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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец април 2019 год. 

През месец април 2019 г. са извършени 288 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 177 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 156 бр.; 
 Извънредни -  132 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 104 предписания за отстраняване на 

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

опазване на околната среда от РИОСВ са съставени и връчени 18 броя акта. 
От директорът на РИОСВ са издадени 7 броя наказателни постановления, с които на 
нарушителите са наложени три броя имуществени санкции в размер на 11 000 лева и 
четири глоби в размер на 400 лева.

Събраните суми през месец април от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от 
ЗЗОС са 102684,54 лв. 80% от сумите – 82147,64 лв. ще бъдат преведени на следните общини: 
Варна – 319,20 лв., Генерал Тошево – 385,75 лв., Девня – 2219,20 лв., Добрич – 388,80 лв., 
Добрич-селска – 3057,22,  Долни чифлик – 5116,62 лв. и на община Провадия – 70660,85 лв.  

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; 
 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по третиране ИУЕЕО; 
 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 

защита; 
 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, 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; 
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 Акцент в извършените планови проверки са проверките на защитените територии –
резервати и Рамсарски места – Р „Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Блатно кокиче“, ЗМ 
„Степите“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“.  
 Сигнали за бедстващи защитени видове. 

3. Последващ контрол на:
 Внос на флуорирани парникови газове; 
 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013;
 Обекти с опасни химични вещества и смеси. 

Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ)
През месец април 2019 г. са извършени общо 25 проверки на място, от които:  
 7 проверки по плана за текущ контрол; 
 11 проверки за последващ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 6 други проверки (3 по уведомление от Митнически пункт Варна и 3 участия в ДПК). 
Дадени са 8 предписания. 
Извършени са 46 проверки по документи на представени годишни и месечни доклади от 

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

 СНИ – приети са 17 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 17 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 19 доклада; 
 ПУР/СНЕ – 10 бр.; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 9 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 март 2019 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Извършена е 1 планова проверка с контролни измервания на нивата на шума, излъчван в 

околната среда от промишлен източник. 
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 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 7 проверки на място, от които: 
 3 проверки по плана за текущ контрол на обекти с издадени разрешителни по КПКЗ; 
 1 проверка за последващ контрол; 
 3 други проверки (1 по разпореждане на Районна прокуратура и 2 участия в ДПК). 
Извършени са 3 проверки по плана за текущ контрол на обекти в обхвата на ЗОПОЕЩ. 
Дадени са 3 предписания. 
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Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ВОДИ 
Извършени са общо 20 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; 

 7 проверки по постъпили жалби и сигнали. 
Дадени са 4 предписания. 
Изготвени са 13 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                             
Извършени са общо 118 проверки, от които:  
 49 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки за последващ контрол; 
 2 проверки по постъпили жалби и сигнали; 
 7 проверки по разпореждане; 
 57 други проверки (49 проверки по разпореждане на прокуратура, 1 по подадено 

заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци, 3 за анулиране на 
работни листи, 1 по постъпило уведомление за съдействие от МП Варна - Регламент 
1013 и 1 участие в ДПК). 

Дадени са 64 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 2 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване 

на дейности по третиране на отпадъци; 
 3 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 4 решения за изменение и допълнение на регистрационни документи за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 206 утвърдени работни листи на 25 дружества; 
 66 анулирани работни листи на 3 дружества; 
 91 заверени отчетни книги на 51 дружества. 
Изготвени са 10 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 10 проверки на място, от които:  
 5 проверки по плана за текущ контрол; 
 5 други проверки (4 проверки по разпореждане на прокуратура и 1 участие в комисия 

по разпореждане на кмет на община). 
Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
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Извършени са общо 11 проверки на място, от които:  
 1 проверка на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал; 
 2 проверки на предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал; 
 2 проверки по плана за текущ контрол; 
 6 други проверки (4 проверки за участие в комисия по разпореждане на кмета на 

община Варна, 1 проверка на обект финансиран от ПУДООС и 1 участие в ДПК). 
Дадени са 18 предписания. 
Изготвени са 18 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

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“; 
 4 по компонент „Води“; 
 1 по компонент „Почви“; 
 5 по фактор „Отпадъци“; 
 2 по „ОХВ“; 
Дадени са общо 7 предписания. 

Биологично разнообразие и НЕМ  

Защитени територии 
През месец април  2019 г. са извършени: 
 49 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  
 2 бр. извънредни проверки, от които: 
1 бр. на ЗМ “Дуранкулашко езеро”  - Констатирана е изгоряла около 2 дка тръстика и 1 

дка тревна площ, в землище на с. Дуранкулак, общ. Шабла. Много малка част от пожара е 
засегнал защитената тереитория. Не са установени бедстващи животински видове.  

1 бр.  на ЗМ “Казашко” – Установена е изгоряла площ около 35-40 дка. Засегнати от 
пожара са дървесни видове, сухи тревни съобщества и тръстикова растителност. В границите 
на защитена местност „Казашко“ е изгоряла тръстикова растителност на площ около 3-5 дка. 
Не са установени бедстващи животински видове. В момента на проверката в района не е 
установен действащ пожар. 

Има съставен един акт за установяване на административно нарушение за 
неизпълнение на дадено предписание в ЗМ „Шабленско езеро“ 

Защитени зони: 
През м. април 2019 г. са извършени 5 броя проверки, от които: 
4 бр. планови проверки на ЗЗ „Галата“ и ЗЗ „Варненско-Белославско езеро“, по 

режими и във връзка с контрол по изпълнение на условия в решение за преценяване на 
вероятната степен на отрицателно въздействие и решения по ОВОС. Не са установени 
нарушения. 

1 бр. извънредна проверка на ЗЗ „Плаж Шкорпиловци“ и ЗЗ „Камчийска планина“ във 
връзка със сигнал за замърсяване на плажната ивица в землището на с. Шкорпиловци, община 
Долни чифлик, с нефтени петна. Сигналът е основателен. Уведомени са компетентните 
органи. Плажът е почистен 
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Биологично разнообразие и лечебни растения 
 През м. април на 2019 г. са извършени 10 планови проверки, от които:  

- 4 бр. по ЗБР, на пазари за продажба на защитени растения в гр. Варна и гр. 
Добрич. Нарушения не са констатирани.

- 1 бр. по ЗБР, на пазар в гр. Варна за продажба на градински и лозов охлюв. 
Нарушения не са констатирани.

- 5 бр. по ЗБР, на зоомагазин в гр. Добрич и гр. Варна. Нарушения не са 
констатирани.

 19 бр. извънредни проверки:
- 3 бр. по сигнали за намерени мъртви делфини – един от сигналите е 

неоснователен. 
- 1 бр. по сигнал за лов на диви птици в землището на с. Китка, общ. Аврен – 

сигналът е неоснователен. 
- 3 бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви екземпляри, включени в 

Приложение 3 на ЗБР – сигналите са основателни;  
- 1 бр. по сигнал за публикувана в интернет обява за продажба на препариран 

екземпляр от вида Обикновен мишелов. 
- 1 бр. за намерен и предоставен в РИОСВ-Варна бедстващ екземпляр от вида 

Голям ястреб. 
- 3 бр. във връзка с разпореждане по чл. 39 от ЗБР, с екземпляри включени в 

Приложение 3 на ЗБР – 2 бр. са настанени в ОП „Зоопарк-СЦ“ – Варна. 
- 4 бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР;
- 1 бр. на Есетрова стопанство – ферма за аквакултури на „Бул Аква Фиш“ ООД във 

връзка с Договор за безвъзмездна помощ № 12556/21.02.2019г. между ПУДООС и 
ИРР-Варна и настанени екземпляри от вида Европейска змиорка, конфискувани от 
Агенция митници. 

- 1 бр. във връзка с писмо от ОДБХ-Варна за задържани птици от сем. Чайкови в 
дворно място в гр. Варна. По време на проверката в имота не са установени диви 
птици от сем. Чайкови. 

- 1 бр. на част от ВЕЛ-Червенци, във връзка с дадени 2 бр. предписания на „ЕРП-
Север“ АД за поставяне на птицебрани. Предписанията са изпълнени.  

ОВОС и ЕО  

- Извършени са 2 бр. планови проверки. 
- Извършени 1 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  
- Изготвени са 2 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени - 18 броя АУАН: 



6

1. „Спедстой“ ЕООД, с. Дъбравино – по чл. 136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/, във връзка с чл. 71, ал. 3, т. 13 от същия закон за неизпълнение на 
условия в разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за дейности по третиране на 
отпадъци. 

2. „Гесис“ ЕООД, гр. Долни чифлик – 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 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации.

3. Осман Кяшеф, с. Китанчево - по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения за 
това, че няма заведена в РИОСВ-Варна, обобщена информация за изкупените и 
реализирани през 2018г. билки. 

4. Стефан Демирев, с. Добротич - по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения за 
това, че няма заведена в РИОСВ-Варна, обобщена информация за изкупените и 
реализирани през 2018г. билки. 

5. „Белослав Клима“ ООД, гр. Белослав – 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 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

6. Мариян Жечев - кмет на община Шабла – по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на 
околната среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, за неизпълнение на 
предписание, дадено в индивидуален административен акт, а именно: аварийното 
изпускане на езерните води от ЗМ „Шабленско езеро“ в Черно море, да се извърши с 
помощта на специализирана техника в най-североизточната част на „Езерецко перило“ 
– участък с най-тясна ивица между морето и езерото. 

7. „Давс“ 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 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации. 

8. „Океан Къмпани“ ООД, 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 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

9. „Дим“ ЕООД, 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 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации. 

10. „Тръст-92“ ЕООД, 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 от На-редба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

11. „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 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
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отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

12. „Сима“ 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 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации. 

13. „Валентино“ ООД, 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 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

14. Орлин Хаджийски, гр. Шумен - по чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на 
отпадъците, във връзка с чл. 78, ал. 1 от същия закон за нерегламентирано събиране и 
транспортиране с товарен автомобил „форд транзит“ на отпадъци от опаковки, 
отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване на територията на общ. Ген. Тошево. 

15. „Алианс Ауто Варна“ 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 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

16. „КБ 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 от Наредба 
№ 1, а именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен 
отчет за периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации. 

17. „Парти“ 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 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации. 

18. „Жижо-82“ 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 от Наредба № 1, а 
именно за непредставяне в РИОСВ – Варна в срок до 15.02.2019г. на годишен отчет за 
периода от 01.01.2018 г. ÷ 31.12.2018г. за озоноразрушаващи вещества на хладилните и 
климатични инсталации. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 01759-2/08.04.2019г. на „Федър“ ООД, за нарушение на чл. 29, ал. 2 от Закона за 
управление на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от същия закон, а именно за 
горене на отпадъци от дървени изрезки и плоскости - образувани от дейността на 
мебелното производство, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. 

2. НП № 01758-1/08.04.2019г. на „Руди Ан“ ЕООД, за нарушение на чл. 29, ал. 2 от Закона 
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от същия закон, а именно 
за горене на отпадъци от дървени изрезки - образувани от дейността на мебелното 
производство, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. 
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3. НП № 0000003436-14/11.04.2019г. на Николай Колев, за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 
от Закона за лечебните растения за това, че няма заведена в РИОСВ-Варна, обобщена 
информация за изкупените и реализирани през 2018 г. билки, е наложена глоба в 
размер на 100 лв. 

4. НП № 0000003437-15/11.04.2019г. на Иван Рулев, за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от 
Закона за лечебните растения за това, че няма заведена в РИОСВ-Варна, обобщена 
информация за изкупените и реализирани през 2018г. билки, е наложена глоба в размер 
на 100 лв. 

5. НП № 0000003438-18/11.04.2019г. на Осман Кяшиф, за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 
от Закона за лечебните растения за това, че няма заведена в РИОСВ-Варна, обобщена 
информация за изкупените и реализирани през 2018г. билки, е наложена глоба в размер 
на 100 лв. 

6. НП № 0000003439-19/11.04.2019г. на Стефан Демирев, за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 
6 от Закона за лечебните растения за това, че няма заведена в РИОСВ-Варна, обобщена 
информация за изкупените и реализирани през 2018г. билки, е наложена глоба в размер 
на 100 лв. 

7. НП № 0000003402-16/17.04.2019г. на „Спедстрой“ ЕООД, за нарушение на чл. 136, ал. 
2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, във връзка с чл. 71, ал. 3, т. 13 от 
същия закон за неизпълнение на условия в разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО за 
дейности по третиране на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 8000 
лв. 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:  
1. „Солвей соди“ АД, гр. Девня, Котел на циркулиращ кипящ слой № 7 – еднократна 

санкция в размер на 28 807 (двадесет и осем хиляди осемстотен и седем лева) лв. общо, 
от които за: прах - 5 379 (пет хиляди триста седемдесет и девет) лв. и за серен диоксид - 
23 428 (двадесет и три хиляди четиристотин двадесет и осем) лв., за неспазване 
нормите за допустими емисии на прах и серен диоксид при експлоатацията на Котел на 
циркулиращ кипящ  слой № 7 на „Солвей соди” АД по представените доклади от 
собствени непрекъснати измервания за 2018 г.

2. „Солвей соди“ АД, гр. Девня, Котел на циркулиращ кипящ слой № 8 - еднократна 
санкция в размер на 534 (петстотин тридесет и четири) лв за неспазване нормите за 
допустими емисии на азотни оксиди при експлоатацията на Котел на циркулиращ 
кипящ слой № 8 на „Солвей соди” АД, по представените доклади от собствени 
непрекъснати измервания за 2018 г.

3. „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово, Котлоаграгат № 5 - еднократна санкция в размер на 5 
102 (пет хиляди сто и два) лв. общо, от които за серен диоксид - 27 (двадесет и седем) 
лв. и за азотни оксиди - 5 075 (пет хиляди седемдесет и пет) лв., за неспазване нормите 
за допустими емисии на серен диоксид и азотни оксиди при експлоатацията на Котел 
№ 5 на “ТЕЦ Варна” ЕАД по представените доклади от собствени непрекъснати 
измервания за 2018 г.

4. „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово, Котлоаграгат № 6 - еднократна санкция в размер на 4 
692 (четири хиляди шестотин деветдесет и два) лв. общо, от които за азотни оксиди - 4 
027 (четири хиляди двадесет и седем) лв. и за въглероден оксид - 665 (шестотин 
шестдесет и пет) лв., за неспазване нормите за допустими емисии на азотни оксиди и 
въглероден оксид при експлоатацията на Котел № 6 на “ТЕЦ Варна” ЕАД по 
представените доклади от собствени непрекъснати измервания за 2018 г.
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ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма 

Съгласували: 

Директор дирекция  АФПД  Й. Пеева.......................................... дата ......................... 2019 г.                   

Директор дирекция КОС инж. Валери Станев.......................................... дата ......................... 2019 г. 

Началник отдел АВ, В и КПКЗ Д. Маринова .......................................... дата ......................... 2019 г. 

Началник отдел УО Юл. Златева.......................................... дата ......................... 2019 г. 

Директор дирекция ПД.......................................... дата ......................... 2019 г.                   

Юрисконсулт: Дияна Караиванова.......................................... дата ......................... 2019 г.                   

Обобщил:         
Мл. експерт ЕИЦ и ВО в отдел ФАД .......................................... дата ..................2019 г.       

D:\KOS\MESECHNI_OTCHETI_2019 g\OTCHET_03_ 2019 g\ТEXT_KOS_03_2019g.doc 
9-May-19


