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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец август 2022 год. 

 

 

През месец август 2022 г. са извършени 281 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 200 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 160 бр.;  

 Извънредни -  121 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 51 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 директора на РИОСВ са издадени 10 броя наказателни постановления, с 

които на нарушителите са наложени две имуществени санкции в размер на 20 000 

лева и осем глоби в размер 850 лв.   

  

Събраните суми през месец август  2022 г. от РИОСВ-Варна по наложени  санкции 

по чл. 69 от ЗООС са 19927,55  лв. 15942,04 лв. от тях /80%/ са за следните общини:     

Аксаково – 138,74 лв., Девня – 249,60 лв., Добрич – 96,80 лв., Добрич – селска – 6844,80 

лв.,  Долни чифлик – 7934,40 лв., Провадия – 224 лв. и за община Шабла – 453,70 лв., 

които ще бъдат преведени през м. септември. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност; 

 

1.   Превантивен контрол на: 

 Площадки за дейности с отпадъци, във връзка с издаване на разрешителен 

документ по ЗУО за дейността.   

 

2. Tекущ контрол на: 

 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 

 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за 

растителна защита; 

 Проверки по сигнали и жалби на граждани; 

 Сезонни проверки на билкозаготвителните пунктове; 

 Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда; 

 Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове; 

 Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни; 

 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 

нa бензиновите пари (УБП); 

 Обекти с инсталации/съоръжения, съдържащи озоноразрушаващи вещества; 

 Обекти с инсталации/съоръжения, съдържащи флуорирани парникови газове; 
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 Условията в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 

 Изпълнението изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО)           

№ 1907/2006, Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 648/2004 относно 

детергентите; 

 Обекти, съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 

изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С. 

 

3. Последващ контрол на: 

 Внос на флуорирани парникови газове; 

 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013; 

 

През месец август е извършен последващ контрол по изпълнение на дадените 

предписания при извършения текущ контрол по изпълнение на плана за контролна 

дейност, както и по постъпили жалби и сигнали. 

 Констатирано е, че всички дадени предписания през първия етап на проверките са 

изпълнени. 

 

 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец август 2022 г. са извършени общо 22 проверки на място, от които:  

 10 проверки по плана за текущ контрол; 

 5 проверки по постъпили сигнали, от които 1 проверка e извършена по два или 

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

 7 други проверки (5 проверки, във връзка с внос на ФПГ и 2 за участие в ДПК). 

Дадени са общо 2 бр. предписания. 

 

 

Извършени са 43 проверки по документи на представени месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисиите на вредни вещества, от които: 

 СНИ – 16 месечни доклада за месец юли 2022 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 – 27 доклада; 

 

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

 Изготвени са 5 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 юли 2022 г. и др.   

 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 

През месец август 2022 г. не са извършвани проверки. 
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Представени са 12 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 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

(КПКЗ) 

Извършени са общо 8 проверки на място от които:  

 1  плановa проверкa на място на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 

 1 плановa проверкa по ЗОПОЕЩ; 

 6 други проверки – (4 бр. участия в ДПК и 2 проверки на обект, финансиран от 

ПУДООС).  

Дадени са общо 2 предписания. 

Изготвенo e 1 становищe по постъпили инвестиционни намерения. 

  

ВОДИ 

Извършени са общо 26 проверки на място, от които:   

 11 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; 

 12 проверки по постъпили сигнали; 

 3 други проверки;   

 Дадени са общо 11 предписания. 

Изготвено е 1 становище по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 46 проверки, от които:  

 23 по плана за текущ контрол; 

 7 проверки по постъпили сигнали; 

   1  съвместна проверка с МОСВ; 

 6 други (3 бр. анулиране на работни листи за класификация на отпадъците, 3 бр. 

излъчен репортаж по национална медия). 

Дадени са общо 11 предписания. 

 

През отчетния период са изготвени и/или обработени: 

 2 решения за изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 

 5 регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 1 решение за изменение и допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

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

 1 отказ за издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 

 2 решения за отказ за издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на отпадъци; 

 9 искания за издаване на Удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс; 

 8 искания за издаване на становище по компетентност до РЗИ за утвърждаване 

на работни листи за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01. 

 46 работни листи, от които: 

- 27 утвърдени работни листи на 20 дружества; 

- 7 върнати за корекция работни листи на 7 дружества; 

- 8 анулирани работни листи на 4 дружества; 

- 4 отхвърлени работни листи на 4 дружества. 

    6 бр. становище по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 17 проверки, от които:  

 9 проверки по плана за текущ контрол; 

 8 друга проверка (1 бр. участие в ДПК, 1 проверка по ПУДООС, 6 бр. участие в 

комисия по промяна предназначението на земеделски земи). 

 2 бр. становище по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

През месец август 2022 г. са извършени общо 2 проверки, от които: 

 2 проверки по по постъпили сигнали, от които 1 проверка е извършена по два или 

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

 2 други проверки (участие в ДПК). 

Няма дадени предписания. 

 

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

 3 бр. становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 2 бр. становища по преразглеждане и актуализиране на комплексни 

разрешителни и по издаване на нови КР; 

 4 бр. становища по постъпили уведомления от Агенция „Митници“. 

 

СЕВЕЗО  

През отчетния период не са извършвани планови проверки на обекти, 

класифицирани като обекти с „нисък рисков потенциал” и „висок рисков потенциал“, по 

смисъла на глава седма, раздел І от ЗООС. 

 

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“; 

 4 по компонент „Води“; 

 4 по фактор „Опасни химични вещества“; 

 3 по фактор „Отпадъци“; 

 3 по фактор „Шум“. 

Дадени са общо 19 предписания. 
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Биологично разнообразие и НЕМ 

 

Защитени територии 

През месец август  2022 г. са извършени:  

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

 7 бр. извънредна проверка, както следва: 

 1 бр. на ПЗ „Белите скали“, във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Варна,  

за разположени палатки и палене на огньове на територията на природната 

забележителност. За територията на ПЗ „Белите скали“, няма въведени 

забрани или режими свързани с поставяне на палатки и палене на огън, 

произтичащи от заповедта ѝ за обявяване и ЗЗТ. Експерти на РИОСВ-

Варна, извършиха проверка в района посочен в сигнала. По време на 

проверката не са констатирани нарушения по режимите на ПЗ «Белите 

скали». 

  1 бр. на ЗМ „Лонгоза“, във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Варна, за 

премахнати метални ограждения в района на бетонов пристан изграден на 

река „Камчия“, в КК „Камчия“, землище с. Близнаци, общ. Аврен, обл. 

Варна. Експерти на РИОСВ-Варна, извършиха проверка в района посочен в 

сигнала. По време на проверката не са констатирани премахнати метални 

пилони, включително и паркирани моторни превозни средства.   

 1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка с подаден сигнал по „Зелен 

телефон“ на РИОСВ-Варна, за паднали две дървета от вида Полски ясен, в 

района до ресторант „Славянски кът“, КК „Албена“. При извършена 

проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, е констатирано, че едното 

дърво е с пречупен ствол, а на другото дърво сволът е напълно засегнат от 

гнилостни процеси. Няма засегнати сгради. Дървета са оставени на място. 

 1 бр. ЗМ „Степите“ във връзка с подаден сигнал по „Зелен телефон“ на 

РИОСВ-Варна, за извършване на търговска дейност от паркирано моторно 

превозно средство на морски плаж „Болата“, землище с. Българево, общ. 

Каварна. При извършена проверка на място от охраната на северните 

защитени територии при РИОСВ-Варна, е констатирано описаното в 

сигнала МПС. Същото е било без регистрационен номер и собствениците 

му не са открити. По време на проверката не е извършвана търговска 

дейност. 

 1 бр. на ЗМ „Лиман“, във връзка с постъпили сигнали за къмпингуване в 

границите на защитената територия. При извършена проверка на място от 

експерти на РИОСВ-Варна, не са констатирани нарушения по режимите на 

ЗМ «Лиман». 

 1 бр. на ЗМ „Яйлата“, във връзка с спазване режимите на защитената 
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територия. Нарушения не са констатирани. 

 1 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, във връзка с подаден сигнал по „Зелен 

телефон“, паркирани каравани и разпънати палатки в границите на 

защитената територия. При извършена проверка на място от охраната на 

северните защитени територии не са констатирани паркирани моторни 

превозни средства и разпънати палатки на територията на защитената 

местност. 

 

През отчетния период са съставени:  

- 1 бр. АУАН за нарушение режимите на ЗМ „Шабленско езеро“.

  

- 4 бр. АУАН за нарушение режимите на ЗМ „Дуранкулашко 

езеро“.  

 

 

 

  

Защитени зони: 

През м. август 2022г. са извършени: 

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

„Калиакра“ и „Дуранкулашко езеро“ и защитени зони за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“, „Езеро 

Дуранкулак“, „Езеро Шабла - Езерец“, „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата“. 

 7 бр. извънредни, както следва: 

o 1 бр. във връзка с покана за изясняване на обстоятелства относно сигнал за 

незаконно отглеждане на коне и ограждане в землището на с. Ботево, 

община Аксаково, в границите на ЗЗ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“. Не са установени 

нарушения на екологичното законодателство. След явяването в РИОСВ-

Варна, е установено, че животните се отглеждат пасищно в съответствие с 

препоръките, посочени в заповедта за обявяване на защитената зона. 

o 1 бр. във връзка с покана за изясняване на обстоятелствата относно 

незаконно строителство в района на хижа Ветеран, землище на гр. Варна, в 

ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

„Галата“. Не са установени нарушения на екологичното законодателство. 

o 1 бр. във връзка със сигнал за къмпингуване в границите на ЗЗ за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Галата“. При 

извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, не са 

констатирани нарушения по режимите на ЗЗ. 

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

фауна „Плаж Шкорпиловци“ по сигнал за незаконно спиране и паркиране 
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на автомобили и каравани. При извършената проверка е установено, че в 

северната част на морски плаж „Шкорпиловци“ върху плажната ивица има 

паркирали автомобили, включително върху дюнната растителност. В тази 

връзка е изискана информация от съответното РУ към МВР за данни за 

собствениците на паркиралите автомобили с цел предприемане на действия 

по реда на екологичното законодателство. 

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

фауна „Езеро Дуранкулак“, във връзка със сигнал за незаконно полагане на 

тръба на ВиК върху дюните на морски плаж „Крапец-север“, в землището 

на с. Крапец, община Шабла. При извършената проверка не е установено 

увреждане и унищожаване на растителност в крайбрежната плажна ивица, 

включително върху дюни извън активната плажна площ. 

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

фауна „Камчия“ във връзка със сигнал за безпокойство на животни и 

ограждения в границите на ЗЗ. Твърденията в сигнала не са установени. 

Сигналът е неоснователен. 

o 1 бр. на ЗЗ за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро“, в 

землището на с. Страшимирово, община Белослав, във връзка с подадено в 

РИОСВ-Варна, уведомление за ПУП-ПРЗ за жилищно строителство. Не са 

установени тръстикови масиви в имота. 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец август на 2022 г. са извършени:  

 8 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР. 

- 8 бр. на билкозаготвителни пунктове и общини по ЗЛР. На един от 

пунктовете за билки е дадено един брой предписание.  

 63 бр. извънредни проверки:  

- 34 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртви или бедстващи екземпляри 

от видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 4 от сигналите са 

неоснователни;  

- 1 бр. във връзка с изпълнение на дадено един брой предписание на 

билкозаготвителен пункт, организиран от „Селибиум“ ООД в гр. Аксаково. 

Предписанието е изпълнено. 

- 13 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2 от ЗБР, от които: 5 бр. на ОП 

„Зоопарк-СЦ - гр. Варна“, 6 бр. на ОП „ЦЗПЖ – гр. Добрич“ и 2 бр. по чл. 39, 

ал. 2, т. 4 от ЗБР.  

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

 

- Извършени са общо 27 проверки, от които: 

 25 бр. планови проверки по документи (20 бр. относно правно действие на 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 1 бр. относно 

правно действие на Решение по ОВОС и 4 бр. относно правно действие на Решения 

за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО); 

 2 бр. извънредни проверки на място (1бр. по заповед на директора на РИОСВ-

Варна и 1 бр. по сигнал); 

- 3 бр. участия в ДПК; 

- Изготвени са 13 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

-  

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 10 броя АУАН: 

1. „Консорциум Хербал ойл Калиакра“ ООД, гр. Каварна – по чл. 29, ал. 2 от Закона 

за управление на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от същия закон, а 

именно: за нерегламентирано изгаряне на отпадъци от преработката на етерично-

маслени култури на открито в имот стопанисван от дружеството. 

2. С. Николов, гр. Добрич – по 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 

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

забранено място. 

3. „Блексирама“ АД, гр. София – 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. 

4. „Алфа 1 Секюритис“ ЕАД, гр. Варна – по чл. 166, т. 3, предл. 1 от ЗООС, във 

връзка с чл. 160, ал. 2 и чл. 158, т. 3 и т. 4 от същия закон, а именно: неизпълнение 

на наложена преустановителна ПАМ. 

5. Г. Петров, гр. Варна – по 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 

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

забранено място. 

6. Д. Драганов, гр. Варна – по 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 

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

забранено място. 

7. Н. Костадинов, гр. Добрич – по 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 

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

забранено място. 

8. С. Иванов, гр. Плевен - по 3.1.1. Режими, т. 6 от Плана за управление на ЗМ 

„Шабленско езеро“, а именно: за навлизане с надуваема лодка с двигател в езерото, 

в границите на защитена местност „Шабленско езеро“. 

9. „Исторически парк“ АД, с. Неофит Рилски – по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за 

водите, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за 

заустване, а именно: за изхвърляне на непречистени битово-фекални отпадъчни 

води, като нарушава емисионните норми, определени в разрешителното за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, 
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издадено от БДЧР-Варна. 

10. „Макс 79“ ЕООД, гр. Долни чифлик - по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във 

връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване, а 

именно: за изхвърляне на непречистени битово-фекални отпадъчни води, като 

нарушава емисионните норми, определени в разрешителното за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БДЧР-

Варна. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:  

 

1. НП № 0000002092-48/10.08.2022г. на „Термстрой“ ООД, за нарушение по чл. 156, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон, а 

именно за неизпълнение на предписание дадено в Констативен протокол – за 

почистване на наличните отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 5 

000 лева. 

2. НП № 0000003493-49/16.08.2022г. на Община град Добрич, за нарушение по чл. 

123в, т. 2 от Закона за опазване на околната, във връзка на чл. 164, ал.1 от същия 

закон, а именно: за неизпълнение на условие в комплексно разрешително (КР) № 

433-НО/2012 г., издадено от Изпълнителна агенция по околна среда, е наложена 

имуществена санкция в размер на 15 000 лева. 

3. НП № 0000003586-57/19.08.2022г. на Й. Йорданов, за нарушение по 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. 

4. НП № 0000003587-59/24.08.2022г. на С. Николов, за нарушение по 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. 

5. НП № 0000003588-64/24.08.2022г. на Н. Костадинов, за нарушение по 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. 

6. НП № 0000003585-56/24.08.2022г. на Я. Митева, за нарушение по чл. 81, ал. 1, т. 2 

от Закона за защитените територии, във връзка с параграф 7 от същия закон, за 

извършване на търговска дейност-продажба на сладолед от микробус, в местност 

„Болата“, част от резерват „Калиакра“, за която дейност няма извършено 

съгласуване с компетентния орган, е наложена глоба в размер на 500 лева. 

7. НП № 01976-55/24.08.2022г. на Ф. Яшар, за нарушение по чл. 81, ал. 1, т. 1 от 

Закона за защитените територии, а именно: за паркиране на моторно превозно 

средство, на плажната ивица в местност „Болата“, част от резерват „Калиакра“– 

изключително държавна собственост, е наложена глоба в размер на 50 лева. 

8. НП № 0000003224-65/26.08.2022г. на С. Иванов, за нарушение по 3.1.1. Режими, т. 

6 от Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“, а именно: за навлизане с 

надуваема лодка с двигател в езерото, в границите на защитена местност 

„Шабленско езеро“, е наложена глоба в размер на 50 лева. 

9. НП № 0000003589-62/30.08.2022г. на Г. Петров, за нарушение по 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. 

10. НП № 0000003590-63/30.08.2022г. на Д. Драганов, за нарушение по 3.1.1. Режими, 
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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. 

 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА:  

1. „Домостроителен комбинат-София“ АД и „Матекс“ ЕООД - наложена 

преустановителна ПАМ със Заповед № 175/15.08.2022 г. на РИОСВ-Варна, за 

спиране на всички дейности свързани с обработка на земята, с изключение на паша, 

косене и дейности за възстановяване на приоритетен за опазване тип природно 

местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“ до възстановяването му. 

 

 

 

Околната среда 

 

Подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

БФП № BG16M1OP002-3.022 „Подобряване на природозащитното състояние на степни 

природни местообитания чрез закупуване на земи“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

Изготвяне на Писмо за подкрепа във връзка с изпълнение на дейности и мерки за 

„Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 2130 

„Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър 

„Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, и природно местообитание 2180 

„Облесени дюни“ по параметър „Площ“, „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“ 

в границите на няколко защитени зони по Натура 2000“. 

Изготвена справка с информация за извършените последващи действия, в 

изпълнение на Указания за прилагане и контрол на забрани и ограничения, произтичащи 

от заповедите за обявяване на защитени зони в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, с 

предмет на опазване природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“ за 

периода месец януари 2022 г. - месец юли 2022 г.  

   

Бизнеса  

 

Постановени са: 

- 1 бр. решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху ЗЗ; 

- Изготвени са 294 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  

- 12 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”; 

- 19 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с характер 

“да не се извършва ЕО”; 

- 1 бр. Решение за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС ( по искане на възложителя). 

 

Обществеността   
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- 37 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 и др.;  

- Изготвени са 13 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ;  

- Указания по реда на нормативната уредба по околна среда в изпълнение на решения 

на Върховен административен съд на Република България и Административен съд Варна 

по отменено Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ВА- 1/2018 г. 

за инвестиционно предложение /ИП/ “Разработване и усвояване на находище “Спасово” 

в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, “Чернооково”, “Калина” и 

“Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област 

Добрич”, с възложител: “Русгеоком БГ” ЕАД, град София, влязли в законова сила 

05.07.2022 г.  

- Становище по Жалба от “Еко-Енерджи 2006” ООД против издаването на Решение № 

ВА 103-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

- Становище по Обощена справка относно изпълнение на условията и мерките от 

Становище по екологична оценка № ВА 1-1/2021 г. във връзка с Окончателен проект на 

ОУП на община Девня за връщане на същата съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от 

Наредбата за ЕО. 

- Становище по Консултации по доклад за екологична оценка /ЕО/ на „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, 32278.32.175, 

32278.32.166, 32278.32.183, 32278.68.337, 32278.71.213, обща площ 388.741 дка, землище 

на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик 

Центърс“ ЕООД по реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми. 

- Становище по Представен 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 Ветрино, с възложител Община Ветрино. 

- 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. 

- Становище по Представен 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 Добричка, с възложител Община Добричка. 
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Директор дирекция ПД: инж. Хр. Генова...................................................... дата ......................... 2022 г. 
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