълнение на  регистрационен документ за извършване 
на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;  

 1 решение за прекратяване на регистрационен документ за извършване на дейности 
по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 208 утвърдени работни листи; 
 2 анулирани работни листи; 
Изготвени са 10 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ПОЧВИ 

Извършена е 1 извънредна проверка по изпълнение на дадено предписание. 
 Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са общо 7 проверки, от които: 
 2 проверки на обекти, класифицирани с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 3 други проверки (1 участие в комисия по разпореждане на кмет на община и 2 

участия в ДПК). 
Дадени са 11 предписания. 
Изготвени са 17 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
През отчетния период са извършени 3 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  
 3 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 3 по компонент „Води“; 
 1 по опасни химични вещества; 
 2 по фактор „Шум“. 
Дадени са общо 3 предписания. 

 
Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец юни 2021 г. са извършени:  
 72 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 9 бр. извънредни проверки, от които: 
- 3 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, във връзка с писмо на Сдружение за дива 

природа „БАЛКАНИ“, за предприемане на спешни действия за защита на колония 
от речни и белочели рибарки. Съгласно представената информация от 
Сдружението, наблюдаваната колония от речни и белочели рибарки е с 
местоположение с приблизителни координати: 43.6673417 N, 28.5662639 Е. При 
извършени проверки в района от охраната на северните защитени територии при 
РИОСВ-Варна, включително и с представител на Българско дружество за защита 
на птиците, не са установени екземпляри от видовете речни и белочели рибарки.  
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- 6 бр. на Р „Калиакра“, във връзка с постъпил в РИОСВ-Варна, сигнал за 
извършване на търговска дейност в границите на защитената територия. По време 
на една от проверките, охраната на северните защитени територии при РИОСВ-
Варна, е констатирала, че в  района на местност „Болата“, част от Р „Калиакра“ се 
извършва търговска дейност на сладоледени изделия. На нарушителя е съставен 
акт за административно нарушение на Закона за защитените територии. 

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

 
Защитени зони: 

През м. юни 2021г. са извършени: 
 6 бр. планови проверки по режими на защитени зони за опазване на дивите птици 

„Ятата“, „Камчийска планина“, и „Калиакра“ и защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“ и 
„Камчийска-Еминска планина“. Не са установени нарушения.  

 130 бр. извънредни проверки, от които: 
- 128 бр. извънредни проверки във връзка с писмо изх. №05-08-1582/01.06.2021 г. на 

МОСВ, по изпълнение на условията, поставени в решения за преценяване на 
вероятната степен на отрицателно въздействие и решения по оценка за 
съвместимост по документи и на място в границите на защитени зони за опазване 
на дивите птици „Батова“, „Галата“, „Камчийска планина“,  „Варненско-
Белославско езеро“, „Шабленски езерен комплекс“, „Белите скали“, „Калиакра“, 
„Провадийско-Роякско плато“, „Суха река“, „Хърсовска река“ и „Комплекс 
Камчия“ и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна „Долината на река Батова“, „Галата“, „Комплекс Калиакра“ 
„Камчийска-Еминска планина“, „Провадийско-Роякско плато“, „Суха река“, 
„Хърсовска река“, „Камчия“, „Златни пясъци“, „Плаж Шкорпиловци“, 
„Екокоридор Камчия - Емине“ и „Река Камчия“; 

- 1 бр. във връзка със сигнал за наличие на тежка строителна техника на плаж 
„Бялата лагуна“. При проверка на терен не е установено наличие на тежка 
строителна техника. Сигналът е неоснователен; 

- 1 бр. във връзка с покана за изясняване на обстоятелства относно установено 
извършване на ремонтни дейности на вълноотбойната стена на морски плаж 
„Каварна“ – представени са документи и снимков материал във връзка с 
извършените ремонтни дейности; предстои допълнително изясняване на 
обстоятелствата. 
  Съставен е 1 бр. АУАН за извършване на строителство в границите на 
защитени зони „Дуранкулашко езеро“ и „Езеро Дуранкулак“, без съгласуване по 
реда на Закона за биологичното разнообразие. 
 

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

 11 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР: 
- 1 бр. по ЗБР на Община Аврен, във връзка с издадено Разрешително 

№823/07.02.2020г. за ползване на изключения от забраната предвидени в чл. 38, 
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ал. 1, т.1 от ЗБР по отношение на премахване на мъртви екземпляри от видовете 
Обикновен делфин, Афала и Муткур; 

- 1 бр. по ЗБР на Община Бяла, във връзка с издадено Разрешително 
№851/07.08.2020г. за ползване на изключения от забраната предвидени в чл. 38, 
ал. 1, т.1 от ЗБР по отношение на премахване на мъртви екземпляри от видовете 
Обикновен делфин, Афала и Муткур; 

- 2 бр. проверки на Ботанически градини по ЗБР –Ботаническа градина-Варна и 
УБГ-Балчик. Не са констатирани нарушения. 

- 1бр. по ЗБР на Зоомагазин Варна. Не са констатирани нарушения. 
- 1 бр. по ЗБР, на Делфинариум - Варна. Не са констатирани нарушения; 

- 5бр. по ЗЛР на билкозаготвителни пунктове; 
 

 
 28 бр. извънредни проверки:  

- 18 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; 

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

Извършени са общо 99 проверки, от които: 
 6 бр. планови проверки по изпълнение на условията, поставени в Решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и Решения по ОВОС, от 
които 1 бр. на място и 5 бр. по документи; 

 93 бр. извънредни проверки, от които 1 бр. по жалба и 92 бр. във връзка с писмо изх. 
№05-08-1582/01.06.2021 г. на МОСВ, по изпълнение на условията, поставени в 
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО - 88 бр. по 
документи и Решения по ОВОС - 4 бр. на място; 

Дадени са общо 6 предписания. 
През отчетния период са изготвени 12 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на 
общински ЕСУТ. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 18 броя АУАН: 

1. „Света Петка Инвестмънт“ 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.  

2. „Блек сий пропърти консултинг“ 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. 
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3. „СТХРЛ Щурче“, 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. „Норма“ 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. 

5. Община Каварна, гр. Каварна – 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. 

6. „Братя Синджирлиеви“ ООД, гр. Добрич – по 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. 

7. „Бирена къща Варна“ 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. 

8. „Рибарница център“ 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. 

9. „Ивве“ ЕООД, гр. Ракитово, обл. Пазарджик – 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 отпадъци (пластмаса и каучук), за която 
дружеството не притежава необходимия документ по чл. 35, ал. 3 от ЗУО. 

10. Община Аксаково, гр. Аксаково – по 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 условия 
в комплексно разрешително, издадено от ИАОС. 

11. „Сиди-СД“ ЕООД, гр. 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.  

12. „ДТХ“ ООД, гр. Варна – по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, 
във връзка с чл. 35 от същия закон, а именно за извършване на дейност по третиране 
/съхраняване/ на отпадъци (облекла и текстилни материали), за която дружеството не 
притежава необходимия документ издаден по реда на глава V, раздел I или раздел II от 
ЗУО. 
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13. „Карвин Дизайн“ ЕООД, гр. София – по чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС и чл. 128 „в“ от ЗБР, а 
именно за извършено строителство в защитена зона, без извършено уведомяване на 
РИОСВ-Варна и съответно издаден краен административен акт по реда на чл. 31, ал. 1 
от ЗБР. 

14. Община Добрич, гр. Добрич – по 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. 

15. И. Портних – кмет на община Варна - по чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците и чл. 5, т. 1 от Наредбата на ОбС Варна за управление на отпадъците на 
територията на общ. Варна, във връзка с чл. 155, ал. 1 от същия закон, а именно: не е 
организирал управлението на битовите отпадъците в съответствие с изискванията на 
ЗУО и Наредбата на ОбС Варна за управление на отпадъците, като не е предприел 
мерки за екологосъобразно третиране на отпадъците, съгласно йерархията при 
управление на отпадъците. 

16. И. Портних – кмет на община Варна - по чл. 151, ал. 2, т. 12 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 25, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 4,5 и 13 от същия закон, а 
именно: не е предприел необходимите действия за свикване на Общо събрание на 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците, относно избора на инсталации 
или съоръжения за третиране на битовия отпадъчен поток на община Варна, с което е 
осуетил функционирането на Регионалната система за управление на отпадъците-район 
Варна. 

17. Д. Михайлов, гр. Варна – 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 
„Шабленско езеро“, а именно: извършва спортен риболов в забранен период. 

18. Я. Митева, гр. Добрич – по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а 
именно: извършване на търговска дейност-продажба на сладоледени изделия, в 
границите на резерват „Калиакра“. 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 000040-41/02.06.2021г. на „Инхом-98“ 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. 

2. НП № 000043-44/02.06.2021г. на „МН-Блейк Сий“ 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. 
 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:  
1. „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, Петролно находище „Тюленово“, заустване № 6 

– НП № И-З-414-1В/29.06.2021 г. за налагане на текуща санкция за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения по показател нефтопродукти в отпадъчните 
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води, зауствани в Черно море, в размер на 818 лв/мес. 
2. „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, Петролно находище „Тюленово“, заустване № 7 

– НП № И-З-413-1В/29.06.2021 г. за налагане на текуща санкция за превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения по показател нефтопродукти в отпадъчните 
води, зауствани в Черно море, в размер на 1 760 лв/мес. 

3.  „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД, Котел КПТ – 13 № 2 – Заповед № И-З-391-
3Вх/21.06.2021 г. за възобновяване на текуща санкция за превишаване на нормите за 
допустими емисии по показатели общ прах и въглероден оксид, в размер на 2 040 
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 204 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 7 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер “да 

не се извършва ОВОС”; 
- 10 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”; 
- 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. 
 
Обществеността   
 

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

- Едно заседание  на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ – Варна, на 
08.06.2021 г., Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на ИП 
“Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” и 
прилежаща акватория на южния бряг на Белославско езеро в поземлени имоти с 
идентификатори 03719.202.32, 03719.202.39, 03719.202.40, 03719.203.40, 03719.203.34, обща 
площ 171,264 дка, в землището на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: 
“Газтрейд” АД. 

- Изготвени са 12 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- Извършена е 1 бр. проверка на място по жалба за замърсяване на въздуха и високи нива 

на шум от работата на обект за производство на храни за кучета и котки, находящ се в гр. 
Добрич; 
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- 1 брой становище по съгласуване на инвестиционен проект за обект „кейова стена, част 
от техническата инфраструктура на „Пристанищен Терминал „Езерово“, част от 
„Пристанище за обществен транспорт Варна“, находяща се в ПИ с идентификатор 
№27125.504.171 по КККР с. Езерово, община Белослав, област Варна, възложител: 
„трансстрой варна“ аД и неговата относимост към Решение по ОВОС № 9/2018 г. на 
директора на РИОСВ-Варна „за одобряване“ на ИП; 

- 1 брой становище по Задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда 
/ОВОС/ на инвестиционно предложение /ИП/  Увеличаване на капацитета на птицеферма за 
интензивно отглеждане на бройлери с 121 800 места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  
площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение 
на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар 
номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич; 

- 1 брой становище по Задание за обхват и съдържание на екологична част към 
Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла, с възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 

- 1 брой становище за 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 
град Добрич, с възложител Община град Добрич; 

- 1 брой становище за 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 писмо с указания за задължителна ОВОС за ИП „Промяна в техническите 
параметри на 16 бр. ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 
67951.48.33, 67951.54.73, 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.44.55, 67951.37.75, 67951.36.66, 
67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, 
67951.15.60 и 67951.16.44 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно 
производство“, по КККР на с. Соколово, община Балчик, област Добрич, възложител: 
„Вятърен Парк Добруджа 2“ ЕООД. 

- 5 бр. прессъобщения публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ-Варна. 
- 2 бр. проведени мероприятия с ученици по повод Световния ден на околната среда- 5 

юни 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 ………………........................................................... дата ......................... 2021 г. 

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

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


