
 

 

Дати на последни проверки на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал 

по реда на глава седма, раздел І на ЗООС 

 
№ по 

ред 

Наименование на 

предприятието 

Местоположение 

на предприятието 

Класификация 

на 
предприятието 

Дата на последна проверка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Летище – Варна, с оператор 
„ФРАПОРТ ТУИН СТАР 

ЕЪРПОРТ 

МЕНИДЖМЪНТ” АД, 

гр. Варна 

гр. Варна, 

Летищен комплекс 

нисък рисков 

потенциал 

28.03.2018 г.  22.10.2020 г.  

2 „АГРОПОЛИХИМ” АД гр. Девня, 
Промишлена зона 

висок рисков 
потенциал 

19.04.2018 г. 23.04.2019 г. 04.08.2020 г. 27.05.2021 г. 

3 Петролен терминал – 
Варна, с оператор „ВАРНА 

СТОРИДЖ” ЕООД, 

гр. София 

гр. Варна, 

кв.Аспарухово, 

Южна промишлена 

зона, Петролен 

терминал 

висок рисков 

потенциал 

28.06.2018 г. 19.06.2019 г. 14.07.2020 г. 22.06.2021 г. 

4 Складова база за 

съхранение на взривни 

вещества за граждански 

цели, с оператор „НИКАС” 

ООД, гр. София 

с. Чернево, 

общ. Суворово 

нисък рисков 

потенциал 

 16.10.2019 г.  12.05.2021 г. 

5 Терминал за втечнени 

въглеводородни газове, с 

оператор „КОТУРА” ЕООД, 

гр. Благоевград 

гр. Суворово, 

ул. 

„Индустриална” № 

21 

висок рисков 

потенциал 

13.11.2018 г. 21.11.2019 г. 11.11.2020 г. 11.11.2021 г. 

6 Пласментно снабдителска 
база – Аспарухово, с 

оператор „ЛУКОЙЛ 

с. Аспарухово, 

общ. Дългопол 

висок рисков 

потенциал 

30.05.2018 г. 21.05.2019 г. 23.06.2020 г. 15.06.2021 г. 



 
 БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 

гр. София 

      

7 Пристанище за обществен 

транспорт от регионално 

значение за горива – Варна, 

общ. Белослав, с оператор 

„ГАЗТРЕЙД” АД, 
гр. София 

общ. Белослав, м- 

ст „Манастира” 

висок рисков 

потенциал 

20.03.2018 г. 14.03.2019 г. 16.06.2020 г. 28.04.2021 г. 

8 Завод за производство на 

взривни вещества, Склад за 

съхранение на взривни 
вещества и Склад за химични 

вещества, с оператор 

„ЕСКАНА 
ИНВЕСТ 96” АД, гр. Варна 

гр. Девня, 
м-ст „Каровча” 

нисък рисков 

потенциал 

25.10.2018 г.  11.06.2020 г.  

9 Складово стопанство за 

пропан-бутан, с оператор 

„ТОПЛИВО” АД, гр. София 

гр. Добрич, 
ул. „Войводата 

Димитър 

Калъчлията” № 4 

висок рисков 

потенциал 

12.09.2018 г. 19.09.2019 г. 30.09.2020 г. 28.09.2021 г. 

10 „СОЛВЕЙ СОДИ” АД, 
гр. Девня 

гр. Девня, 

Промишлена зона 

нисък рисков 

потенциал 

 26.03.2019 г.  09.06.2021 г. 

11 Терминал за базови масла, в 

т.ч. азотни торове и 

брегова пречиствателна 

станция, с оператор 

„ПЧМВ” АД, 

гр. Варна 

гр. Варна, Южна 

промишлена зона 

нисък рисков 

потенциал 

20.06.2018 г.  07.07.2020 г.  

12 Завод за производство на гр. Девня, нисък рисков  29.05.2019 г.  21.10.2021 г. 



 
 индустриални газове, с 

оператор „СОЛ България” 

ЕАД, гр. София 

Промишлена зона, 

на територията на 

„Агрополихим” 

АД 

потенциал     

13 „АГРОХИМИКАЛИ” ООД, 
гр. Добрич 

гр. Добрич, 
ул. „Варненски 

път“ № 5 

нисък рисков 

потенциал 

30.10.2018 г. 24.10.2019 г. 17.09.2020 г. 16.09.2021 г. 

14 „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ 

ПРОВАДИЯ” ЕАД, 

гр. Провадия, с оператор 

„СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ 

ПРОВАДИЯ” ЕАД, 
гр. София 

гр. Провадия, 
ул. „Добрина“ № 1 

нисък рисков 

потенциал 

22.11.2018 г. 27.11.2019 г. 18.11.2020 г. 02.11.2021 г. 

15 „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ” 
ЕООД, гр. Девня, с 

оператор “АГРО ПЛАНТ 

ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София 

гр. Девня, 

Промишлена зона 

юг 

нисък рисков 

потенциал 

26.04.2018 г. 11.04.2019 г. 17.09.2020 г. 12.10.2021 г. 

 
 

Информация относно извършените проверки и плана за контролната дейност, може да бъде получена при подаване на 

заявление по реда на глава втора от ЗООС 


