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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец юли 2017 год. 

През месец юли 2017 г. са извършени 290 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 216 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 126 бр, 
 Извънредни -  164 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 50 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.  
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по 

опазване на околната среда от РИОСВ  - Варна са съставени 6 акта, от които 1 бр. е за 
констатирано неизпълнение на дадени предписания.  

От и.д. директор на РИОСВ-Варна са издадени 8 броя наказателни постановления, с 
които на нарушителите са наложени четири имуществени санкции в размер на 5 000 лв. и 
четири глоби в размер на 10 000 лв., а именно общо размера на определените наказания е 15 
000 лева. 

Общо събраните суми от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 12173.71 лв. 80% от 
получените суми /9738.97 лв./ ще бъдат преведени на следните общини:  Варна – 93,60 лв.; 
Генерал Тошево – 573.02 лв.; Девня – 2219.20 лв.; Добрич – 96,80 лв.; Долни чифлик – 1538,40 
лв., Каварна – 259.55 лв. и Провадия – 4958.40 лв. 

За периода са предприети действия по 37 бр. сигнали и жалби; 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 

1. Превантивен контрол на: 
 Обекти, по отношение предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях; 
 Площадки за дейности с отпадъци, във връзка с издаване на разрешителен документ 

по ЗУО за дейността.   
2.Tекущ контрол на:
 Емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници (доклади от собствени непрекъснати/периодични измервания, 
контролни измервания, състояние на пречиствателните съоръжения и др.); 

 Бензиностанции за състоянието на системите, съответстващи на етап II за улавяне ня 
бензиновите пари (УБП); 

 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи озоноразрушаващи вещества; 
 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи флуорирани парникови газове; 
 Условията в издаден разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 
 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
 Изпълнение задълженията на операторите на площадки за ОЧЦМ, находящи се на 

територията на област Варна (Разпореждане на областните прокуратури на Варна и 
Провадия) 

 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 
извършване на дейности по третиране НУБА и отработени масла и нефтопродукти; 

 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 
защита; 
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 Изпълнение изискванията на Закона за защина от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО) № 
1907/2006, Регламент (ЕО) № 1272/2008, Регламент (ЕО) № 648/2004 и др.; 

 Обекти съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С;

 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 
 Сигнали за бедстващи защитени видове; 
 Проверки на билкозаготвителни пунктове; 
 Засилен контрол на защитени територии, които имат възможност за извършване на 

риболов и тези в близост до Черно море; 
 Акцент в извършените планови проверки са проверките на защитените територии –

резервати и Рамсарски места – Р „Камчия“, Р „Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Блатно 
кокиче“, ЗМ „Степите“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“; 

 Проверки по сигнали за намерени мъртви делфини. 

3.Последващ контрол на:
 Обекти, формиращи отпадъчни води за нерегламентирано заустване в Черно море;  
 Изпълнението на дадени предписания, по представени в тази връзка документи от 

дружествата; 
 Проверени са 3 билкозаготвителни пунктове по дадени предписани. Предписанията 

са изпълнени. 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 

Атмосферен въздух  
През месец юли 2017 г. са извършени общо 21 проверки, от които:  
 16 проверки по плана за текущ контрол (1 проверка на обект с разрешително за 

емисии на парникови газове); 
 2 проверки по постъпили сигнали и жалби; 
 1 проверка по разпореждане; 
 2 други проверки (1 по постъпило уведомление от МП Варна и 1 участие в ДПК на 

обект). 
Дадени са общо 6 предписания.  
Извършени са 47 проверки по документи на представени доклади от собствени 

непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от които: 

 СНИ – утвърдени 14 месечни доклада. 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; 

 СПИ – 33 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 14 становища по постъпили инвестиционни намерения;
 Издадено е 1 удостоверение за регистрация по Наредба № 7/2003 г. за норми за ЛОС; 
 Утвърдени са 8 пробовземни точки на 1 дружество; 
 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “Девен” АД, гр. Девня за 
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месец юни 2017 г.;
 Заверен е 1 дневник за състоянието на системите, съответстващи на етап II за УБП на 

1 дружество и др.

Води 
Извършени са общо 43 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; 

 2 проверки за последващ контрол; 
 5 проверки по постъпили сигнали и жалби; 
 24 проверки по разпореждане. 
Дадени са общо 7 предписания. 
Изготвени са 12 становища по постъпили инвестиционни намерения.

Изпълнение на Заповед РД – 422/19.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите 
На територията на РИОСВ – Варна няма разрешено изземване на наносни отложения от 

речни легла на реки. 

Изпълнение на Заповед РД – 381/31.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите 
От общините граничещи с Черно море (Аксаково, Аврен, Долни Чифлик, Балчик, Шабла, 

Каварна и Варна) в срок до 15.06.2017 г. е изискано предоставяне на информация за 
издадените разрешителни за разполагане на временни обекти на плажната ивица и в близост 
до крайбрежните алеи. 

Изготвен е график за извършване на съвместни проверки с БДЧР на обекти потенциални 
замърсители на Черно море. 

През месец юли са извършени общо 35 проверки (9 планови, 2 последващ контрол и 24 
по разпореждане) на 35 обекта, от които за 1 обект при последващ контрол във връзка с 
дадено през месец юни предписание за установяване мястото на заустване след ЛПСОВ е 
установено заустване в дере, вливащо се в Черно море. За този обект е сезирана БДЧР за 
предприемане на действия по компетентност. 

Девет от проверките са на пречиствателни станции за отпадъчни води. Установено е 
превишаване на индивидуалните емисионни ограничения за ПСОВ Албена и е задействана 
процедура по чл.69 от ЗООС. 

Повърхностно изтичане на непречистени отпадъчни води не е установено. 
Отпадъчните води от 4 обекта са отведени в канализационни системи на населени места. 
Проверени са 22 обекта с 25 бр. черпателни резервоара, разположени предимно на 

плажовете на с. Шкорпиловци и с. Топола в райони без изградена канализационна система. От 
всики проверки на черпателни резервоари, на 2 в с. Шкорпиловци е установен повърхностен 
разлив на терена, като следи от изтичане в Черно море не е установено. От страна на БДЧР са 
дадени предписания за почистване и представяне на документи. 

Дадени са общо 7 бр. предписания, касаещи предимно почистване на резервоари за 
отпадъчни води със запълнен обем и представяне на документи удостоверяващи 
транспортирането на отпадъчни води. 

На обектите на които са дадени предписания ще бъде извършен последващ контрол по 
документи и на място. 
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За плажовете Аспарухово и Офицерски плаж в гр. Варна; Шкорпиловци в община Долни 
Чифлик и Централен плаж в гр. Балчик където проверките са приключили до областните 
управители на област Варна и Добрич с копия да кметовете, министъра на туризма и БДЧР са 
изпратени писма с подробно описание за резултатите от проверките на всеки един обект за 
предприемане на действия, съгласно компетенциите им по Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие. 

Към момента областния управител на област с административен център Варна е 
разпоредил на кмета на община Варна да предприеме действия, съгласно Закона за устройство 
на територията. 

Във връзка с излъчения на 10.07.2017 г. репортаж в сутрешния блок „Здравей България“ 
по Нова телевизия на тема „Кои са най-мръстните и най-чисти плажове по родното 
Черноморие“ незабавно е сезиран областния управител на Варна и кмета на гр. Варна за 
констатаците от извършените проверки. От тяхна страна са предприети действия  за 
почистване на частта от Офицерски плаж която не е отдадена концесия и възстановяване на 
решетката за задържане на твърди отпадъци на Шокъров канал. 

Проверките продължават.  

Почви 
Извършени са 4 проверки по разпореждане за контрол на находища за добив на полезни 

изкопаеми.  
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Биологично разнообразие и НЕМ 
Защитени територии 

През месец юли 2017 г. са извършени: 
 60 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна; 
 1 бр. извънредни проверки за незаконно къмпингуване в  Р „Камчия“; 
 1 бр. извънредни проверки във връзка с изпълнение на план за дейности – 2017г.; 
 4 бр. извънредни проверки в изпълнение на писмо на МОСВ за къмпингуване, 

палене на огньове и замърсяване на плажните ивици, вкл. дюни във и извън 
защитени зони и защитени територии с вх. № 04-00-4419/18.07.2017 г. 

 Защитени зони 
 Извършени са: 

 7 бр. планови проверки по режимите на защитените зони и спазване на условия 
поставени в решения по ОС, ОВОС и ЕО;

 7 бр. извънредни проверки в изпълнение на писмо на МОСВ за къмпингуване, 
палене на огньове и замърсяване на плажните ивици, вкл. дюни във и извън 
защитени зони и защитени територии с вх. № 04-00-4419/18.07.2017 г.;

 1 бр. извънредна проверка във връзка с искане за модернизиране на мидена ферма;
 1 бр. извънредна проверка във връзка с уведомление за ремонт и възстановяване на 

язовир "Любен Каравелово";
 1 бр. извънредна проверка във връзка с покана за изясняване на обстоятелства за 

съставяне на АУАН;
 1 бр. по сигнал за нарушени дюнни местообитания. Сигналът е неоснователен.
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Съставени са 2 бр. АУАН: 1 бр. за неизпълнение на предписание в констативен 
протокол и 1 бр. за неуведомяване на РИОСВ-Варна за ИП "Изграждане на курортни вили - 8 
броя и басейн" и непровеждане на процедура по реда на чл. 31 от ЗБР. 

 Биологично разнообразие и лечебни растения 
През месец юли 2017 г. са извършени: 

 22 бр. планови проверки по ЗБР и Регламент 338/97 на ЕО, от тях:  
5 бр. пунктове за билки; 

        5 бр. зоомагазини; 
        7 бр. вековни дървета; 
        3 бр. общини за спазване ЗЛР; 
        2 бр. на ДГС за спазване ЗЛР и ЗБР. 

 47 бр. извънредни проверки:
- 27 бр. по сигнали за намерени мъртви и бедстващи видове от Приложение 3 на 

ЗБР.  
- 1 бр. – за пуснат на свобода представител на орнитофауната, в подходящ за вида 

район. 
- 2 бр. за настаняване в спасителен център; 
- 3 бр. на билкозаготвителнити пунктове във връзка с дадени предписания.  
- 10 бр. във връзка с регистрация на екземпляри, по чл. 70 от ЗБР. 
- 2 бр. в изпълнение на писмо от МОСВ за проверки на атракционни заведения по 

Черноморските курорти. 
- 2 бр. извънредни проверки във връзка с покана за изясняване на обстоятелства за 

съставяне на АУАН. 

 Дадени са 8 бр. предписания - 3 бр. са изпълнени и 5 бр. са в период на изпълнение.  

Отпадъци  
Извършени са общо 50 проверки, от които:  
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 проверка по разпореждане; 
 43 други проверки (19 по разпореждане на Районна прокуратура Варна, 5 по 

разпореждане на Районна прокуратура Девня, 9 по разпореждане на Районна 
прокуратура Провадия, 3 проверки по уведомления от МВР, 3 проверки по подадени 
заявления за изменение/допълнение на разрешително за дейности с отпадъци, 1 по 
уведомление за съдействие от Митнически пункт Варна и 2 за анулиране на работни 
листи по ЗУО и 1 участие в ДПК на обект).  

Дадени са общо 22 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци; 
 2 решения за прекратяване на действието на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 3 решения за изменение и допълнение на регистрационни документи за извършване 

на дейности по третиране на отпадъци; 
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 5 регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци; 

 3 решения за изменение и допълнение на регистрационни документи за извършване 
на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 

 44 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 17 дружества; 
 33 анулирани работни листи на 7 дружества; 
 32 заверени отчетни книги на 26 дружества. 
Изготвени са 9 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Химикали 
Извършени са 8 проверки, от които: 
 6 проверки по разпореждане; 
 2 други проверки (2 участия в ДПК на обекти). 
Изготвени са 17 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОВОС И ЕО 
Извършени са: 
   1 бр. планова проверка на ИП “Изграждане на козеферма с общо 754 броя животни и 

водовземно съоръжение за добив на подземни води с цел водоснабдяване“ в ПИ № 
025017, в землището на с. Новаково, общ. Аксаково, с възложител: „Анелкрафт“ 
ЕООД; 

  5 бр. извънредни проверки (участие в ДПК) 

Вредни физични фактори – шум 
Представени са 8 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от промишлени източници – „Агроплант“ ЕООД, гр. Добрич,  
„Витагрейн БГ“ АД, гр. Генерал Тошево, „Агроплант инвест“ АД, гр. София, „Скай - К“АД, с. 
Ветрино, „Капро Петров“ ЕООД, гр. Вълчи дол, ЗКПУ „Сокол“, с. Соколово, „БГ Агро 
търговска компания“ ЕООД и „Мелница Варна 2006“ ООД, гр. Варна.   

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от тези 
промишлени източници. 

Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

Комплексни разрешителни 
Извършени са общо 4 проверки, от които: 
 2 проверки на дружества с издадени комплексни разрешителни по КПКЗ; 
 2 други проверки (2 участия на експерт в ДПК на обекти); 
Изготвени са 7 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През отчетния период е извършена 1 комплексна проверка по компоненти и фактори на 
околната среда, в която са взели участие експерти, съответно:  

 1 по компонент „Атмосферен въздух“;  
 1 по фактор „Отпадъци“; 
 1 по „Опасни химични вещества“; 
Дадени са общо 7 предписания.
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени - 6 броя АУАН: 

1. „Кресметал“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 11 от същия закон, за изкупуване на отпадъци от 
черни и цветни метали и извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на 
изискванията по чл. 38, ал. 4 и 5 от ЗУО. 

2.  „Казино Кинг“ 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 за непредставяне в РИОСВ – Варна в 
срок до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

3.  „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон за непредставяне в РИОСВ 
– Варна в срок до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. 
за озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

4.  „Стройтранс 2011“ ЕООД, гр. Варна- по чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и ИП с предмета 
и целите на опазване на защитените зони, за неподаване на уведомление до компетентния 
орган и/или информация за инвестиционно предложение, което може да окаже 
значително отрицателно въздействие върху защитените зони. 

5.  „М.Б.М.-96“ ЕООД, гр. София- по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон за непредставяне в РИОСВ – Варна в 
срок до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации. 

6. „Бултранспорт Груп“ ЕООД, гр. Игнатиево – по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 
околната среда, във връзка с чл. 155, ал. 2 от същия закон за неизпълнение на дадено в 
Констативен протокол предписание, а именно: временното складиране на земни маси и 
инертни материали да се извършва само и единствено в установените граници в Протокол 
от геодезическо заснемане (от 18.04.2017г.). 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 0000002707-44/13.07.2017г. на „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

2. НП № 0000002306-12/14.07.2017г. на Димитър Колев Димитров-кмет на община Ветрино, 
нарушил чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 151, ал. 
2, т. 6 от същия закон, на основание извършеното нарушение, а именно: за допускане в 
землището на с. Доброплодно, община Ветрино, създаване на незаконно сметище за 
битови и растителни отпадъци, които към момента на проверката горят, е наложена глоба в 
размер на 3000 лв. 

3. НП № 0000002307-37/14.07.2017г.  на  Паун Енев Станчев-кмет на с. Дончево, нарушил чл. 
19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 6 от 
същия закон, на основание извършеното нарушение, а именно: за допускане на 
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нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци и растителни отпадъци, на площ не по-
малко от 1000 м2, е наложена глоба в размер на 3000 лв. 

4. НП № 0000002027-15/14.07.2017г. на Христо Андонов Христов-кмет на с. Доброплодно, 
нарушил чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от 
същия закон, на основание извършеното нарушение, а именно: неизпълнение на 
предписание, дадено в индивидуален административен акт, е наложена глоба в размер на 
2000 лв. 

5. НП № 0000003458-11/18.07.2017г. на  Иван Петров Красимиров, нарушил чл. 133, ал. 4, т. 
1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 29, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: нерагламентирано изгаряне на МПС с 
отстранени основни компоненти, е наложена глоба в размер на 2000 лв. 

6. НП № 0000002691-43/19.07.2017г. на  „Казино Кинг“ ООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

7. НП № 0000002704-46/20.07.2017г. на  „М.Б.М. 96“ ЕООД, нарушило чл. 34и, ал. 24 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок 
до 15.02.2017г. на годишен отчет за периода от 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации е наложена 
имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

8. НП № 01329-47/31.07.2017г. на  „Бултранспорт Груп“ ЕООД, нарушило чл. 166, т. 3 от 
Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 155, ал. 2 от същия закон, на 
основание извършеното нарушение, а именно: неизпълнение на дадено в Констативен 
протокол предписание, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 
и обществеността от осъществената контролна дейност. 

Околната среда
При извършените проверки по сигнали на експерти от РИОСВ-Варна, са намерени – 15 

бр. мъртви делфини, чухал, щъркел и кукумявка, включени в приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие.  

Извършени са 10бр. извънредна проверка, свързана с маркиране на екземпляри, 
включени в приложенията на Регламент 338/97 на ЕО. 

Препратени са до Районна прокуратура - Варна сигнал за притежание на сухоземни 
костенурки. 
   Не е допуснато замърсяване и унищожаване на дюнни природни местообитания. 

Бизнеса
  Издадени са 2 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху ЗЗ. 
 Изготвени са 126 бр. становища, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 5 бр. по програма "Енергийна ефективност" 
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 5 бр. по Програма за развитие на селските райони 
Процедирани са основно инвестиционни предложения за изграждане на обекти с 
обществено предназначение, ферми за интензивно отглеждане животни, дестилерии за 
преработка на етерично-маслени култури и др. 

Постановени са: 
 1 бр. Становище за одобряване на ОУП на общ. Суворово; 
 13 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 
 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да 

не се извършва ЕО”; 
 3 бр. Решения за прекратяване на процедури по ОВОС; 
 1 бр. Оценка качество на ДОВОС - 1 отрицателна оценка на ДОВОС на ИП 

„Изграждане на предприятие за рециклиране на метали и техни съединения от 
отпадъци и инсталация за третиране на ИУЕЕЕО” в поземлени имоти 20482.505.117 и 
20482.505.350, Промишлена зона Юг, гр. Девня, с възложител: “Йонтех Инженеринг” 
ООД, гр. София 

Обществеността 
Изготвени са 16 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
Изтотвени са и 1бр. отговори по жалби/сигнали от двама народни представители във 
връзка с ИП “Изграждане на депо за неопасни отпадъци” в землището на с. Чернево, общ. 
Суворово. 
Експерти от РИОСВ-Варна взеха участие в заседание на междуведомствена работна група 
във връзка с изпълнение на Решение С-141/14 на Съда на ЕС 


