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ОТЧЕТ 

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

 
 

През месец юни 2022 г. са извършени 341 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 276 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 230 бр.;  
 Извънредни -  111 бр.;  
В рамките на осъществения контрол са дадени 124 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 8 броя акта.  

От директора на РИОСВ са издадени 11 броя наказателни постановления, с 
които на нарушителите са наложени осем имуществени санкции в размер на 20 000 
лева и три глоби в размер 300 лв. На основание чл. 58г от ЗАНН са сключени 19 броя 
споразумения, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в размер 
на 19 005,00 лева. 

 Един АУАН, съставен през месец май е прекратен с резолюция за прекратяване на 
административнонаказателна преписка, поради следното: видно от входирано възражение 
управителя на дружеството, заявява че от 01.11.2018 г. дружеството е преустановило 
дейността си в хладилен склад, находящ се в „КООП Търговия“, кв. „Възраждане“, гр. 
Варна. Хладилният склад не се експлоатира от дружеството, същия не функционира от 
три години и половина и хладилните системи не са инсталирани в обекта, поради което 
информация за експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови 
газове няма как да бъде подадена в РИОСВ-Варна, В тази връзка, деянието обект на 
административно-наказателното производство не може да бъде вменено във вина на 
„Мизия логистика“ ООД. 
           Събраните суми през месец юни  2022 г. от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по 
чл. 69 от ЗООС са 13002  лв. 10401,60 лв. от тях /80%/ са за следните общини:   Девня – 
1908,80 лв.,  Добрич – 330,40 лв.,  Долни чифлик – 7934,40 лв., Каварна – 4 лв. и за 
община Провадия – 224 лв., които ще бъдат преведени през м. юли. 
 
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; 
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 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 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; 
 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, 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 юни 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 юни 2022 г. са извършени общо 16 проверки на място, от които:  
 10 проверка по плана за текущ контрол, като една от тях е с контролни 

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

повече компонента и/или фактора на околната среда; 
 3 други проверки (2 проверки, във връзка с внос на ФПГ и 1 проверка за 

административно наказателни действия). 
Дадени са общо 7 бр. предписания. 
 
Извършена е  и 1 планова проверка по РЕПГ. 

 
Извършени са 41 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 – 13 месечни доклада за месец май 2022 г. и 1 коригиран месечен доклад за 
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месец март 2022 г. Извършена е оценка на резултатите от месечните доклади. 
Съставени са 14 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.) и са 
представени на дружествата за подписване от тяхна страна.  

 СНИ – 1 коригиран годишен доклад за 2021 г. Извършена е оценка на резултатите 
от годишния доклад, като отново е върнат за корекции.  

 СПИ – 11 доклада; 
 ПУР/СНЕ/НОЕ – 15 бр. (ПУР-7 бр.; СНЕ-4 бр.; НОЕ-4 бр.). 

 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей 

соди” АД, гр. Девня и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово за месец юни 2022 г. и др.  
 
 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
 

През месец юни 2022 г. са извършени 2 проверки на място, от които: 
 1 проверка по плана за текущ контрол (при извършената контролна проверка на 

място е установено, че натоварването на инсталациите е под 70 % и контролни 
измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда не са извършени); 

 1 проверка по постъпил сигнал. 
Няма дадени предписания. 
 
Представени са 4 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. 
Изготвено е 1 становище по постъпили инвестиционни намерения. 

 
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 
(КПКЗ) 

Извършени са общо 5 проверки на място, както следват:  
 2  планови проверки на място на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 
 2  планови проверки по ЗОПОЕЩ; 
 други проверки – (1 бр. участие в ДПК).  

Няма дадени предписания. 
 

През отчетния период са изготвени/издадени следните становища, доклади и 
констативни протоколи: 

 2  обобщени констативни протокола от извършени комплексни проверки; 
 2  становища по съгласуване на План за собствен мониторинг; 
 6  становищa по преразглеждане/актуализиране на комплексни разрешителни; 
 2 становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 1 доклад  от извършена комплексна проверка. 

Валидирани са 38 годишни доклада по опазване на околната среда на оператори с 
издадени комплексни разрешителни. 
Валидирани са 50 броя площадки на дружества, задължени да докладват по 
Регламент 166/2006 ЕО.  
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ВОДИ 
Извършени са общо 14 проверки на място, от които:   
 9 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; 
 2 други проверки;   
 Дадено е общо 1 предписание. 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 
 
ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                            

Извършени са общо 69 проверки, от които:  

 41 по плана за текущ контрол; 

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

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

   1 по разпореждане на МОСВ; 

   20 други (10 по анулиране на работни листи за класификация на отпадъците, 4 

решения за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци, 5 по постъпили уведомления за съдействие по 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци, 1 по Наредба за 

опаковките и отпадъци от опаковки). 
Дадени са общо 83 предписания. 
През отчетния период са изготвени и/или обработени: 

 3 решения за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 

 1 решение за отказ от издаване на разрешение за дейности по третиране на 

отпадъци; 

 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 11 решения за изменение и допълнение на регистрационен документ за 

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

 5 мотивирани становища за отстраняване на нередовности по постъпили 

документи за дейности по третиране на отпадъци.  

 16 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. 

 1 становище с указания  на План за рециклиране на кораби. 

 11 искания за издаване на становище по компетентност до РЗИ за утвърждаване 
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на работни листи за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01. 

 101 работни листи, от които: 

- 44 утвърдени работни листи на 33 дружества; 

- 30 върнати за корекция работни листи на 24 дружества; 

- 18 анулирани работни листи на 7 дружества; 

- 9 отхвърлени работни листи на 7 дружества. 

 13 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 2 становища за заявления по изменение на КР. 

 22 планове за управление на строителни отпадъци. 
 
ПОЧВИ 

Извършени са общо 17 проверки, от които:  

 9 проверки по плана за текущ контрол; 

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

земи ). 

 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
 
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

През месец юни 2022 г. са извършени: 
 4 проверки по плана за текущ контрол, утвърден от министъра на околната среда 

и водите; 
 1 извънредна проверка във връзка с изпълнение на дадено предписание; 
 2 извънредни проверки при участия в ДПК. 
Дадени са общо 9 предписания. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 7 бр. становища по постъпили инвестиционни намерения; 
 6 бр. становища по преразглеждане и актуализиране на комплексни 

разрешителни и по издаване на нови КР; 
 1 бр. изготвена информация по ЗДОИ; 
 3 бр. становища по предоставяне на информация за извършени проверки от 

контролните органи по чл. 5 от Закона за инспектиране на труда по искане на Дирекция 
„Морска администрация - Варна“. 

 
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. 

Дадени са общо 14 предписания. 
 
 
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“; 
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Дадени са общо 10 предписания. 
 

Защитени територии 
През месец юни  2022 г. са извършени:  

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

 5 бр. извънредна проверка, както следва: 

   4 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, във връзка с писма на МОСВ за 

предприемане на действия за защита на колония от речни и белочели рибарки, 

наблюдавани от представители на Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“ и 

Фондация „Льо Балкан“-България“, в района на плажа, южно от къмпинг 

„Космос“, землище с. Дуранкулак, общ. Шабла /местоположение с 

приблизителни координати: 43.6673417 N, 28.5662639 Е/. При извършени 

проверки в района от охраната на северните защитени територии при РИОСВ-

Варна, включително и с представител на Българско дружество за защита на 

птиците, към настоящия момент не са установени екземпляри от видовете 

речни и белочели рибарки.  

 1 бр. на Р „Калиакра“, във връзка с изпълнение на дадени предписания по 

екологичното законодателство, на обект с идентификатор 07257.33.310.1 по 

КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич /ресторант „Кастело ди 

Калиакра“. Дадените предписания от страна на РИОСВ-Варна, са изпълнени. 

 
Защитени зони: 

През м. май 2022г. са извършени: 

 15 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 „Батова“, „Камчийска планина“ и „Калиакра“ и защитени зони за 

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

Еминска планина“, „Комплекс Калиакра“, „Крайморска Добруджа“, „Изворово-

Краище“ и „Росица-Лозница“. 

 1 бр. извънредна проверка на ЗЗ „Камчия“, във връзка със сигнал за увреждане на 

дюнни местообитания от преминаващи автомобили. При проверката не са 

установени увредени дюнни местообитания. Изпратено е писмо до Община Долни 

чифлик и МВР Варна с молба за увеличаване броя на проверките, съобразно 

компетенциите. 
 

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

 15 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР. 

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

- 13 бр. на билкозаготвителни пунктове в обл. Варна и обл. Добрич; 
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 60 бр. извънредни проверки:  

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

от видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 10 от сигналите е 

неоснователни;  

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

- 1 бр. във връзка с дадено предписание за съхранение на намерен мъртъв 

делфин в ОПБК, с. Каменар, общ. Варна. Предписанието е изпълнено.  
 
 
Генетично модифицирани организми 

През м. юни 2022 г. са извършени: 

 3 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 55 проверки, от които: 

 51 бр. планови проверки (35 бр. по документи, относно правно действие на 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО и 

Решение по ОВОС; 10 бр. по документи  и 2 бр. на място във връзка с изпълнение 

на условията, поставени в Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и Решения по ОВОС; 4 бр. по документи във връзка със 

Становища за ЕО и Решение за преценяване на необходимостта от ЕО); 

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

правно действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, 1 бр. на място във връзка с текуща процедура за преценяване на 

необходимостта от ОВОС и 1 бр. по документи във връзка с покана за изясняване 

на обстоятелствата по постъпил сигнал). 

- 4 бр. участия в ДПК; 

- Изготвени са 16 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 8 броя АУАН: 

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

2. „Макс 79“ ЕООД, гр. Долни чифлик - по чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, във 
връзка с чл. 48, ал. 1, т. 12 от същия закон, а именно за непредставяне в РИОСВ – 
Варна в срок до 31.03.2022г. на годишен доклад за изпълнение на условията в 
Разрешително № 23710105/2019г. за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БДЧР. 

3. „Термстрой-96“ ООД, гр. Варна - 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. 

4. Община град Добрич - 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. 

5. „Магнолия клуб“ АД, гр. Добрич - по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон и чл. 35, 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. „Евротекс“ ЕООД, гр. Димитровград - по чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение трето от 
Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 от същия закон и чл. 
22, ал. 4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, а 
именно за неуведомяване в нормативно определените срокове РИОСВ-Варна, за 
извършен превоз на отпадъци с код 20 01 10 /облекло/. 

7. „Гранд хотел 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 
15.02.2022г. на годишен отчет за периода от 01.01.2021г. ÷ 31.12.2021г. за 
експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи парникови газове. 

8. „Варна Сторидж“ ЕООД, гр. София- по чл. 166, т. 3 от ЗООС, във връзка с чл. 
157б, ал. 2 от същия закон, а именно за неизпълнение на предписание, дадено в 
констативен протокол за осигуряване на осигуряване на възможност за незабавно 
подаване на сигнал от локалната система за оповестяване на петролна база, в 
съответствие със Закона за защита при бедствия.  
 
 

СПОРАЗУМЕНИЯ по чл. 58г от ЗАНН: 19 броя: 
 

1. Споразумение № 000129-25/С/01.06.2022г. с „Мьомакс България“ 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. 

2. Споразумение № 000134-30/С/01.06.2022г. с „Мак Маркет“ ООД, за нарушение по 
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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 № 000137-33/С/01.06.2022г. с „Балесо“ 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 № 000067-14/С/01.06.2022г. с „Комис“ 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. 

5. Споразумение № 000069-16/С/01.06.2022г. с „Съни сенд“ ЕАД, 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 № 000138-34/С/02.06.2022г. с „Атмосфера БГ“ 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. 

7. Споразумение № 000141-37/С/02.06.2022г. с „ЛН Сълюшънс“ 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 № 000072-19/С/02.06.2022г. с „Кей сити“ 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. 

9. Споразумение № 000071-17/С/02.06.2022г. с „Кей холидей“ 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 
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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. 

10. Споразумение № 000068-15/С/06.06.2022г. с „Ларис-Вега“ 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. 

11. Споразумение № 000132-28/С/10.06.2022г. с „Максим-Деница“ 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. 

12. Споразумение № 000139-35/С/10.06.2022г. с „Каварна 2016“ 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. 

13. Споразумение № 000142-42/С/10.06.2022г. с „Хелленика“ 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. 

14. Споразумение № 000135-31/С/10.06.2022г. с „Фрукталина“ 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. 

15. Споразумение № 000131-27/С/10.06.2022г. с „ЕйчВиДи Хотелс“ ЕАД, 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. 

16. Споразумение № 000130-26/С/13.06.2022г. с „Бул Аква Фиш“ 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 
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флуорсъдържащи парникови газове, е наложена имуществена санкция в размер на 
700 лева. 

17. Споразумение № 0000003491-41/С/17.06.2022г. с „Агро Сип“ ООД, 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 условия в комплексно разрешително 
(КР) № 586-НО/2020 г., издадено от Изпълнителна агенция по околна среда, е 
наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева. 

18. Споразумение № 000143-46/С/21.06.2022г. с „Бизнес парк Варна“ 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. 

19. Споразумение № 01364-47/С/30.06.2022г. с „МАКС 79“ ЕООД, за нарушение по чл. 
200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 12 от същия закон, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 31.03.2022г. на годишен 
доклад за изпълнение на условията в Разрешително № 23710105/2019г. за ползване 
на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от 
БДЧР, е наложена имуществена санкция в размер на 105 лева. 

 
 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:  
 

1. НП № 0000003221-38/06.06.2022г. на П. Петров, за нарушение на 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“, е наложена глоба в размер на 
100 лева. 

2. НП № 0000003222-39/06.06.2022г. на Б. Борисов, за нарушение на 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“, е наложена глоба в 
размер на 100 лева. 

3. НП № 0000003223-40/06.06.2022г. на К. Койчев, за нарушение на 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“, е наложена глоба в размер на 
100 лева. 

4. НП № 000127-23/07.06.2022г. на „Морска градина Варна“ 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 1 000 лева. 

5. НП № 000140-36/07.06.2022г. на „Луна 20“ 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. ÷ 
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31.12.2021г. за експлоатираното оборудване, зависещо от флуорсъдържащи 
парникови газове, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

6. НП № 000070-17/07.06.2022г. на „ЯНК 100“ 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 1 000 лева. 

7. НП № 000144-45/20.06.2022г. на „Фуудс трейд“ 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 1 000 лева. 

8. НП № 0000002029-43/24.06.2022г. на „Агро Плант Инвест“ ЕООД, за нарушение 
по т. 19, колона 6 от Таблица 1 на Приложение 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 за 
норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 
околната среда главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на 
разтворители в определени инсталации, във връзка с чл. 34е, т. 2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, а именно за неспазване на нормата на общи 
емисии на летливи органични съединения, посочени в гореописаната наредба, е 
наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева. 

9. НП № 000147-50/24.06.2022г. на „Магнолия клуб“ 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 1 000 лева. 

10. НП № 0000003550-11/24.06.2022г. на „ДТХ“ ООД, за нарушение по чл. 135, ал. 1, 
т. 1, предлож. 3 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 от 
същия закон и чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри, за неуведомяване в нормативно определените срокове РИОСВ-
Варна, за извършен превоз на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер 
на 2 000 лева. 

11. НП № 0000003549-10/28.06.2022г. на „Тузари 82“ ООД, за нарушение по чл. 136, 
ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от 
същия закон, за извършване на дейност по третиране /съхраняване/ на отпадъци 
(ОЧЦМ и ИУМПС), за която дружеството не притежава необходимия документ 
издаден по реда на глава V, раздел I от ЗУО, е наложена имуществена санкция в 
размер на 8 000 лева. 

 
 

 
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: няма 
 

 
 
Околната среда  
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Бизнеса  
 

Постановени са: 

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

върху ЗЗ; 

- 2 бр. решения за прекратяване на процедури по реда на Наредбата за ОС; 

- Изготвени са 435 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”; 
- 11 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер 

“да не се извършва ЕО”; 
- 3 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 
- 1 бр. Решение за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 
 
Обществеността   
 

- 53 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 16 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ;      
- 1 бр. становище към Отдел „Икономическа полиция“ към Областна Дирекция на 

Министерство на Вътрешните работи Варна с изискана информация на основание чл. 4 
от ЗМВР за петгодишен срок по отношение на инвестиционни предложения за 
„подпорни стени“ касаеща преписка за подпорни стени в имот  ПИ №10135.2054.51, 
местност „Коджа тепе“, район „Приморски“,  гр. Варна, община Варна по наложена 
ПАМ от страна на РИОСВ-Варна. 
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