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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ през м. декември 

2017 г. 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец 

декември 2017 г. и резултати от извършената контролна дейност 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/mesechni-otcheti-za-kontrolnata-

dejnost-na-riosv-za-2017-g/      

 
 

Текст: През месец декември 2017 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по 

околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 187 проверки на 1 021 обекта. В 

рамките на осъществения контрол от РИОСВ са дадени 346 предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки.  

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 

53 бр. актове за установяване на административно нарушение (АУАН), от които 10 са 

за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 75 бр. 

наказателни постановления (НП), с които са наложени глоби и имуществени 

санкции на обща стойност 252 440 лв.  

Наложени са и 17 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС – за констатирани 

наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води и въздух). 

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции са 178 980 лв. 

За периода е приложена и 1 принудителна административна мярка (ПАМ) за 

спиране/ограничаване на дейности/инсталации. 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Изпълнение на утвърдените планове за контролната дейност за 2017 г.; 

Контрол на неподвижни източници на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда 

от осъществената контролна дейност 

Акцент в контролната дейност през месец декември е контролът по опазване на 

чистотата на атмосферния въздух. 

В тази връзка от РИОСВ е осъществен контрол върху дейността на обекти с 

неподвижни източници на емисии. За констатирани нарушения на изискванията на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, от инспекциите са предприети 

съответните административно наказателни мерки. За непроведени собствени 

периодични измервания на изпусканите емисии в атмосферния въздух, от РИОСВ 

Благоевград и Плевен са съставени актове на управителите на инсталации за 

производство на пелети, а от РИОСВ Русе е санкционирано дружество за 

производство на хлебни изделия с 300 лв.  

http://www.moew.government.bg/bg/mesechni-otcheti-za-kontrolnata-dejnost-na-riosv-za-2017-g/
http://www.moew.government.bg/bg/mesechni-otcheti-za-kontrolnata-dejnost-na-riosv-za-2017-g/
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За констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух от дейността на 

компресорни станции, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД (КС Провадия и 

Кардам 1) от РИОСВ Варна са наложени текущи месечни санкции, в общ размер на 

2 313 лв. За установени наднормени емисии на зърсяващи вещества от дейността на 

инсталация за производство на пелети, от РИОСВ Благоевград е санкционирано 

дружеството„Балканууд ресурс” ООД, гр. Разлог с 406 лв./месечно. 

За експлоатация на нерегистрирана инсталация, работеща с разтворители, и за 

изпускане в атмосферния въздух на неорганизирани емисии, от РИОСВ Плевен са 

съставени 2 акта на „КЕШ - Красимир Христов“ ЕТ. От РИОСВ Перник е глобено 

физическо лице с 500 лв., поради непредприемане на мерки за почистване на 

обслужващия дейността на „Гилдия Строй“ ООД вътрешен пътен участък и създадени 

предпоставки за неорганизирани емисии от прахообразни вещества. 

 През отчетния период, от РИОСВ е проведен текущ контрол по изпълнение 

изискванията на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. От 

РИОСВ Бургас са заверени дневниците за състоянието на системата, съответстваща 

на Етап II - улавянето на бензиновите пари на: „Минсид“ ЕООД (бензиностанция в с. 

Градец), „Корнелс“ ЕООД (бензиностанция в гр. Българово), СД „Евро - 89 - 

Добромир Мустафов СИЕ“ (бензиностанции в селата Руен и Ябълчево) и 

„Ромпетрол България“ ЕАД (бензиностанция в гр. Бургас). За неизпълнение на 

задължението за оборудване на бензиностанциите със система, съответстваща на 

Етап II -  улавяне на бензиновите пари, от РИОСВ Перник са наложени две 

имуществени санкции (по 5 000 лв. всяка) на „Еко Акумулатори“ ЕООД. 

От РИОСВ Русе са наложени имуществени санкции на: „Сана- Р1” ЕООД (1 000 лв.) 

за неподадено заявление за регистрация на инсталация, работеща с летливи 

органични съединения; и на „Шато Данубия” АД (1 000 лв.) за непредставена 

информация за флоурираните парникови газове. 

За извършен нелегален внос на фреон 22, от РИОСВ Варна е наложена 

имуществена санкция, в размер на 15 000 лв., на „Сунитранспорт“ ЕООД.   

Един от акцентите в контролната дейност на инспекциите през месец декември е 

контролът върху дейността на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във 

водни обекти. За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без 

необходимото разрешително, издадено по реда на Закона за водите, от РИОСВ 

Пловдив са санкционирани: „П и П“ ООД – 3 000 лв. и „Егер-агро“ ЕООД – 2 000 лв., от 

РИОСВ Пазарджик „Еко Антрацит” ЕАД - 1 000 лв., а от РИОСВ Русе е съставен АУАН 

на „Маклер комерс“ ЕООД. 

За неизпълнение на условия от разрешителните за заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект, от РИОСВ Стара Загора е съставен АУАН на ,,Арсенал’’ 

АД и са наложени имуществени санкции на „Диони“ ООД, (6 000 лв.)  и на „ВиК“ 

ЕООД, гр. Ямбол (3 000 лв.).  

От РИОСВ са предприети съответните административно наказателни мерки за 

констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), 

определени в издадените разрешителни за заустване. От РИОСВ Бургас са 

наложени месечни санкции на „Винекс Славянци“ АД  - за утаечна система на цех 

Сунгурларе, в размер на  3 877 лв., и на Винарска изба, с. Славянци, в размер на 138 

лв., а от РИОСВ Пловдив, Благоевград и Русе  - на „Галус – 2004“ ЕООД  (4 719,36 лв.), 

„Агромах“ ЕООД (134 лв.), „Пилко“ ЕООД (площадка в гр. Разград) - 6 775 лв. и 

„Топлофикация – Русе“ ЕАД  (357 лв.). За същото нарушение, от РИОСВ Велико 

Търново са наложени по една еднократна санкция на: „Захарни заводи“ АД - 26 
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579,76 лв. и „Чех – Йосиф Новосад“ ООД -  26 888,53 лв. За превишения на ИЕО, от 

РИОСВ Смолян са наложени имуществени санкции на „Горубсо - Златоград” АД - 5 

000 лв. и на „Скорпион 21” ООД - 1 000 лв. 

За неподдържане на  ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност, от РИОСВ 

Русе е санкционирано дружеството „Сирма Приста” АД с 1 000 лв., а от РИОСВ 

Хасково, „Тера Тангра“ ООД (за Винарска изба в гр. Харманли) с 500 лв.  

Контролът от РИОСВ по отношение на изпълнение на изискванията на 

законодателството по управление на отпадъците, беше насочен основно върху 

нерегламентираните дейности по горене на отпадъци. Във връзка с многобройни 

сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от горене на отпадъци в райони на 

Столична община, от РИОСВ София са стартирани съвместни проверки със 

Столичен инспекторат на автосервизи и площадки за дейности с отпадъци. 

Проверени са 9 автосервиза и 6 площадки. На място са съставени 2 АУАН за 

констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци. При две от съвместните 

проверки е констатирано, че на площадките са налични неразрешени отпадъци, за 

което са предприети административно - наказателни мерки. При извършена 

проверка по сигнал за нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми в 

оранжерии, в землището на с. Лешница, общ. Сандански, от РИОСВ-Благоевград е 

установено, че сигналът е основателен.  Констатирано е съхранение на значително 

количество отпадъци (гуми, картонени и пластмасови опаковки, и др.), както и следи 

от изгарянето на гуми. На собственика са дадени предписания за предаване на 

отпадъците на лица, имащи разрешение по ЗУО, предстои съставяне на акт. След 

проверка по сигнал, от РИОСВ Велико Търново е санкционирано дружеството „Крис 

Р“ ЕООД с 1 400 лв. за нерегламентирано горене на отпадъци. 

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от РИОСВ Стара Загора е глобено с 2 

000 лв., физическо лице, а от РИОСВ Перник е наложена имуществена санкция, в 

размер на 1 400 лв. на „Бониеф - 2016“ ЕООД. 

За извършване на нерегламентирани дейности с отпадъци, без издадени 

разрешения, съгласно ЗУО от РИОСВ Смолян, Плевен, София и Русе са глобени 5 

физически лица, като общият размер на глобите е  7500 лв., а от РИОСВ Монтана и 

Варна са наложени имуществени санкции, всяка в размер на 7 000 лв., на 

дружествата „Ивани-91“ ЕООД и „Бултекс“ ООД. 

За неизвършена класификация на отпадъците, от РИОСВ София е наложена 

имуществена санкция на дружеството „Севие 2” ЕООД, в размер на 5 000 лв. 

За водене на невярна отчетност на отпадъците, с по 2 000 лв., са санкционирани: 

„Нидекс“ ООД (РИОСВ Благоевград) и „Еко куриер” ООД (РИОСВ Русе), а за 

неводене отчетност на отпадъците, от РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на 

„Фаво“ АД.  

За попълване на неверни данни в декларация при предаване на отпадъци от черни и 

цветни метали с битов характер, от РИОСВ Враца е глобено  физическо лице, в 

размер на 1 400лв. 

66 400 лв. са наложените санкции за изхеърляне на отпадъци на неразрешени за 

това места. От РИОСВ София е наложена имуществена санкция на „Прогрес” АД, в 

размер на 50 000 лв.; от РИОСВ Велико Търново - на „Еко трейдинг къмпани“ ООД, в 

размер на 15 000 лв., и от РИОСВ Враца  - на „Енте“ ООД, в размер на 1 400 лв. 

От РИОСВ Перник са съставени общо два АУАН на кмета на община Дупница за 

неизвършване на ежедневно запръстяване на общинското депо.  

От РИОСВ Пазарджик е извършен контрол на „Асарел Медет” АД за изпълнението на 

рекултивационните дейности от годишния план на дружеството. Констатирано е, че 
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рекултивационни дейности са извършвани на „Окисно насипище” и „Западно 

насипище“. 

За предизвикани вредни изменения в почвата от РИОСВ Стара Загора е 

санкционирано с 5 000 лв., „Аскент” ЕООД. 

През месец декември от РИОСВ, е осъществен контрол върху дейността на 

операторите на инсталации с издадени комплексни разрешителни (КР). В рамките 

на осъществения контрол при извършените основни проверки на операторите с 

издадени КР, са наложени санкции за  констатаирано неизпълнение на условия в 

издадени КР в размер на 60 000 лв.  От РИОСВ Стара Загора Велико Търново Хасково,  

Пазарджик и Перник са санкционирани „Брикел” ЕАД (15 000 лв.) „Е. Миролио“ ЕАД 

(10 000 лв.), „Неохим“ АД (10 000 лв.), „Панагюрска медна компания” ООД (10 000 лв.) 

и „Топлофикация Перник“ АД ( 15 000 лв.). За неизпълнение на условия от 

комплексното разрешително, от РИОСВ Плевен е съставен АУАН на „Феникс 

Инверс“ ООД. 

За нарушение на Закона за биологичното разнообразие (нарушаване на забраната 

за разораване на пасища и мери), от РИОСВ Стара Загора са издадени 8 бр. 

наказателни постановления, с които са санкционирани „М – СОЛАР 2“ ЕООД, „МЦД 

02” ЕООД, „НЕНЧЕВИ – 2014” ООД и 5 физически лица, на обща стойност 1 500 лв.  

От РИОСВ Бургас са съставени 4 АУАН – на „Колонел 555“ ЕООД (за обособяване на 

паркинг в поземлен имот в границите на ПЗ „Пясъчни дюни в местността Каваците“) и 

на 3 физически лица – 1 за навлизане и акостиране на плавателно средство в устие 

на р. Ропотамо в границите на Резерват „Ропотамо“ и 2 за навлизане и паркиране в 

ЗМ „Устие на р. Велека“. 1350 лв. са наложените глоби от РИОСВ Бургас –глобени са 

2 физически лица -за навлизане в Поморийско езеро със сърф и практикуване на 

воден спорт (250 лв.) и навлизане в устието на р. Ропотамо в границите на Резерват 

„Ропотамо“ (100 лв.) и кмета на община Поморие за неосъществено опазване и 

охрана на ЗМ „Поморийско езеро“ (1000 лв.). От РИОСВ Варна с 40 лв. е глобено 

физическо лице за  извършване на риболов в ЗМ „Дуранкулашко езеро“. 

Във връзка с констатирани нарушения на режимите, определени в заповедта за 

обявяване на защитени територии (ЗМ „Божурлука и ЗМ „Находище на българска 

гърлица“), от РИОСВ Велико Търново е глобено физическо лице с 500 лв. и на ППОК 

„Напредък - Студена” е наложена имуществена санкция, в размер на 100 лв.  

Не са констатирани нарушения на режимите, ограниченията и забраните, 

определени със заповедите за обявяване на защитените територии от РИОСВ Враца 

при проверките на Резерват „Врачански карст“; Защитена местност (ЗМ)  „Речка“, 

ЗМ „Борованска могила“ и Природна забележителност (ПЗ) „Говедарника“.  

Във връзка със сигнал, постъпил на електронната поща на РИОСВ Враца, относно 

притежаване и обявяване за продажба на екземпляр от вида обикновена блатна 

костенурка  в интернет сайт, е извършена извънредна проверка „на място“ от 

експерти на РИОСВ Враца и представители на ОД МВР Враца. Установено е, че 

отглежданата в терариум костенурка е във видимо добро здравословно състояние. 

На нарушителя е съставен АУАН. Екземплярът е настанен във Фондация „Дивите 

животни“, гр. София.   

От РИОСВ Плевен е извършена проверка (по документи и „на място“) на екземпляр 

от вида сив папагал - Жако. Съставен е АУАН на физическо лице затова, че в 15 - 

дневен срок от придобиването на птицата, в РИОСВ Плевен не е внесено заявление 

за регистрирането й, като  лицето е глобено и с 50 лв. 

От РИОСВ София е глобено физическо лице, в размер на 100 лв., за предлагане за 

продажба на екземпляр от защитен вид. 
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От РИОСВ Благоевград, с по 100 лв., са глобени две физически лица за притежание 

на един препариран екземпляр от вида голяма бяла чапла и за разрушени гнезда на 

вида градска лястовица. 

За непритежававане на разрешителни за внос и износ, както и за неизвършена 

нотификация за внос по Регламент 338/97 за алигаторови и кайманови костенурки, 

от РИОСВ Хасково са наложени две имуществени санкции на „Тентранс“ ЕООД, на 

обща стойност 6 500 лв.  

От РИОСВ Варна е наложена преустановителна ПАМ на „Белор България“ АД за 

спиране пускането на пазара на урея (карбамид), до представяне в инспекцията на 

потвърждение от Европейската агенция по химикали за извършена регистрация.  

От РИОСВ Плевен е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „М И 

7677“ ООД, за това, че не е информирана (на най - ранен етап) инспекцията за 

инвестиционно намерение за отглеждане на патици. 

От РИОСВ Бургас е съставен АУАН на „Адванс - Спас Костадинов“ ООД за 

функционирането на обект за обработка на дървесина и производство на дървесни 

трески без издаден краен административен акт по реда на Глава ІV от ЗООС. 

За неизпълнение на предписание, от РИОСВ Стара Загора са наложени 

имуществени санкции на: „Аглика” АД (4 000 лв.), „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора (2 

000 лв.) и „Аскент” ЕООД (2 000 лв.). 

Ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността 

Възстановени са баражите на р. Батанска, след рудник Батанци, община Мадан и е 

преустановено замърсяването на водите на реката. Преустановено е замърсяването 

на водите на р. Здравешка с отпадъчни води от дейността на кланница и транжорна, 

собственост на „Местни продукти - Т“ ООД, и на водите на р. Поройна от преливащи 

отпадъчни битово - фекални води от ресторант в гр. Шумен. 

Извършено е почистване на събирателната шахта към СПСОВ, с. Триград от 

натрупани наноси, в резултат на което е възстановена нормалната работа на 

съоръжението и е преустановено замърсяването на р. Триградска. 

Изградена е вентилационна система с изпускащо устройство за отвеждане на 

емисиите на летливи органични съединения, отделяни при процесите на нанасяне 

на покрития върху метални изделия от ,,Пи Ти Ем Метал“ ЕООД. 

Монтирани са 2 ръкавни филтри на изпускащото устройство към Цех „Паста за зъби“ 

на „Рубелла бюти” АД, чрез което е преустановено запрашаването в района на 

Долен Рудозем. 

Във връзка с изпълнение на Плана за дейности за защитени територии - изключително 

държавна дейност през 2017 г. на РИОСВ Варна, са изпълнени дейности за 

“Маркиране границите на Резерват “Калиакра” и “Трасиране на северна, източна и 

част от южна граница на Природен резерват „Балтата”. На още 5 броя защитени 

територии са маркирани границите им и са поставени информационни табели. 

Почистени са замърсени терени с отпадъци в землищата на с. Чарган, община 

Тунджа; с. Хаджиево, община Пазарджик; гр. Кърджали и местността „Новите лозя“ 

на гр. Ямбол. Почистени от отпадъци са и общински път ІV – 80048,  входа на депото 

за битови отпадъци на с. Лесичово, крайпътни участъци на републикански път ІІІ–803 и 

републиканската пътна мрежа – I клас на територията на Областно пътно 

управление Кърджали. 

Предотвратено е нерегламентирано изхвърляне на излезли от употреба гуми и 

пластмаса от автомобили край общинските депа с преустановена експлоатация в 

гр. Стрелча и с. Лесиво и районите около депата са почистени. 
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Един екземпляр от вида обикновен мишелов е настанен за лечение във Ветеринарна 

клиника „Добро хрумване“, гр. София, а в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани”, гр. Стара Загора са настанени два екземпляра от вида обикновен 

мишелов, един екземпляр от вида горска улулица и един екземпляр от вида пеликан. 

Изпратени са за доотглеждане и рехабилитация в Център за размножаване и 

рехабилитация на редки видове на СНЦ „Зелени Балкани”, гр. Стара Загора два 

екземпляра от вида горска ушата сова и 8 бр. от вида кафяво прилепче, а един 

екземпляр от вида малък ястреб е предаден на Регионален исторически музей, гр. 

Русе за препариране. 

От РИОСВ Бургас и Смолян са организирани и е взето участие в мероприятия по 

повод Международния ден на планините.  

От РИОСВ Шумен са наградени участниците в конкурса „Екоколеда 2017“. Децата 

са получили грамоти и сертификати за благодетел за ръчно изработените от тях 

коледни картички и играчки за елха от рециклируеми материали. В конкурса са се 

включили 24 детски градини, 19 училища и 2 центъра за деца с увреждания. Най - 

добре представилите се детски градини и училища са наградени с коледни елхи. 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 94 хил. жители във Враца ще ползват подобрено пречистване на 

отпадъчните води 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/94-hil-jiteli-vuv-vraca-ste-polzvat-

podobreno-prechistvane-na-otpaduchnite-vodi/     

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов проследи изпълнението 

на дейностите по интегрирания проект за водния цикъл на град Враца. Общата 

инвестиция по проекта е почти 115 млн. лв., от които над 80 млн. лв. са осигурени по 

Оперативна програма “Околна среда”. 

Проектът предвижда да бъдат рехабилитирани общо 111 км водоснабдителна 

мрежа. Ще бъде реконструирана и новоизградена общо 46 км канализационна 

мрежа.  “По този начин се очаква 79 000 души в района да имат достъп до по-

качествена питейна вода.  94 000 души ще бъдат свързани с модернизираната и 

новоизградена канализация. Това безспорно е полза и за качеството на живот на 

гражданите, и за околната среда”, каза министър Димов по време на посещението 

на пречиствателната станция за отпадъчни води. Той добави, че въпреки трудностите 

проектът върви към приключване на два от етапите. „Остава третият етап в яз. 

„Среченска бара“,  който все още е рисков, и след разговор с кмета се надявам да 

приключим успешно този важен проект”, допълни министърът. 

Кметът на Враца Калин Каменов обясни, че проектът за водния цикъл на града е 

преминал през много проблеми,  което е забавило и изпълнението му. 

„Благодарение на съвместните усилия с МОСВ и липсата на компромиси тук във 

Враца пречиствателната станция на града вече е готова. До дни ще бъде 

http://www.moew.government.bg/bg/94-hil-jiteli-vuv-vraca-ste-polzvat-podobreno-prechistvane-na-otpaduchnite-vodi/
http://www.moew.government.bg/bg/94-hil-jiteli-vuv-vraca-ste-polzvat-podobreno-prechistvane-na-otpaduchnite-vodi/
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финализирано подписването на Акт 15 за въвеждането й в експлоатация”,  каза 

кметът. Той допълни, че етапи 1 и 2 на линейната част във Враца вече са готови и 

предстои да започне работата по довеждащия водопровод от яз. „Среченска 

бара“.  „Работата няма да се усети негативно от жителите на Враца.  Почти всички 

етапи вече са завършени и очакваме да открием пречиствателната станция. Дори и 

лесозащитната зона, която ще спира неприятните миризми, е изградена. Това е най-

добрата новина в началото на годината за нашия град”. 

На посещението присъстваха и областният управител на Враца Малина Николова, 

директорът на ВиК-Враца Ангел Престойски и председателят на Управителния съвет 

на Българска асоциация по водите Иван Иванов. 

 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Бургас провери сигнали за неприятна миризма в града 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/riosv-burgas-proveri-signali-za-

nepriyatna-mirizma-v-grada/    

 
 

Текст: След сигнали на граждани за неприятна миризма на пропан-бутан в Бургас, 

директорът на РИОСВ – Бургас разпореди спешна проверка. Сигналите са получени 

на тел. 112 и на „зеления телефон“ на инспекцията. 

Проверена е основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Всички 

инсталации на територията на завода са проверени и са снети са данни от 

собствените непрекъснати измервания, извършвани на 10 инсталации от 

дружеството. Няма превишение на нормите за допустими емисии  на 

контролираните замърсители. 

Всички инсталации и технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен 

режим на пречиствателните съоръжения, са съгласно определените с Комплексно 

разрешително №6-Н2/2015 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. 

В дневниците на дежурен старши оператор за всяка инсталация и режимните 

листи,  няма настъпили аварии и инциденти. Инсталациите са работили в нормален 

технологичен режим. Няма изгаряне и подаване на горивен газ във факелния ствол. 

През изминалото денонощие не е извършвана експедиция на  пропан-бутан, а 

единствено на автомобилен бензин. 

Експертите провериха и други потенциални източници на миризми. Извършен е 

обход в района на гара „Разпределителна“, където не са констатирани източници на 

миризми. Проверка е извършена и на Пристанище Запад на „Буферен склад за 

течни горива“ на  „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Последното  претоварване  на пропан-

бутан е било в периода 06.12 - 09.12.2017 г. 

Автоматичните станции за измерване качеството на атмосферния въздух в Бургас не 

са регистрирали превишения на нормите на измерваните замърсители – бензен, 

сероводород, азотни и серни оксиди. 

http://www.moew.government.bg/bg/riosv-burgas-proveri-signali-za-nepriyatna-mirizma-v-grada/
http://www.moew.government.bg/bg/riosv-burgas-proveri-signali-za-nepriyatna-mirizma-v-grada/
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РИОСВ – Бургас продължава със засиления контрол на всички оператори за 

установяване източниците на миризми. 

 

 


