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 ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец декември 2021 год. 
 
 
 
През месец декември 2021 г. са извършени 111 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 81 обекта, в т.ч.: 
 Планови - 49 бр.;  
 Извънредни -  62 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 23 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 7 
броя акта.  

От директора на РИОСВ са издадени 16 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени дванадесет имуществени санкции в размер на 19 800 лева и четири 
глоби в размер 650 лв.     
           Събраните суми през месец декември от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 
от ЗООС са 9468,03  лв., от които 80% за общини /7574,42 лв./.  През м. декември са преведени 
5377,52 лв.: на община  Добрич – 96,80 лв., на община Долни чифлик – 5248,80 и на община 
Шабла – 31,92 лв. През м. януари 2022 г. предстои да бъдат преведени останалите 2196,90 лв. 
на: община Варна – 62,40 лв., община Добрич – 350,4 лв. и на община Провадия – 1784,10 лв.  

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

Наложена е 1 текуща санкция за констатирани наднормени замърсявания на 
компонентите на околната среда (води), в общ размер на 342 лв. 
 
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 декември 2021 г. са извършени общо 5 проверки на място, от които:  
 2 проверки по плана за текущ контрол (включително 1 проверка на обект с издадено 

разрешително за парникови газове); 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 1 друга проверка (1 по постъпило уведомление за съдействие от МП Варна). 
Дадени са 7 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 ноември 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 6 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са 14 други проверки (14 участия в комисии на обект финансиран от 

ПУДООС). 
 Извършена е 1 планова проверка на обект по Програма за отстраняване на минали 
екологични щети. 

Изготвени са 2 становища по постъпило инвестиционни намерения. 
  
ВОДИ 

Извършени са общо 6 проверки на място, от които:   
 1 проверка за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 3 други проверки (1 за предприемане на административно наказателни действия, 1 

участие в комисия на обект финансиран от ПУДООС и 1 за 
пломбиране/разпломбиране на съоръжение). 

Дадени са 1 предписание. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                   
Извършени са общо 19 проверки, от които:  
 6 проверки по плана за текущ контрол; 
 2 проверки по постъпили сигнали; 
 11 други проверки (3 по разпореждане на ОД на МВР, 5 по постъпили уведомления за 

съдействие от МП Варна, 3 по постъпили заявления по ЗУО за дейности с отпадъци). 
Дадени са общо 15 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 2 решения за изменение и допълнение на дазрешение за дейности по третиране на 

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

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

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 3 решения за отказ от издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 
 97 утвърдени работни листи на 33 дружества; 
 5 анулирани работни листи на 1 дружество. 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
ПОЧВИ 

Извършена е 1 друга проверка (1 проверка на обект финансиран от ПУДООС). 
 Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Извършени са 2 други проверки (2 участия в комисии за ДПК). 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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Биологично разнообразие и НЕМ  
 
Защитени територии 

През месец декември 2021 г. са извършени:  
 34 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 10 бр. извънредни проверки на защитени територии, както следва: 

- 4 бр. извънредни проверки на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка със спазване 
режимите на защитената територия. Нарушения не са констатирани;  

- 4 бр. извънредни проверки на ПР „Балтата“, във връзка със спазване режимите 
на защитената територия. Нарушения не са констатирани; 

- 1 бр. извънредна проверка на ЗМ „Яйлата“, във връзка със спазване режимите 
на защитената територия. Нарушения не са констатирани; 

- 1 бр. извънредна проверка на Р „Калиакра“, във връзка с писмо на Районно 
управление-Каварна към МВР, с което информират РИОСВ-Варна, за направена 
от тях проверка по сигнал за извършване на търговска дейност – продажба на 
хранителни стоки и сувенири от павилион, позициониран в района на резерват 
„Калиакра“, землище с. Българево, общ. Каварна. След изясняване на 
обстоятелствата по случая, е установено, че търговската дейност в обекта, е 
извършвана от фирма „Ташко Ламбов 66“ ЕООД. На управителя на фирмата е 
съставен АУАН за нарушение режимите на Р „Калиакра“.  
 
 
 

Защитени зони: 
През м. декември 2021г. са извършени: 

 2 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.  

 4 бр. извънредна проверка, във връзка със постановени ПАМ 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“. 

 2 бр. извънредни проверки по постъпил сигнал с вх. № С-500/23.11.2021г. и вх. № С-
501/02.12.2021г. на РИОСВ-Варна за наличие на подпорна стена непосредствено до 
морски плаж „Нос Иканталък“, землище на с. Топола, общ. Каварна.  

 1 бр. извънредна проверка по режим на защитена зона за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“, във връзка с 
реализиране на пясъчни диги.  

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

 4 бр. планови проверки: 

- 2 бр. по ЗБР на вековни дървета обявени за защитени; 

- 2 бр. във връзка с текущ контрол по изпълнения на условия в издадените лицензи 

на ОП „Зоопарк-СЦ“, гр. Варна и ОП „ЦЗПЖ“, гр. Добрич. 
 5 бр. извънредни проверки:  
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- 2 бр. във връзка със сигнал за намерен мъртъв екземпляр от видове включени в 
Приложение 3 на ЗБР – сигналите са неоснователни;  

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

- Извършена е 1 бр. извънредна проверка участие в ДПК;  
- Изготвени са 19 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
- - 1 брой дадени указания за отрицателна оценка качество на Доклад за оценка на 

степента на въздействие /ДОСВ/ върху предмета и целите на опазване за защитени 
зони на Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация на поземлени 
имоти с идентификатори 10135.5200.37, 10135.5200.89, 10135.5200.126, 
10135.5200.128, 10135.5200.129, 10135.5200.3, 10135.5200.187, 10135.5200.39, 
10135.5200.93, 10135.5200.98, 10135.5200.100, 10135.5200.101, 10135.5200.105, 
10135.5200.113, 10135.5200.114, 10135.5200.115, 10135.5200.124, 10135.5200.125, 
10135.5200.127, 10135.5200.133 и 10135.5200.138, местност „Малка чайка“, в 
землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложител „Медицински 
университет Проф. Д-р П. Стоянов - Варна“. 

- - 1бр. становище съгласно изискванията на чл. 19а, т. 3 от  Наредбата за условията и 
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, по задание на за обхват 
и съдържание на Стратегическа оценка на околната среда на Стратегически план по 
Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023 – 2027 г. 

- - 1бр. становище по окончателен доклад по контрол и наблюдение на прилагането на 
условията и мерките за фазите на проектиране, строителство и преди въвеждане в 
експлоатация, отнасящи се до обект „Проектиране и изграждане на компресорна 
станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – 
електрическо захранване /основно и резервно/, водопровод и канализация, свързани с 
етап „КС Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод по българо-
сръбската граница“, поставени в Решение по оценка на въздействието върху околната 
среда № 1-1/2020 г. и КР рег. № 589-Н0/2020 г. на МОСВ, с възложител 
„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 7 броя АУАН: 

1. Н. Атанасов, гр. София – 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. 

2. Община Варна, гр. Варна – 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 преустановяване изтичането на битово-
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фекални води от жилищните сгради на ул. „Д-р Селемински“ гр. Варна, в дере 
преминаващо успоредно на ул. „Георги Пеячевич“ гр. Варна. 

3.  „Ташко Ламбов 66“ ЕООД, с. Българиво – по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените 
територии, а именно извършва търговска дейност - продажба на пакетирани 
хранителни продукти и сувенири от поставяем обект /павилион/ в резерват 
„Калиакра“– изключително държавна собственост. 

4. ИА „Морска администрация“, гр. София – 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 извършване на 
разтоварните дейности ежедневно да се водят записи в дневник, относно 
консистенцията на товара, придружени със снимков материал. Копия от записите и 
снимковия материал, да се изпращат на електронната поща на РИОСВ-Варна. 

5. „АСМ“ ЕООД, гр. Монтана - 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 представяне в РИОСВ-Варна на 
Доклад за извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС и 
Попълнена документацията от приложение № 2 на Указанията за провеждане на 
контролна дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси. 

6. ЕТ „Хелиус-Валентин Паунов“, гр. Добрич - 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. 

7. Община Долни Чифлик, гр. Долни Чифлик - по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, 
във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 11 от същия закон, а именно: за неизпълнение на условие от 
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води, издадено от Басейнова дирекция Черноморски район. 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
 

1. НП № 000061-75/02.12.2021г. на „Фриго МВ“ ЕООД, за нарушение на 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, е 
наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева. 

2. НП № 01965-89/06.12.2021г. на В. Василев, за нарушение на 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, е наложена глоба в размер на 50 лева. 

3. НП № 01966-88/06.12.2021г. на В. Йонкова, за нарушение на 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, е наложена глоба в размер на 50 лева. 

4. НП № 01337-82/09.12.2021г. на „Винарска изба Варна“ ООД, за нарушение на 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 
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необходимото за това Разрешително за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. 

5. НП № 01336-83/09.12.2021г. на Община Аксаково, за нарушение на 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, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. 

6. НП № 01969-92/15.12.2021г. на Н. Атанасов, за нарушение на 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, е наложена глоба в размер на 50 лева. 

7. НП № 01967-85/15.12.2021г. на „Корн“ ЕООД, за нарушение на 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, е наложена имуществена санкция в размер на 100 
лева. 

8. НП № 0000002136-91/16.12.2021г. на „Модул“ ЕООД, за нарушение на 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, е наложена имуществена санкция в размер на 100 
лева. 

9. НП № 01339-86/16.12.2021г. на „Фиш груп“ ЕООД, за нарушение на 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 отводнителен канал за заустване на отпадъчни води, без необходимото 
за това Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, е 
наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. 

10. НП № 0000003118-95/17.12.2021г. на ИА „Морска администрация“, за нарушение на 
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 извършване на разтоварните дейности ежедневно да се водят 
записи в дневник, относно консистенцията на товара, придружени със снимков 
материал и копия от записите и снимковия материал, да се изпращат на електронната 
поща на РИОСВ-Варна, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. 

11. НП № 000001-90/20.12.2021г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за нарушение на чл. 18, т. 4 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 37, ал. 3 от същия закон, а 
именно: за неуведомяване на инспекцията за настъпила производствена авария, която 
може да доведе до увеличаване на емисиите или да предизвика влошаване качеството 
на атмосферния въздух, е наложена глоба в размер на 500 лева. 

12. НП № 01338-87/20.12.2021г. на „Бригантина СН“ ЕООД, за нарушение на чл. 200, ал. 1, 
т. 6 от Закона за водите, във връзка с Наредба № Н-4 за характеризиране на 
повърхностните води, а именно: за изхвърляне на непречистени битово-фекални 
отпадъчни води в Черно море, като нарушава нормите за качество на морските води, 
регламентирани в Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води, е 
наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. 

13. НП № 01973-94/21.12.2021г. на „Ташко Ламбов 66“ ЕООД, за нарушение на чл. 83, ал. 
1, т. 1 от Закона за защитените територии, а именно извършва търговска дейност - 
продажба на пакетирани хранителни продукти и сувенири от поставяем обект 
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/павилион/ в резерват „Калиакра“– изключително държавна собственост, е наложена 
имуществена санкция в размер на 300 лева. 

14. НП № 01968-97/21.12.2021г. на ЕТ „Хелиус-Валентин Паунов“, за нарушение на 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, е наложена имуществена санкция в 
размер на 300 лева. 

15. НП № 0000003119-96/22.12.2021г. на „АСМ“ ЕООД, за нарушение на 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 представяне в РИОСВ-Варна на Доклад за извършена класификация на 
предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС и Попълнена документацията от приложение 
№ 2 на Указанията за провеждане на контролна дейност по Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества и смеси, е наложена имуществена 
санкция в размер на 2 000 лева. 

16. НП № 01363-93/22.12.2021г. на Община Варна, за нарушение на 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 
преустановяване изтичането на битово-фекални води от жилищните сгради на ул. „Д-р 
Селемински“ гр. Варна, в дере преминаващо успоредно на ул. „Георги Пеячевич“ гр. 
Варна, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. 
 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:  
1. „Агрополихим“ АД – НП № И-З-419-1В/29.12.2021 г. за налагане на текуща санкция за 

превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател – азот амониев 
на пречистените отпадъчни води, зауствани в коригирано дере „Бял канал“, в размер на 
342 лв. 
 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – 2 броя: 
1. Община Добричка – наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 237/13.12.2021 г. 

на РИОСВ-Варна, за спиране на всички дейности свързани с обработка на земята, с 
изключение на паша, косене и дейности за възстановяване на пасището и приоритетен 
за опазване тип природно местообитание 6250* „Панонски льосови степни тревни 
съобщества“ в територия с координатни точки описани в ПАМ, до възстановяване на 
пасището и тип природно местообитание 6250* „Панонски льосови степни тревни 
съобщества“. 

2. ОД „Земеделие“-Добрич - наложена преустановителна ПАМ със Заповед № 
231/09.12.2021 г. на РИОСВ-Варна, за спиране на всички дейности свързани с 
обработка на земята, с изключение на паша, косене и дейности за възстановяване на 
пасището и приоритетен за опазване тип природно местообитание 62С0* „Понто-
Сарматски степи“ в територия с координатни точки описани в ПАМ, до възстановяване 
на пасището и тип природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“. 

 
Бизнеса  

 

Постановени са: 

- 8 бр. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 
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- Изготвени са 269 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
- 22 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”; 
- 3 бр. решения за прекратяване на започнали процедури за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 
 
Обществеността   
 

- 24 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;  

- Изготвени са 19 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 
- 1бр. становище за сезиране на Районна Прокуратура Варна за установени нарушения по 

реда на екологичното законодателство: 
За поземлени имоти №10135.3514.375, №10135.3514.823 и №10135.3514.385, землище на 

град Варна, община Варна за инвестиционно предложение „изграждане на ограда“, заливане 
на бетон с промяна на бреговата ивица с цел обособяване на „пристан за лодки“ попадащо в 
Приложение №2, т. 10, буква „е“ строителство на пристанища, пристанищни съоръжения, 
включително рибарски пристанища поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1  от ЗООС и 
подлежащо на процедура по преценяване необходимостта от извършването на оценка на 
въздействието върху околната среда. Всички гореописани имоти не попадат в защитени зони, 
но акваторията пред имот №10135.3514.385 попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 
2000” - защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско 
езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите. 
За описаното ИП не е проведена процедура по реда на екологичното законодателство. 

За поземлен имот №10135.3514.856, землище на град Варна, община Варна              за 
инвестиционно предложение „изграждане на рибарско селище с хидротехически съоръжения“ 
попадащо в Приложение №2, т. 10, буква „е“ строителство на пристанища, пристанищни 
съоръжения, включително рибарски пристанища поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1  от 
ЗООС подлежащо на процедура по преценяване необходимостта от извършването на оценка 
на въздействието върху околната среда. Всички изградени хидротехнически съоръжения 
попадат в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000” - защитена зона за опазване на дивите 
птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 
г. на министъра на околната среда и водите. Нарушени са изискванията на чл. 95, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда, чл. 85, ал. 1 и 2 от същия закон и други специални 
закони и подзаконови нормативни актове. 
 
 
 
 
 
 
 

 


