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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец юли 2022 год. 

 

 

През месец юли 2022 г. са извършени 242 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 186 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 153 бр.;  

 Извънредни -  89 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 72 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 4 броя акта.  

От директора на РИОСВ е издадено 1 брой наказателно постановление, с 

което на нарушителя е наложена една имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

На основание чл. 58г от ЗАНН са сключени 3 броя споразумения, с които на 

нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 3 500 лева. На 

основание чл. 58г, ал. 13 от ЗАНН е издадено едно постановление, с което е обявено, 

че споразумение не е постигнато. 

  

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

чл. 69 от ЗООС са 10324  лв. 8259,20 лв. от тях /80%/ са за следните общини:     Добрич – 

96,80 лв.,  Долни чифлик – 7934,40 лв., Каварна – 4 лв. и за община Провадия – 224 лв., 

които ще бъдат преведени през м. август. 

 

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; 
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 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 издадени 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 юли 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 юли 2022 г. са извършени общо 11 проверки на място, от които:  

 2 проверки по плана за текущ контрол, като едната от тях е с контролни 

емисионни измервания, а другата е по РЕПГ; 

 4 проверки по постъпили сигнали, от които 2 проверки са извършени по два или 

повече компонента и/или фактора на околната среда; 

 5 други проверки (4 проверки, като участие в ДПК и 1 проверка за 

административно наказателни действия). 

Дадени са общо 3 бр. предписания. 

 

Извършени са 33 проверки по документи на представени месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ) и 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 – 17 доклада. 

 

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

 Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционно намерение; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей 
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соди” АД, гр. Девня и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово за месец юли 2022 г. и др.  

 

 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 

През месец юли 2022 г. не са извършвани индивидуални проверки по фактор шум. 

 

Представени са 6 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от промишлени източници.  

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 

Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

(КПКЗ) 

Извършени са общо 7 проверки на място, както следват:  

 1  планова проверка на място на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 

 1  планова проверки по ЗОПОЕЩ; 

 3 други проверки – (2 бр. участие в ДПК, 1 проверка по ПУДООС).  

Дадено е общо 1 предписание. 

 

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

констативни протоколи: 

 2  становища по съгласуване на План за собствен мониторинг; 

 5  становищa по преразглеждане/актуализиране на комплексни разрешителни; 

 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

  

ВОДИ 

Извършени са общо 39 проверки на място, от които:   

 13 проверки по плана за текущ контрол и утвърдения от министъра на околната 

среда и водите график за контрол на емитери, формиращи емисии на 

приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, 

заустващи в повърхностни водни обекти и включени в Контролно-

информационната система за отпадъчните води; 

 10 проверки по постъпили сигнали; 

 2 проверки по изпълнение на дадени предписания (последващ контрол); 

 14 други проверки, от които 3 проверки, свързани с пломбиране, 1 проверка за 

административно наказателни действия и 10 проверки по писмо на БДЧР;   

Дадени са общо 23 предписания. 

Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 62 проверки, от които:  

 52 по плана за текущ контрол; 

 2 проверки по подадено заявление за дейности с отпадъци; 

 5 по разпореждане на МОСВ; 

 3 други по анулиране на работни листи за класификация на отпадъците. 

Дадени са общо 5 предписания. 

 

През отчетния период са изготвени и/или обработени: 
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 1 решениe за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци; 

 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 отказ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване 

на дейности по третиране и събиране и транспортиране на отпадъци; 

 7 мотивирани становища за отстраняване на нередовности по постъпили 

документи за дейности по третиране на отпадъци; 

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

осигурителния процесуален кодекс; 

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

отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност; 

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

отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност; 

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

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

 69 работни листи, от които: 

- 20 утвърдени работни листи на 12 дружества; 

- 33 върнати за корекция работни листи на 17 дружества; 

- 19 анулирани работни листи на 6 дружества; 

- 10 отхвърлени работни листи на 5 дружества. 

 17 планове за управление на строителни отпадъци. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 6 проверки, от които:  

 5 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 друга проверка (участие в комисия по промяна предназначението на земеделски 

земи). 

 1 становище по постъпило инвестиционно намерение. 

Дадени са общо 3 предписания. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

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

 1 проверка по плана за текущ контрол, утвърден от министъра на околната среда 

и водите; 

 1 друга проверка (участие в ДПК). 

Дадени са общо 5 предписания. 

 

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

 5 бр. становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 5 бр. становища по преразглеждане и актуализиране на комплексни 

разрешителни и по издаване на нови КР; 

 5 бр. становища по постъпили уведомления от Агенция „Митници“; 

 1 бр. становище по постъпил в РИОСВ-Варна, проект на Постановление на 

Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет (МС): Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях и Наредба за условията и реда за 
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извършване на оценка на въздействието върху околната среда; 

 

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 8 комплексни проверки по компоненти и 

фактори на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 8 по компонент „Атмосферен въздух“; 

 8 по компонент „Води“; 

 8 по фактор „Опасни химични вещества“; 

 8 по фактор „Шум“. 

Дадени са общо 28 предписания. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 

Защитени територии 

През месец юли  2022 г. са извършени:  

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

 9 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.  

 2 бр. на Р „Калиакра“, във връзка с подадени сигнали в РИОСВ-Варна, за 

извършване на нерегламентирани дейности – търговска дейност и паркиране 

на МПС в района на резервата, землище с. Българево, общ. Каварна, обл. 

Добрич. При извършените проверки на място, не са констатирани нарушения 

по режима на защитената територия; 

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

екологичното законодателство, относно временно монтиране на декори от 

дървени модулни конструкции, имитиращи сгради на Френския бряг, 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 и 10135.5103.22 по КККР 

на гр. Варна, общ. Варна, с цел заснемане на филм. Нарушения не са 

констатирани. Дадените предписания, са изпълнени. 
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 1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка с уведомяване за паднало дърво. 

При извършена проверка на място е установено, че в резултат на изгнила 

коренова система, дърво от вида Ясен е изкоренено и короната му, е 

повредила покривната конструкция на обект „дискотека “Горски цар“, КК 

„Албена“, общ. Балчик. Дадени са указания, своевременно дървото да бъде 

премахнато. 

 1 бр. на ЗМ „Степите“, във връзка с извършване на търговска дейност в 

района на местност „Болата“, част от защитената територия. По време на 

проверката е констатирано извършване на търговска дейност в защитената 

местност,  без съгласуване по реда на параграф 7 от Закона за защитените 

територии, за което на нарушителя е съставен АУАН. 

 

През отчетния период, включително са съставени:  

- 1 бр. АУАН за нарушение режимите на Р „Калиакра“. 

Нарушението е констатирано през предходен отчетен период. 

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

езеро“.  

 

 

 

  

Защитени зони: 

През м. юли 2022г. са извършени: 

 4 бр. планови проверки по режими и във връзка с издадена заповед за ПАМ за 

защитена зона за опазване на дивите птици „Калиакра“ и защитени зони за 

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

Калиакра“ и „Суха река“. 

 6 бр. извънредни, както следва: 

o 1 бр. във връзка със 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“. Лицето, 

извършващо дейността е поканено за изясняване на обстоятелствата. 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 

отглеждане на магарета и разораване на частен имот в землището на с. 

Невша, община Ветрино, в границите на ЗЗ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Провадийско – Роякско плато“. 

Установено е, че животните са на пасищно отглеждане и дейностите, 

предмет на сигнала не са в нарушение на режимите на ЗЗ. 
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o 3 бр. във връзка със сигнал за увреждане и унищожаване на тип природно 

местообитание „Понто-Сарматски степи“ в землищата на с. Топола, с. 

Българево и гр. Каварна, община Каварна. Предстои изясняване на 

обстоятелствата. 

o 1 бр. във връзка със сигнал за незаконно полагане на тръба на ВиК върху 

дюните на морски плаж „Крапец-север“. При извършената проверка не е 

установено увреждане и унищожаване на растителност в крайбрежната 

плажна ивица, включително върху дюни извън активната плажна площ. 

Взето е участие в комисия, назначена със Заповед на Областен управетиле 

на област Варна, относно ИП за „брегово отвеждане на води от басейни, находящи 

се в имот на министерство на отбраната, хотел „Флагман“, КК „Св. Св. Константин 

и Елена“, община Варна“. 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец юли на 2022г. са извършени:  

 1 бр. планови проверки по ЗБР и ЗЛР. 

 1 бр. на Община Бяла по ЗЛР. Нарушения не са констатирани; 

 

 32 бр. извънредни проверки:  

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

от видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 6 от сигналите е неоснователни;  

- 1 бр. във връзка със сигнал за измитане на липов цвят от улиците на гр. 

Варна. Сигналът е неоснователен. 

- 1 бр. във връзка със сигнал за разораване на плаж Аспарухово, гр. Варна 

близо до находище на защитено растение. Сигналът е неоснователен, но с цел 

създаване на благоприятни условия за развитие на популацията на два 

растителни вида са дадени 3 бр. предписания. 

- 1 бр. във връзка с писмо за промяна във фитосанитарното състояние на 

вековно дърво в с. Батово, общ. Добричка. Дадени са 4 бр. предписания. 

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

 

ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са 20 бр. планови проверки по документи, от които 15 бр. във връзка с 

изпълнение на условията, поставени в Решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС и 5 бр. относно правно действие на Решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

- 1 бр. участия в ДПК; 

- Изготвени са 20 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 4 броя АУАН: 

1. „Алфа 1 Секюритис“ ЕАД, гр. Варна – по чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на 

околната среда, във връзка с чл. 95, ал. 1 от същия закон и чл. 4, ал. 1 от Наредбата 

за ОВОС, а именно възложителят не е информирал писмено компетентния орган – 

РИОСВ-Варна, за настъпили изменения относно процедирано инвестиционно 

предложение, с цел определяне на приложимата процедура по реда на глава VI от 

ЗООС. 

2. Ф. Яшар, гр. Айтос – 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. 

3. Я. Митева, гр. Добрич – 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. 

4. Й. Йорданов, гр. Ген. Тошево - 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 

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

забранено място. 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ по чл. 58г от ЗАНН:  

 

1. Споразумение № 0000003121-53/С/15.07.2022г. с „Варна сторидж“ ЕООД, за 

нарушение 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, е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева. 

2. Споразумение № 000148-52/С/08.07.2022 г. с „Гранд хотел 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 700 лева. 

3. Споразумение № 00003551-51/С/01.07.2022 г. с „Евротекс“ ЕООД, за нарушение 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/, е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ по чл. 58г, ал. 13 от ЗАНН: 

 

1. Постановление № 1/18.07.2022г. за обявяване, че споразумение № 000130-

26/С/13.06.2022г. сключено с „Бул Аква Фиш” ЕООД за приключване на 
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административно-наказателно производство, не е постигнато. 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:  

 

1. НП № 000130-26/18.07.2022г. на „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 флуорсъдържащи 

парникови газове, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

 

 

 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: няма 

 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:  

 „Алфа лонг бийч“ ООД - НП №И-3-427-1В/28.07.2022 г. за налагане на текуща 

санкция за заустване на отпадъчни води в ЛПСОВ „Шкорпиловци“, превишаващи 

индивидуалните емисионни ограничения по показател „азот амониев“, 

регламентирани в Разрешително № 23710055/30.09.2009 г. за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, в размер на 

111 лв/мес. 

 „Проучване и добив на нефт и газ“АД - НП №И-3-428-1В/29.07.2022 г. за налагане 

на текуща санкция за замърсяване на Черно море с отпадъчни води в заустване   № 

4, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показател 

„нефтопродукти“, регламентирани в Разрешително № 23320001/27.10.2008 г. за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти, в размер на 362 лв/мес. 

 „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД - НП №И-3-429-1В/29.07.2022 г. за 

налагане на текуща санкция за качеството на пречистените отпадъчни води от 

ПСОВ „Тервел“, зауствани в дере „Ошмиенкинлик“, превишаващи 

индивидуалните емисионни ограничения по показатели „общ азот“ и „общ 

фосфор“, регламентирани в Разрешително № 13740096/04.07.2018 г. за ползване 

на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, в 

размер на 153 лв/мес. 

 

Околната среда  

   

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 227 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
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- 14 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”; 

- 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 

необходимостта от извършване на ЕО. 

 

Обществеността   

 

- 56 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 20 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ;  

-  1 бр. становище по жалба и молба за указания от “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” 

ЕООД срещу отказ на директора на РИОСВ-Варна за даване на конкретни указания за 

преработване на ДОСВ по текуща процедура за инвестиционно предложение /ИП/ за 

“Ветроенергиен парк, състоящ се от 19 бр. вятърни генератори, с транспортна и 

електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно и с. Нейково,  община 

Каварна; 

- 1 бр. становище по Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за 

екологична оценка (ДЕО) на Национална стратегия за околна среда (НСОС) и План за 

действие към нея; 

- 1 бр. становище по Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка 

на „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“ (НПВУ) 

(версия 1.5 от 06.04.2022 г.); 

- 1 бр. становище по Втора оценка качество на Доклад за оценка на степента на 

въздействие /ДОСВ/ върху предмета и целите на опазване за защитени зони на Подробен 

устройствен план – План за застрояване и регулация; 

- 1 бр. становище по задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за 

инвестиционно предложение „Промяна в техническите параметри на 8 бр. 

ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 73095.23.61, 73095.23.62, 

73095.27.53, 73095.27.57, 73095.27.50, 73095.27.45, 73095.27.63 и 73095.27.64 – 

урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР на с. 

Тригорци, община Балчик, област Добрич, възложител: „Вятърен Парк Добруджа 3“ 

ЕООД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


