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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец март 2022 год. 
 

През месец март 2022 г. са извършени 256 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 194 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 194 бр.;  

 Извънредни -  62 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 75 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 2 броя акта.  

От директора на РИОСВ са издадени 4 броя наказателни постановления, с които 

на нарушителите са наложени две имуществени санкции в размер на 10 700 лева и две 

глоби в размер 160 лв. На основание чл. 58г от ЗАНН е сключено 1 брой споразумение, с 

което на нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева. 

 Един АУАН, съставен през месец септември 2021г. е прекратен с резолюция за 

прекратяване на административнонаказателна преписка, поради следното: деянието не е 

доказано по несъмнен начин и същото не е извършено от лицето, посочено като нарушител и 

не съставлява нарушение, т.к. инсталацията за изгаряне не е с капацитет над 10 тона за 

денонощие и не следва издаване на комплексно разрешително, регламентирано в т. 5.2, буква 

„б“ от Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС. 

   

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

69 от ЗООС са 10436  лв. 8348 лв. от тях /80%/ са за следните общини: Варна – 93,60 лв.,  

Добрич – 96,80 лв., Долни чифлик – 7934,40 лв. и за община Провадия – 224 лв., които ще 

бъдат преведени през м. април. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност; 

 

1.   Превантивен контрол на: 

 Площадкa 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; 

 Обекти с издадени комплексни разрешителни по чл. 117, ал. 1 от ЗООС; 

 Условията в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 

 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 
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 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; 

 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; 

 

3. Последващ контрол на: 
 Внос на флуорирани парникови газове; 

 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013; 

 

Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 

наказателна дейност 

 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 
През месец март 2022 г. са извършени общо 10 проверки на място, от които:  

 6 проверка по плана за текущ контрол; 

 2 проверки по постъпили сигнали, извършени по два или повече компонента и/или 

фактора на околната среда; 

 2 други проверки (2 участия в ДПК). 

Дадени е 1 предписание. 

 

Извършена е и 1 планова проверка по РЕПГ. 

 

Извършени са 55 проверки по документи на представени годишни и месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисиите на вредни вещества, от които: 

 СНИ – 17 месечни доклада за месец март 2022 г. 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.  

 СНИ – 16 годишни доклада за 2021 г. Извършена е оценка на резултатите от 

годишните доклади. Съставени са 17 протокола (образец Г по чл. 43 от Инструкция 

1/2003 г.). 

 СПИ – 22 доклада; 

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

 Изготвени са 4 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 2022 г. и др.  
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

 

Представени са 2 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 2 планови проверки на място на обекти с издадени разрешителни по 

КПКЗ; 

Извършени са 2 планови проверки по ЗОПОЕЩ. 

Извършени са 3 извънредни проверки на място на обекти с издадено разрешително по 

КПКЗ, във връзка с постъпили сигнали; 

През отчетния период са изготвени: 

  1 бр. доклад за настъпила аварийна ситуация до министъра на ОСВ, относно 

замърсяване с отпадъчни води на яз. Засмяно; 

  

ВОДИ 

Извършени са общо 9 проверки на място, от които:   

 8 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; 

 1 друга проверка  (1 проверка на обект финансиран от ПУДООС). 

Дадени са общо 12 предписания. 

Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Извършени са общо 46 проверки, от които:  

 26 проверки по плана за текущ контрол; 

 6 проверки по постъпили сигнали; 

 14 други проверки (1 по разпореждане ОД на МВР, 1 за издаване на разрешения за 

дейности по третиране на отпадъци, 1 последващ контрол, 1 Акстър офис, 8 по 

анулиране на работни листи за класификация на отпадъците, 2 последващ контрол 

протокол). 

         Дадени са 21 предписания. 

През отчетния период са изготвени: 

 2 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 1 решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

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

по третиране на отпадъци; 

 4 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 12 решения за изменение и допълнение на  регистрационен документ за извършване 

на дейности по третиране и събиране и транспортиране на отпадъци;  
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 1 решения за прекратяване на регистрация за извършване на дейности по третиране 

на отпадъци; 

 538 обработени работни листи, от които: 

- 43 утвърдени работни листи на 43 дружества; 

- 23 върнати за корекция работни листи на 7 дружества; 

- 403 анулирани работни листи на 5 дружества; 

- 69 отхвърлени работни листи на 19 дружества. 

Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения и 1 становище по 

Регламен 166/2006 (ЕРИПЗ). 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 13 проверки, от които:  

 10 по разпореждане на МОСВ; 

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

земи); 

 1 по разпореждане на ОД на МВР; 

Дадени са 8 предписания. 

 Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
През месец март 2022 г. е извършен 1 проверка на място и по документи по изпълнение 

на плана за контролна дейност  за 2022 г., утвърден от министъра на околната среда и водите. 

Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

В изпълнение на инструкцията за взаимодействие в сътрудничество с Агенция 

„Митници“ в РИОСВ-Варна, е постъпило 1 бр. уведомление за внос на химични вещества и 

смеси по изготвени рискови профили за вещества/фирми. 

 

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“; 

• 5 по компонент „Води“; 

• 5 по фактор „Отпадъци“; 

• 5 по фактор „Опасни химични вещества“; 

• 2 по фактор „Шум“; 

Дадени са общо 23 предписания. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ  

 

Защитени територии 

През месец март 2022 г. са извършени:  

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

 4 бр. извънредни проверки, както следва: 
-  2 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, във връзка възникнали пожари на 

територията на защитената местност. На територията на ЗМ „Дуранкулашко 

езеро“ са възникнали два пожара – в района на местност „Хелеза“ и 
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развъдниците, землище с. Дуранкулак, общ. Шабла, и  в северозападната част 

на „Орлово блато“. Общата изгоряла площ, е около 400 дка. В границите на 

защитената местност е изгорели сухи тревни съобщества и тръстикова 

растителност. Не са установени засегнати и бедстващи животински видове. За 

случаите е уведомена Районна прокуратура – Каварна; 

-  1 бр. на ЗМ „Блатно кокиче“, във връзка със сигнал за вземане на спешни мерки 

за предотвратяване на природни бедствия на река Батова. При извършена 

проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, е установено, че към 

настоящия момент, обходените достъпни участъци на коритото на река 

Батова, в района където реката преминава по границата на ПИ № 

039459.507.404 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик до нейното устие, 

коритото ѝ е обрасло с тревна и храстова растителност. По долното течение 

на реката са констатирани разпръснати битови отпадъци /найлонови 

торбички, пластмасови бутилки и др./, които са носени по течението на 

реката. През трите пътни водостока, находящи се на главен път „с. Кранево“ – 

КК „Албена“, водните потоци преминават свободно от територията на 

защитена местност „Блатно кокиче“ /ПИ № 39459.507.404 по КККР на с. 

Кранево, общ. Балчик/ в поддържан резерват „Балтата“ /ПИ № 39459.507.405 

по КККР на с. Кранево, общ. Балчик/. 

Трите ретензионни басейни, изградени по проект № BG16М1OP002-3.007-

0011 “Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното 

местообитание 91F0 Крайречни смесени гори в ПР Балтата”, свързани 

помежду си, каскадно един след друг, са пълни с вода. От тях може да се 

подава вода през сухия период, за оводняване територията на ПР „Балтата“.  

Територията на ЗМ „Блатно кокиче“ и ПР „Балтата“ са оводнени. Течащите 

повърхностни води сформирани от територията на ПР „Балтата“, образуващи 

водно течение, продължават да се отклоняват в посока на с. Кранево, от най-

южната точка на плаж „Албена“ /до х-л „Гергана“/, навлизайки около 500 м 

успоредно на плажната ивица /плаж Батовски, попадащ в ЗМ „Блатно 

кокиче“/. По време на проверката, водното течение се влива в Черно море, в 

участъка с GPS координати 43°20'59.60", 28°04'27.88".  

-  1 бр. на територията на Р „Калиакра“, във връзка със сигнал, относно  статута, 

собствеността, правно основание за ползване, стопанисване и изграждане на 

ресторант, находящ се на нос Калиакра, община Каварна. При извършена 

проверка, е установено, че обекта не функционира.  

 

 Съставен е един АУАН за нарушение режимите на Р „Калиакра“. Нарушенията са 

констатирани през предходен отчетен период.  

 

 

Защитени зони: 

През м. март 2022г. са извършени: 

 7 бр. планови проверки по режими и във връзка с условия, поставени в решения по 

оценка за съвместимост и решения по преценяване на необходимостта от ОВОС на 

защитени зони за опазване на дивите птици „Белите скали“, „Калиакра“, „Камчийска 

планина“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна „Комплекс Калиакра“; 
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 2 бр. извънредни проверки във връзка със сигнал за незаконни постройки и наличие 

на отпадъци в земеделски имот в землището на гр. Варна, община Варна. При 

извършената съвместна проверка на терен с представители на Община Варна, дирекция 

„ЕООС“, не е установено замърсяване с отпадъци. Установени са множество постройки 

и реализирани около тях огради, оформящи дворове. В част от дворовете има 

селскостопански животни, а други се обработват. При извършената проверка в 

деловодната програма на РИОСВ-Варна, е установено, че в инспекцията няма 

входирано уведомление и съответно издаван краен административен акт за реализиране 

на ИП/ППП в имота, предмет на сигнала. Сигналът е изпратен по компетентност до 

Областна дирекция „Земеделие“ – Варна и Община Варна – дирекция „Устройство на 

територията“.  

 

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец март на 2022г. са извършени:  

 19 бр. планови проверки по ЗБР. 

- 5 бр. на пазари за цветя в гр. Варна; 

- 5 бр. на зоомагазини в гр. Варна и гр. Добрич; 

- 1 бр. на Делфинариум-Варна; 

- 2 бр. на колекции от екземпляри от видове включени в приложенията на 

Регламент 338/97 в гр. Варна и гр. Добрич; 

- 6 бр. на вековни дървета в обл. Варна. 

 19 бр. извънредни проверки:  

- 10 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртъви или бедстващи екземпляри от 

видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 1 от сигналите е неоснователен;  

- 4 бр. на ОП „Зоопарк-СЦ - гр. Варна“, във връзка с разпореждане по чл. 39, ал. 2 

от ЗБР, за екземпляри от защитени видове;  

- 1 бр. във връзка с писмо на МОСВ за извършване на проверка на Летище Варна, с 

цел установяване на фактологична обстановка, относно подадено заявление по чл. 

49 от ЗБР; 

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

- 1 бр. във връзка със заявление за изгубени регистрационни карти на екземпляри от 

вида Сив папагал жако в гр. Варна; 

 

 

ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са общо 66 проверки, от които: 

 62 бр. планови проверки (20 бр. по документи и 1 бр. на място, относно изпълнение на 

условията, поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, 41 бр. по документи, относно правно действие на Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО); 

 4 бр. извънредни проверки (1 бр. по сигнал, 2 бр. - относно правно действие на 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 бр. по 

документи във връзка с контрол на Решение по ОВОС); 

1 бр. друга проверка (участие в ДПК); 
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- Дадени са общо 6 предписания. 

- Изготвени са 18 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 2 броя АУАН: 

1. Б. Нушев, гр. Сандански – по т. 17 от част III, Режими, норми, условия и 

препоръки за осъществяване на дейностите“ от Плана за управление на ЗМ 

„Шабленско езеро“, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, а 

именно за паркиране на моторно превозно средство, до брега на морето в района на 

„Езерецко перило“, в границите на защитена местност „Шабленско езеро“. 

2. „Агрос-98“ ООД, гр. Варна - по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната 

среда, във връзка с чл. 14, ал. 4 от същия закон, а именно: за неизпълнение на 

предписание дадено в индивидуален административен акт- за представяне в РИОСВ-

Варна на документално потвърждение за извършена регистрация на калиев хумат в 

ЕСНА и документални потвърждения за извършени нотификации на ЕСНА. 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ по чл. 58г от ЗАНН:  

 

1. Споразумение № 0000003490-5/С/02.03.2022г. с „ТЕЦ Варна“ ЕАД, за нарушение по чл. 

123в, т. 2 от Закона за опазване на околната, във връзка на чл. 164, ал.1 от същия закон, 

а именно: за неизпълнение на условия в комплексно разрешително (КР) № 51/2005 г., 

актуализирано с Решение №51-Н0-И0-А3-ТГ1/2020г., издадено от Изпълнителна 

агенция по околна среда, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева. 

  

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

 

1. НП № 01974-7/22.03.2022г. на Б. Нушев, за нарушение на т. 17 от част III, Режими, 

норми, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“ от Плана за управление 

на ЗМ „Шабленско езеро“, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените 

територии, а именно за паркиране на моторно превозно средство, до брега на морето в 

района на „Езерецко перило“, в границите на защитена местност „Шабленско езеро“, е 

наложена глоба в размер на 80 лева. 

2. НП № 01970-6/24.03.2022г. на Л. Вригазов, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона 

за защитените територии, а именно за паркиране на моторно превозно средство, върху 

плажната ивица в местност „Болата“, част от резерват „Калиакра“– изключително 

държавна собственост, е наложена глоба в размер на 80 лева. 

3. НП № 000064-4/24.03.2022г. на „В.Д. Транс“ ЕООД, за нарушение на чл. 34и, ал. 1, т. 2 

от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 11, параграф 1 от 

Регламент 517/2014 за ФПГ, чл. 17, ал. 6, т. 2 от ЗЧАВ, а именно: за налични в 

предприятие за преработка на рибни продукти на 3 бр. празни и 2 бр. пълни бутилки за 

еднократна употреба с/от фреон R 404А в нарушение на влязлата в сила от 04 юли 2007 

г. забрана на чл. 11, параграф 1 на Регламент 517/2014 за флуорсъдържащите 

парникови газове (ФПГ), е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. 
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4. НП № 0000003287-3/30.03.2022г. на „Янк 100“ ЕООД, за нарушение на т. 5.8. от 

Заповед № РД-815/12.12.2017г. на министъра на околната среда и водите, във връзка с  

чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, а именно за разорана и засята 

със зърнени култури площ, попадаща в границите на ЗЗ BG 000000573 „Комплекс 

Калиакра“, е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева. 

 

 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – няма 

 

 

Околната среда  
   

Бизнеса  
 

Постановени са: 

- 1 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 

- Изготвени са 307 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  

- 16 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 

- 12 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да не 

се извършва ЕО”; 

- 4 бр. Решения за прекратяване на започнала процедура за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Обществеността   
 

- 67 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;  

- Изготвени са 18 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

- 1 бр. – страновище по документация по изготвен Доклад за екологична оценка на проект 

на „Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027 

г.“, с приложенията към него, по реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. 

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

инвестиционно предложение „Промяна в техническите параметри на 16 бр. ветрогенератори“, 

в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори №№67951.48.33, 67951.54.73, 67951.37.72, 

67951.37.69, 67951.44.55, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 

67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, 67951.15.60 и 67951.16.44 – урбанизирани 

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

Балчик, област Добрич, възложител: „Вятърен Парк Добруджа 2“ ЕООД. 

- 1 бр. – страновище по сигнал на г-жа Цветана Янчева получен в Народното събрание на 

Република България относно депо за отпадъци на „Солвей соди“АД, град Девня. 

- 1 бр. – страновище по сигнал за незаконосъобразно облагодетелстване на конкретни 



 9 

частни лица с помощта на длъжностни лица от общинска администрация Каварна с 

предприети редица действия от тяхна страна и решения на Общински съвет Каварна касаещи 

изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) по Заповед 

№216/08.04.2011 г. за одобряване на ПУП-ПР за изменение на действащия план в частта за 

УПИ V-3659 в кв. 335 и УПИ XI-3612 в кв. 329, град Каварна, общиана Каварна на кмета на 

Община Каварна. 

- 1 бр. – страновище по Справка за изпълнение на условия/мерки  към Решение № ВА-

19/ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на 

директора на РИОСВ – Варна, с характер да не се извършва ЕО на Частично изменение на 

Общ устройствен план на Община Добричка за ПСД – електроенергийно производство в 

обхват на 23 имота с идентификатори: №№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 

66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 

66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, 

землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, 

землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село 

Одърци, община Добричка, възложител община Добричка на основание чл. 29, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

- Проведен открит урок на тема „Подземни води“ с деца от IV група, ЧДГ „Мечтатели“, гр. 

Варна, по повод Световния ден на водата; 

- Участие на експерти в жури на състезание на тема „Подземните води- да направим 

невидимото видимо!“ с ученици от VII клас на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна, по повод 

Световния ден на водата; 

-Публикувани 6 прессъобщения на интернет страницата на РИОСВ-Варна във връзка с 

кампаниите от националния и международен екологичен календар, актуални събития и 

резултати от извършени проверки; 

 

 
 

 

 
 

 

 


