Р ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М ин ист ерс тв о на о ко лн а та сред а и в од ите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

В РИОСВ – Варна са
постъпили през януари и февруари над 29 000 лв. от санкции
Експертите на РИОСВ – Варна са извършили през януари и февруари 231 проверки на 122
обекта. Дадени са 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и са съставени
три акта за нарушения на екологичното законодателство. Издадени са две наказателни
постановления, с които са наложени имуществена санкция в размер на 10 000 лв. и глоба в
размер на 5 000 лева. На „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Кардам 2“, Газокомпресорен агрегат № 1 е
наложена текуща имуществена санкция за замърсяване на въздуха с азотни оксиди, в размер на 1
150 лв/мес.
Постъпилите в РИОСВ – Варна суми от санкции са 29 992 лв. От тях 23 993 лв. ще бъдат
преведени на общините, на чиято територия са санкционираните обекти. 80% от събраните суми
през януари са преведени на следните общини: Варна – 93 лв.; Генерал Тошево – 1447 лв.; Девня
– 2624 лв.; Провадия – 2829 лв. и Долни чифлик – 4190 лв. На община Девня са преведени 2 219
лв. от събрани санкции през декември 2017 г., а на Шабла – 54 лв. Останалите 12 807 лв.
предстои да бъдат преведени през март. Средствата трябва да бъдат използвани за реализирането
на екологични проекти.
За периода е постановена една преустановителна принудителна административна мярка на
„Стафо Инвест“ ЕООД за спиране дейностите по третиране на строителни отпадъци и утайки от
пречистване на отпадъчни води от населени места, в имот находящ се в местност „Малка чайка“,
кв. „Аспарухово“, община Варна.
През януари и февруари на „зеления” телефон на екоинспекцията са постъпили 43 сигнала, 12 от
тях са основателни, 16 неоснователни и 15 препратени по компетентност.
Подробна информация за контролната дейност на РИОСВ – Варна и постъпилите сигнали е
публикувана в интернет страницата на екоинспекцията.
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