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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 
за месец май 2022 год. 

 
 

През месец май 2022 г. са извършени 234 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 177 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 132 бр.;  
 Извънредни -  102 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 78 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 31 броя акта.  

От директора на РИОСВ няма издадени наказателни постановления. На 
основание чл. 58г от ЗАНН са сключени 9 броя споразумения, с които на 
нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 7 000 лева. 

   
           Събраните суми през месец май  2022 г. от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по 
чл. 69 от ЗООС са 189718  лв. 151744,40 лв. от тях /80%/ са за следните общини: Белослав 
– 63296,80 лв.,  Девня – 73377,60 лв., Добрич – 96,80 лв., Добрич-селска – 6844,80 лв., 
Долни чифлик – 7934,40 лв. и за община Провадия – 224 лв., които ще бъдат преведени 
през м. юни. 
 
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: 
 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 на обекти, по отношение предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях; 
 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 
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измервания, контролни измервания, състояние на пречиствателните съоръжения 
и др.); 

 Условията в издаден разрешителни за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 

 Изпълнението изискванията на Закона за защина от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО)           
№ 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1272/2008; 

 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: 

 През месец май 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. 

 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013; 
 
 
КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец май 2022 г. са извършени общо 10 проверки на място, от които:  

 1 проверка по плана за текущ контрол; 

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

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

 6 други проверки (за предприети административно наказателни действия). 
Няма дадени 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 и и ПУР/СНЕ, от които: 

 СНИ – 16 месечни доклада за месец април 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 – 13 доклада; 

 ПУР/СНЕ – 14 бр. 
 

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

 Изготвени са 6 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 април 2022 г. и др. 
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
 
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 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 
(КПКЗ) 

През месец май 2022 г. са извършени общо 8 проверки на място, от които: 
Извършени са 1 планови проверки на място на обекти с издадени разрешителни по 

КПКЗ; 
Извършени са 1 планови проверки по ЗОПОЕЩ. 
Извършени са 2 извънредни проверки на място на обекти с издадено разрешително 

по КПКЗ, във връзка с постъпили сигнали; 
Извършена е 4 други проверки - 3 бр. участия в ДПК и 2 бр. участия в комплексни 

проверки по компонент „води“. 
Дадени са общо 12 предписания. 
Съставен е 1 бр. АУАН във връзка с установеното нарушение на условия в КР 
№586-Н0/2020 г. на „Агро сип“ ООД 
 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

   1 бр. становище по преразглеждане и актуализиране на комплексно разрешително 
разрешителни и по издаване на ново; 

   2 бр. по образувано производство; 

 2 бр. становища по постъпили инвестиционни намерения 
  

ВОДИ 
Извършени са общо 20 проверки на място, от които:   

 12 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; 

 3 проверки по постъпили сигнали; 

 5 друга проверка. 
Дадени са общо 7 предписания. 
Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                   

Извършени са общо 51 проверки, от които:  

 27 по плана за текущ контрол; 

 6 по постъпили сигнали; 
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 1 по постъпил сигнал – участие; 

   11 по разпореждане на МОСВ; 

   1 по разпореждане на директора; 

   6 други (3 по анулиране на работни листи за класификация на отпадъците, 1 

последващ контрол, 2 по Акстър офис). 
Дадени са общо 27 предписания. 
През отчетния период са изготвени и/или обработени: 

 1 регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 4 решения за изменение и допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране и събиране и транспортиране на отпадъци;  

 1 решение за отказ от извършване на регистрация за дейности по третиране на 

отпадъци;  

 10 мотивирани становища за отстраняване на нередовности по постъпили 

документи за дейности по третиране на отпадъци.  

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

осигурителния процесуален кодекс. 

 1 становище за съгласуване на План за приемане и обработване на корабни 

отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност. 

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

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

 155 работни листи, от които: 

- 74 утвърдени работни листи на 34 дружества; 

- 28 върнати за корекция работни листи на 24 дружества; 

- 41 анулирани работни листи на 5 дружества; 

- 14 отхвърлени работни листи на 7 дружества. 

 13 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 14 планове за управление на строителни отпадъци. 

 200 идентификационни документи. 
 
 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 6 проверки, от които:  

 4 проверки по плана за текущ контрол; 

 2 други проверки (участие в комисия по промяна предназначението на земеделски 

земи ); 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

През месец май 2022 г. е извършена 1 проверка по плана за текущ контрол, 
утвърдения от министъра на околната среда и водите и 1 участие в ДПК. 

В изпълнение на инструкцията за взаимодействие в сътрудничество с Агенция 
„Митници“ в РИОСВ-Варна, са постъпили 3 бр. уведомление за внос на химични 
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вещества и смеси по изготвени рискови профили за вещества/фирми, във връзка с което 
са изготвени 3 броя становища. 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 5 бр. становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 4 бр. становища по преразглеждане и актуализиране на комплексни 
разрешителни и по издаване на ново; 

  2 бр. изготвена информация по ЗДОИ. 

 
СЕВЕЗО  

През отчетния период са извършени 2 броя 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 5 комплексни проверки по компоненти и 

фактори на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  
• 5 по компонент „Атмосферен въздух“; 
• 3 по компонент „Води“; 
• 5 по фактор „Отпадъци“; 
• 1 по фактор „Опасни химични вещества“; 
Дадени са общо 10 предписания. 
 
Биологично разнообразие и НЕМ 
 

Защитени територии 
През месец май  2022 г. са извършени:  

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

 4 бр. извънредна проверка, както следва: 

- 1 бр. на ЗМ „Лонгоза“, във връзка със сигнал подаден по „Зелен телефон“ на 

екоинспекцията, за унищожени зелени площи в границите на защитената 

територия. При извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, 

не е констатирано нарушение на режима на защитената територия, 

включително унищожаване на тревни площи.  

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

екоинспекцията, сигнал за аварирала помпа в КПС-2-Албена и изтичане на 

отпадъчни води в ЗМ „Блатно кокиче“. При извършена проверка на място от 

експерти на РИОСВ-Варна, е констатирано, че в КПС-2-Албена, се 

извършват аварийно-ремонтни дейности, в резултат на възникнала авария в 

помпите, които припомпват отпадъчните води към ПСОВ-Албена. В момента 

на проверката, е установена една работеща потопяема помпа.Не е установено 

изтичане на отпадъчни води в ЗМ „Блатно кокиче“. Територията на 

лонгозната гора в района около КПС-2-Албена, е оводнена. На повърхността 

на водата се наблюдава черен филм примесен с клони и листа. Не се усеща 

миризма, характерната за битово-фекално замърсяване. На ВиК-Добрич, е 

дадено предписание: „Да се осигури работеща резервна помпа в КПС-2-
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Албена“. Даденото предписание е изпълнено в определения срок.   

-   1 бр. на ЗМ „Лиман“, във връзка с изпълнение на дадени предписания с 

писмо на РИОСВ-Варна, относно временно монтиране на декори от дървени 

модулни конструкции, в ПИ 04426.501.9 /отдел 337, подотдел „5“ по 

Горскостопански план от 2017 г. на ТП ДГС-Варна/ по КККР на с. Близнаци, 

общ. Аврен. Не е установено нарушение в изпълнението дадените 

предписания. На плажната ивица и в границите на защитена местност 

„Лиман“, не е установено извършване на дейности, включително и паркирани 

моторни превозни средства.  

-  1 бр. на територията на Р „Калиакра“, във връзка със сигнал, относно  

статута, собствеността, правно основание за ползване, стопанисване и 

изграждане на ресторант, находящ се на нос Калиакра, община Каварна. 

Съгласно наличната в РИОСВ-Варна, информация в досието на Р “Калиакра“, 

през 1967 г. ползвайки природна даденост – пещера, е направен ресторант, 

който е претърпял реконструкции и разширения през годините. Обектът е 

собственост на юридическо лице, което е чрез слючен договор е отдало 

стопанисването на обекта на друга фирма. При извършена проверка на 

обекта, се констатира, че надземната част на сградата представлява пещера и 

тераса пред нея, приблизителна площ около 200 кв.м. В пещерата е обособена 

търговска зала с бар и кухня, отделени от залата чрез дървен параван. 

Приземния етаж представлява две помещения – търговска зала и санитарни 

помещения. Преходът между етажите се осъществява чрез масивно 

стълбище. Покривът е стоманенобетонна плоча, отгоре облицована с 

мраморни плочи. На терасата на надземната част от сградата е монтирана 

метална слънцезащитна конструкция от заварени метални елементи и 

покрита с венил. При извършен оглед на терена се констатира наличие на 

локолно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, поставено под 

терасата на нивото на приземния етаж, от западната част на обекта. ЛПСОВ е 

монтиран на повърхността на терена и не е трайно свързан със земната 

повърхност. Съоръжението е готов модул, състоящ се от филтър за твърди 

отпадъци, три камери за биологично почистване на отпадъчните води от 

обекта и три утайника.При извършен оглед на утайниците се установи 

наличие на две тръби, с диаметър около 5 см. Една от тръбите служи за 

приливник, а другата, която е разположена в ниската част на утаителите, 

отвежда пречистените отпадъчни води, посредством външно закрепена тръба, 

преминаваща по стената на ЛПСОВ, след което тръбата е вкопана подземно и 

няма достъп до изхода, тъй като терена е с много голяма денивелация. В 

непосредствена близост до ЛПСОВ са разположени  3 броя пластмасови 

резервоари. При направения оглед около ЛПСОВ на достъпните места, не се 
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установи повърхностно изтичане на битово-фекални отпадъчни води, 

сформирани от санитарните помещения, кухня и бар. На фирмата, наемател 

на обекта са дадени предписания за представяне на документи и информация 

относно монтирането и техническите параметри на ЛПСОВ, включително за 

начина на отвеждане и заустване на пречистените битово-фекални отпадъчни 

води. Дадените предписания са в срок на изпълнение.  
 
 Съставени са три броя АУАН за нарушение режимите на ЗМ „Шабленско 

езеро“.  
 
 
  
Защитени зони: 
През м. май 2022г. са извършени: 

 6 бр. планови проверки по режими и във връзка с условия, поставени в 

решение по преценяване на необходимостта от ОВОС на защитени зони за 

опазване на дивите птици „Калиакра“ и „Белите скали“ и защитена зона за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс 

Калиакра“. Не са установени нарушения на режимите на ЗЗ. 

 10 бр. извънредни проверки, както следва:  

-     2 бр. във връзка с подадени уведомления за инвестиционни намерения за 

„фотоволтаични инсталации“, в землището на с. Божурец, община Каварна, 

попадащи в границите на защитена зона за опазване на дивите птици „Белите 

скали“. Установено е, че в имотите, предмет на намеренията, които 

представляват урбанизирани територии, има останки от полуразрушени 

постройки. 

-     1 бр. във връзка с постъпило уведомително писмо за премахване на 

временно създадена пясъчна дига на морски плаж „Каварна“. При проверката 

е установено, че дигата е премахната. Не са установени нарушения на 

екологичното законодателство. 

-     1 бр. във връзка със сигнал за незаконна ферма за магарета и разораване на 

пасище в землището на с. Невша, община Ветрино, в границите на защитена 

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

„Провадийско - Роякско плато“. В имота, предмет на сигнала, който е с НТП 

„Пасище“, не е установено разораване в нарушение на режимите на 

защитената зона. Във връзка с установените в границите на имота 

селскостопански животни – магарета, е изпратена покана за изясняване на 

обстоятелствата до собствениците на имота. 

-     1 бр. във връзка със сигнал за незаконно строителство и преграждане на 

пясъчната ивица в района на плаж/хижа „Ветеран“, който попада в границите 

на защитена зона за опазване на дивите птици „Галата“ и защитена зона за 
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опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Галата“. 

При проверката е установен излят бетонен ограден постамент в 

непосредствена близост до плажната ивица. Във връзка със сигнала е 

изпратено писмо до Община Варна с молба за предоставяне на налична при 

тях информация и строителни книжа за територията. Предстои изясняване на 

обстоятелствата. 

-     1 бр. във връзка със сигнал за незаконно строителство на морски плаж в 

КК „Св. Св. Константин и Елена“. При проверката е установено строителство 

на постройка непосредствено до пясъчната ивица. Предстои изясняване на 

обстоятелствата. 

-     1 бр. във връзка със сигнал за нарушение на условие, поставено в решение 

по оценка за съвместимост относно инвестиционно намерение за създаване 

на лозови насаждения в границите на защитена зона за опазване на дивите 

птици „Балчик“. При проверката не е установено нарушение на условията, 

поставени в издаденото решение. 

-     1 бр. във връзка със сигнал за разораване на тип природно местообитание 

62С0* „Понто-Сарматски степи“ в границите на защитена зона за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“. 

При проверката не е установено ново разораване, различно от установеното 

при предходна проверка, /предходна година/, за което е съставен АУАН за 

нарушение на режимите на ЗЗ. Територията е обрасла с рудерална 

растителност. 

-     1 бр. във връзка със сигнал за нерегламентирано къмпингуване в района на 

нос Чиракман, в границите на защитена зона за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“. Не са 

установени нарушения на режимите на ЗЗ. Сигналът е изпратен по 

компетентност до РУ Каварна към МВР Добрич. 

-     1 бр. във връзка със сигнал за незаконно изливане на бетон на плажа пред 

къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, който попада в границите на защитена зона 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Езеро 

Шабла-Езерец“. Установен е поставяем метален постамент, без излят бетон 

на плажа. Сигналът е изпратен по компетентност до Министерство на 

туризма, с молба за предоставяне на информация за съответствие на 

установения обект със Схемата за поставяеми обекти на плажа.  
 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 
 През месец май 2022г. са извършени:  

 8 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР. 

- 1 бр. на пазари за цветя в гр. Добрич; 

- 3 бр. за продажба на охлюви на пазари в гр. Варна и гр. Добрич; 
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- 2 бр. на зоомагазини в гр. Добрич; 

- 2 бр. на билкозаготвителни пунктове в обл. Варна; 
 

 45 бр. извънредни проверки:  

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

от видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 4 от сигналите е неоснователни;  

- 5 бр. на ОП „Зоопарк-СЦ - гр. Варна“, във връзка с разпореждане по чл. 39, 

ал. 2 от ЗБР, за екземпляр от защитен вид;  

- 3 бр. на ОП „ЦЗПЖ – гр. Добрич“, във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2 

от ЗБР, за екземпляр от защитен вид;  

- 1 бр. във връзка с дадено предписание за изграждане на ограда около вековно 

дърво в гр. Варна. Предписанието е изпълнено; 

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

- 2 бр. на гнездово местообитание на Бял щъркел. Гнездото е обезопасено. 
 

 
 
Генетично модифицирани организми 

През м. май 2022 г. са извършени: 

 2 бр. планови проверки на два обекта, на основание на утвърдена от министъра на 

околната среда и водите Годишна програма за провеждане на контрол върху 

работата с ГМО. При проверките са взети проби от представители на ИАОС. 

Предстои да се получат резултати от изпитването за откриване на генетично 

модифицирана ДНК във взетите проби. 
 
 

ОВОС и ЕО  
 

- Извършени са общо 16 проверки, от които: 

 13 бр. планови проверки (10 бр. по документи, относно правно действие на 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 3 бр. на 

място във връзка с изпълнение на условията, поставени в Решения за преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС); 

 3 бр. извънредни проверки (1 бр. на място по сигнал, 1 бр. на място относно 

правно действие на Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС и Решение по ОВОС, 1 бр. на място във връзка със започнала процедура 

по установяване на явна фактическа грешка в Заповед № 85/27.04.2022 г. за 

прилагане на ПАМ). 

- 2 бр. участия в ДПК;  

- Изготвени са 15 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 31 броя АУАН: 

1. „Ларис-Вега“ ООД, 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

2. „Съни сенд“ ЕАД, 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

3. „Янк-100“ 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

4. „Кей Холидей“ 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

5. „Кей Сити“ 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

6. „Декасто“ ООД, с. Оброчище - 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

7. „САС Инженеринг“ 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

8. „Бирена къща Варна“ ООД, 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, ал. 1 и 
чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

9. „Морска градина Варна“ 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, ал. 1 и 
чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
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15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

10. „Аико мулти консепт“ ООД, 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, ал. 1 и 
чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

11. „Мьомакс България“ ООД, 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

12. „Бул аква фиш“ 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

13. „Ейч Ви Ди Хотелс“ ЕАД, 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

14. „Максим-Деница“ ЕООД, с. Ветрино - 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

15. „Планекс хотел“ 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

16. „Мак Маркет“ 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

17. „Фрукталина“ ООД, 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

18. „Бул верде“ ООД, 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

19. „Балесо“ ООД, гр. Пловдив - 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
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15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

20. „Атмосфера БГ“ 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

21. „Каварна 2016“ ООД, гр. Каварна - 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

22. „Луна 20“ 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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на 
годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното 
оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

23. „ЛН Сълюшънс“ ООД, 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

24. П. Петров, гр. Добрич – по 3.1.1. Режими, т. 6 от Плана за управление на ЗМ 
„Шабленско езеро“, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените 
територии, а именно за навлизане с кану в езерото, в границите на защитена 
местност „Шабленско езеро“. 

25. Б. Борисов, гр. Добрич - по 3.1.1. Режими, т. 6 от Плана за управление на ЗМ 
„Шабленско езеро“, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените 
територии, а именно за навлизане с кану в езерото, в границите на защитена 
местност „Шабленско езеро“. 

26. К. Койчев, гр. Добрич - по 3.1.1. Режими, т. 6 от Плана за управление на ЗМ 
„Шабленско езеро“, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените 
територии, а именно за навлизане с кану в езерото, в границите на защитена 
местност „Шабленско езеро“. 

27. „Агро сип“ ООД, гр. Ген. Тошево - 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 
условия в комплексно разрешително (КР) № 586-НО/2020 г., издадено от 
Изпълнителна агенция по околна среда. 

28. „Хелленика“ 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. 31 и чл. 32, ал. 
1 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

29. „Мизия логистика“ ООД, гр. Търговище - 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, ал. 1 и 
чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

30. „Фуудс трейд“ 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, ал. 1 и чл. 
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36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

31. „Бизнес парк 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, ал. 1 и чл. 
36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 
 
 

СПОРАЗУМЕНИЯ по чл. 58г от ЗАНН: 9 броя: 
 

1. Споразумение № 0000003490-9/С/11.05.2022г. с „Звега“ ЕООД, за нарушение по 
чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, във връзка на чл. 8, ал. 1, т. 6 
от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, а именно: за 
неизпълнение на условие постановено в Решение за преценяване на 
необходимостта от ОВОС, издадено от директора на РИОСВ-Варна, е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 400 лева. 

2. Споразумение № 000065-12/С/30.05.2022г. с „Агропласмент-92-В“ АД, за 
нарушение 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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, 
зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е наложена имуществена санкция 
в размер на 700 лева. 

3. Споразумение № 000133-29/С/30.05.2022г. с „Плавекс хотелс“ ООД, за нарушение 
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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за 
непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, зависещо от 
флуорсъдържащи парникови газове, е наложена имуществена санкция в размер на 
700 лева. 

4. Споразумение № 000066-13/С/30.05.2022г. с „Триада“ ООД, за нарушение 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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в 
РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. 
÷ 31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи 
парникови газове, е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева. 

5. Споразумение № 000136-32/С/30.05.2022г. с „Бул верде“ ЕООД, за нарушение 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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за 
непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, зависещо от 
флуорсъдържащи парникови газове, е наложена имуществена санкция в размер на 
700 лева. 

6. Споразумение № 000126-22/С/30.05.2022г. с „Бирена къща Варна“ ООД, за 
нарушение 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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, 
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зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е наложена имуществена санкция 
в размер на 700 лева. 

7. Споразумение № 000128-24/С/30.05.2022г. с „Аико мулти консепт“ ООД, за 
нарушение 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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, 
зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е наложена имуществена санкция 
в размер на 700 лева. 

8. Споразумение № 000073-20/С/30.05.2022г. с „Декасто“ ООД, за нарушение 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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1, а именно за непредставяне в 
РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. 
÷ 31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи 
парникови газове, е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева. 

9. Споразумение № 000074-21/С/30.05.2022г. с „САС Инженеринг“ ЕООД, за 
нарушение 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, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2022г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, 
зависещо от флуорсъдържащи парникови газове, е наложена имуществена санкция 
в размер на 700 лева. 

 
 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: няма 
 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: няма 

 
 

 
Околната среда  
   
Бизнеса  

 

Постановени са: 

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

върху ЗЗ; 

- 2 бр. решения за прекратяване на процедури, стартирали по реда на Наредбата за 

оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони; 

- Изготвени са 296 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”; 
- 13 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер 

“да не се извършва ЕО”; 
- 2 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 
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необходимостта от извършване на ЕО. 
 
Обществеността  
 

- 45 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 15 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
- Публикувани 2 бр. прессъобщения на официалната интернет страница във връзка с 

кампаниите от националния и международен екологичен календар, актуални събития и 
резултати от извършени проверки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД: Й. Пеева.......................................................... дата ......................... 2022 г.     

Началник отдел АВ, В и КПКЗ: С. Пенкова ................................................ дата ......................... 2022 г. 

Началник отдел УО и ОП: Юл. Златева........................................................ дата ......................... 2022 г. 

Директор дирекция ПД инж. Хр. Генова....................................................... дата ......................... 2022 г. 

Гл. юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................................... дата ......................... 2022 г.  

Обобщил:  
мл. експерт в отдел АФПД: Е. Войчева........................................................ дата .......................... 2022 г.     
 

 
 


