
1

ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец октомври 2018 год. 

През месец октомври 2018 г. са извършени 186 проверки по компоненти и фактори на 
околната среда на 123 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 113 бр.; 
 Извънредни - 73 бр.; 
В рамките на осъществения контрол са дадени 33 предписания за отстраняване на 

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

на околната среда от РИОСВ-Варна са съставени и връчени 4 броя акта.  
От директора на РИОСВ-Варна са издадени 10 бр. наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени пет броя имуществени санкции в размер на 8 500 лева и пет глоби в 
размер на 490 лева.

Наложена е 1 текуща санкция  за констатирано наднормено замърсяване на компонентите 
на околната среда, в размер на 42 128 лв/мес. 

Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 
издадени комплексни разрешителни.  
 Събраните суми през м.октомври от РИОСВ-Варна по наложени  санкции са 20880,44 лв. 
80% от получените суми – 16704,35 лв. ще бъдат преведени през м. ноември на следните 
общини: Варна – 319,20 лв.; Генерал Тошево – 1074,40 лв.; Девня –  2219,20 лв.;Добрич – 96,80 
лв.; Долни чифлик – 4231,26 лв.; Каварна – 778,69 лв. и Провадия –  7984,80 лв.

За периода са извършени 19 проверки по сигнали и жалби.
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.; 
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 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; 
 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“; 

 Засилен контрол на защитени територии, които имат възможност за извършване на 
риболов и тези в близост до Черно море; 

 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; 
 ЗМ „Ятата“, във връзка с проведено конно състезание на територията на защитената 

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

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ)
През месец октомври 2018 г. са извършени общо 10 проверки на място, от които:  
 7 проверки по плана за текущ контрол, от които 1 по разрешително за емисии на 

парникови газове; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 2 други проверки (2 участия в ДПК). 
Дадени са общо 3 предписания. 
Извършени са 39 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 16 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от месечните 
доклади, съставени са 16 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.) и са 
представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 23 доклада; 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 6 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 септември 2018 г. и др. 

ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 
Извършени са общо 7 проверки на място, от които:.  
  По плана за текущ контрол са извършени 6 проверки, от които 5 са с контролни 

измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда от промишлен източник. 
  1 проверка за последващ контрол. 
Дадено е 1 предписание. 
Представени са 6 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда. 
Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от този 

промишлен източник. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения. 
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КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 
Извършени са общо 12 проверки на място, от които:  
 2 планови проверки на обекти с издадено КР за КПКЗ;  
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 проверка по разпореждане;
 8 други проверки (8 проверка на обекти, финансирани от ПУДООС). 
Дадено е 1 предписание. 
Изготвени са 3 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ВОДИ 
Извършени са общо 20 проверки на място, от които:   
 14 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; 

 5 проверки по разпореждане; 
 1 друга проверка (1 за пломбиране на съоръжение) 
Дадени са общо 4 предписания. 
Изготвени са 2 становища по постъпили инвестиционни намерения.

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                             
Извършени са общо 14 проверки, от които:  
 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 4 проверки по разпореждане;  
 7 други проверки (5 по подадени заявления за изменение и допълнение на разрешение 

за дейности по третиране на отпадъци и 2 за анулиране на работни листи). 
Дадени са 2 предписания. 
През отчетния период са изготвени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 3 решения за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 
 1 решение за прекратяване на действието на разрешение за дейности с отпадъци; 
 1 регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
 2 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и транспортиране 

на отпадъци; 
 5 решения за изменение и допълнение на регистрационни документи за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 1 решение за отказ за издаване на регистрационен документ; 
 143 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 30 дружества; 
 2 анулиране работни листа на 2 дружества; 
 50 заверени отчетни книги на 34 дружества. 
Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 6 проверки, от които:  
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 3 проверки по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по разпореждане; 
 2 други проверки (по заповед на областния управител на област Добрич). 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Извършени са 6 проверки, от които: 
 3 проверки на обекти, класифицирани с нисък рисков потенциал; 
 1 проверка по плана за текущ контрол; 
 1 проверка по постъпил сигнал; 
 1 друга проверка (1 по писмо на ОД на МВР). 
Дадени са 17 предписания. 
Изготвени са 5 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

През отчетния период са извършени 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на 
околната среда, в която са взели участие експерти, съответно:  

 2 по компонент „Атмосферен въздух“; 
 1 по компонент „Води“; 
 1 по фактор „Отпадъци“; 
 2 по „Опасни химични вещества“; 
Дадени са общо 5 предписания.

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕМ  
Защитени територии 

Извършени са общо 63 проверки, както следва:
 58 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.
 5 бр. извънредни проверки (1 бр. на защитена местност „Блатно кокиче“, във връзка с 

писмо на МОСВ, относно поставяне на остъклен контейнер и хладилни витрини в 
границите на поземлен имот с идентификатор 39459.507.510 по КККР на с. Кранево, 
част от защитената местност. По време на проверката нарушения не са констатирани; 2 
бр. на резерват „Камчия“, във връзка с изпълнение на годишен План за дейности в 
защитени територии - изключително държавна собственост – трасиране и маркиране на 
източна и южна граница на резервата; 1 бр. на защитена местност „Голямо и малко 
було“, във връзка с постъпил сигнал за събиране на труфели в района на защитената 
местност. По време на проверката не са констатирани нарушения; 1 бр. на защитена 
местност „Ятата“, във връзка с дадени предписания в писмо на РИОСВ-Варна, относно 
провеждане на конни състезания на територията на защитената местност. Дадените 
предписания са изпълнени. 

 Има съставени 2 бр. АУАН по Закона за защитените територии, за нарушение режимите 
на ЗМ „Дуранкулашко езеро“. 

Защитени зони: 
Извършени са общо 4 проверки, както следва:
 1 бр. планова проверка на защитена зона за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“, във връзка със спазване режимите  на 
защитената зона. Не са установени нарушения.

 3 бр. извънредни проверки (1 бр. във връзка с дадено предписание за неразораване на 
тип природно местообитание 62С0 „Понто-Сарматски степи“ в защитена зона за 
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опазване на дивите птици „Шабленско езеро“ и защитена зона за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна „Езеро Шабла-Езерец“. 
Предписанието се изпълнява; 1 бр. във връзка с Разпореждане на РП – Каварна относно 
издадени разрешения за строеж в нарушение на екологичното законодателство за ПИ в 
землището на с. Българево, попадащи в ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс Калиакра“. За 
издадените разрешения за строеж през 2012 г. е съставен АУАН за нарушения на 
екологичното законодателство. Към настоящия момент няма ново строителство и не са 
установени нови нарушения; 1 бр. във връзка със сигнал за строителство в ЗЗ 
„Дуранкулашко езеро“, на границата със ЗМ „Дуранкулашко езеро“. Не са установени 
нарушения – за имота, предмет на строителство, в землището на с. Ваклино, община 
Шабла, има издадено решение по реда на Глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР за 
изграждане на ботаническа градина. При проверката на терен е установено почистване 
на дървесно-храстова растителност в границите на имота). 

Биологично разнообразие и лечебни растения 
Извършени са общо 32 проверки, както следва:
 8 бр. планови проверки (2 бр. по ЗЛР на ДГС Суворово и на ДГС Добрич. Нарушения 

не са констатирани; 4 бр. по ЗЛР на Общини в област Варна и област Добрич, за 
издадени позволителни за събиране на лечебни растения. Нарушения не са 
констатирани; 2 бр. по ЗЛР на билкова аптека и склад за билки в гр. Варна).

 24 бр. извънредни проверки (14 бр. по сигнали за намерени бедстващи или мъртви 
екземпляри, включени в Приложение 3 на ЗБР – 4 бр. от сигналите са неоснователни; 3 
бр. във връзка с маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР; 1 бр. на ОП "ЦЗПЖ" гр. 
Добрич, във връзка с разпореждане за един екземпляр от вида Шипобедрена 
костенурка; 1 бр. на ОП "Зоопарк-СЦ" гр. Варна, във връзка с разпореждане за един 
екземпляр от вида Розов пеликан; 1 бр. във връзка с пускане на свобода в подходящ 
район на екземпляр от вида Розов пеликан; 1 бр. за установяване на маркировка на три 
екземпляра от вида Синьо-жълта ара във връзка с издаване на регистрационни карти по 
ЗБР; 1 бр. във връзка със заявление за допусната техническа грешка при изписване на 
маркировка в регистрационна карта по ЗБР на екземпляр от вида Зеленокрила ара; 2 бр. 
във връзка с дадени предписания на „ЕРП Север“ АД за поставяне на птицебрани на 
електрически стълбове, част от ЕП Искър и ВЕЛ Червенци). 

ОВОС и ЕО  
Извършени са общо 10 проверки, както следва:
 5 бр. планови проверки /по документи/. 
 5 бр. извънредни проверки (участия в ДПК). 
 Изготвени са 16 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Съставени и връчени- 4 броя АУАН: 

1.  „Естер ойл Начеви“ ООД, гр. Генерал Тошево- по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от 
вредното въздействие на химични вещества и смеси, във връзка с чл. 26, ал. 8 от същия закон 
за неизпълнение на предписание, дадено в констативен протокол за представяне на 
документация, съгласно Регламент (ЕС) №2015/830. 
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2. „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД, гр. София- по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, във 
връзка с чл. 124, ал. 1 от същия закон за изхвърляне на отпадъчни води в канализационната 
система на гр. Провадия, като нарушава емисионните норми и изисквания, заложени в КР. 

3. Пламен Георгиев, гр. Балчик- по 3.1.1 Режими, т. 6 от Плана за управление на ЗМ 
„Шабленско езеро“, утвърден със Заповед № РД-167/26.02.2004г. на министъра на околната 
среда и водите за извършване на спортен (любителски) риболов в ЗМ „Шабленско езеро“. 

4. Диян Стоянов, гр. Варна- по 3.1.1 Режими, т. 6 от Плана за управление на ЗМ „Шабленско 
езеро“, утвърден със Заповед № РД-167/26.02.2004г. на министъра на околната среда и 
водите за извършване на спортен (любителски) риболов в ЗМ „Шабленско езеро“. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

1. НП № 01916-35/02.10.2018г. на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, нарушение на 
чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон, а 
именно за това, че не е изпълнено условие в разрешително за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БДЧР-Варна, а именно: 
допуснато е преливане на отпадъчни води  от дъждопреливник в сухо време в канално-
помпена станция до Морска гара, гр. Балчик, е наложена имуществена санкция в размер на 
2 000 лв. 

2. НП № 01917-38/04.10.2018г. на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, нарушение на 
чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон, а именно за 
неизпълнение на условие от Разрешително № 23140041/30.08.2016 г. за ползване на воден 
обект за заустване на отпадъчни води, издадено от БДЧР-Варна, е наложена имуществена 
санкция в размер на 2 000 лв. 

3. НП № 01918-50/04.10.2018г. на „Тинев строй“ ЕООД, нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от 
Закона за водите, във връзка с Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото 
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти,  
а именно изхвърляне на отпадъчни води във воден обект, превишаващи емисионните норми 
регламентирани в Таблица 1 от Приложение № 3 към чл.11, ал.3 от горецитираната наредба, 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. 

4. НП № 0000003430-28/10.10.2018г. на „Феста Делфинариум“ ЕООД, нарушение на чл. 22 от 
Закона за защита на животните, във връзка с чл. 63, ал. 2 от същия закон, а именно за 
непредприети действия за издаване на регистрационна карта, е наложена имуществена 
санкция в размер на 2 000 лв. 

5. НП № 0000003431-28/10.10.2018г. на Таньо Даскалов, нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 7 от 
Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон, а именно 
за това, че предлага за продажба, чрез обява на екземпляр от вида Синявица (Coracias 
garrulous), включен в Приложение 3 на ЗБР, е наложена глоба в размер на 200 лв. 

6. НП № 0000003432-33/15.10.2018г. на Теменужка Павлова, нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 7 от 
Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон, а именно 
за притежаване и излагане на публично място на препариран екземпляр  от вида Обикновен 
мишелов (Buteo buteo), включен в Приложение 3 на ЗБР, е наложена глоба в размер на 200 
лв. 

7. НП № 0000003254-53/15.10.2018г. на Георги Парушев, нарушение на 3.1.1 Режими, т. 12 от 
Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, утвърден със Заповед № РД-
1225/11.12.2012г. на министъра на околната среда и водите за извършване на спортен 
(любителски) риболов в ЗМ „Дуранкулашко езеро“, е наложена глоба в размер на 30 лв. 

8. НП № 0000003255-54/16.10.2018г. на Петър Петров, нарушение на .1.1 Режими, т. 12 от 
Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“, утвърден със Заповед № РД-
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167/26.02.2004г. на министъра на околната среда и водите за извършване на спортен 
(любителски) риболов в ЗМ „Шабленско езеро“, е наложена глоба в размер на 30 лв. 

9. НП № 0000003253-52/16.10.2018г. на Димитър Харчев, нарушение на 3.1.1 Режими, т. 12 от 
Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, утвърден със Заповед № РД-
1225/11.12.2012г. на министъра на околната среда и водите за извършване на спортен 
(любителски) риболов в ЗМ „Дуранкулашко езеро“, е наложена глоба в размер на 30 лв. 

10. НП № 01919-55/24.10.2018г. на „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД, нарушение на чл. 200, ал. 
1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 124, ал. 1 от същия закон за изхвърляне на 
отпадъчни води в канализационната система на гр. Провадия, като нарушава емисионните 
норми и изисквания, заложени в КР, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 

ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ ПО чл. 69, ал. 1 от ЗООС: 
1. „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД – за замърсяване на река Провадийска с 

пречистени отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по 
показатели: БПК5, ХПК и общ фосфор, регламентирани в  разрешителното за ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни води, в размер на 42 128 лв/мес.  

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА – Няма.

Околната среда

 Подготвена и предадена допълнителна информация по проектно предложение „Прилагане 
на мерки за възстановяване и опазване на местообитание  91F0 „Крайречни смесени гори, 
покрай големи реки“ в ПР „Балтата“ по процедура „Подобряване на природозащитното 
състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, 
попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна 
ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. 

Бизнеса

Постановени са:
 Изготвени са 189 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
 2 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие; 
 2 бр. Решения за прекратяване поради недопустимост с режимите на ЗЗ „Батова“; 
 17 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 
 3 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да 

не се извършва ЕО”;  
 Заседание на ЕЕС към РИОСВ за ИП изграждане на Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение „Езерово“ в ПИ с №№ 27125.504.3, 27125.504.4, 
27125.504.147, 27125.504.155, находящи се в землището на село Езерово, община 
Белослав, с възложител: „Трансстрой Варна“ АД; 

 Проведена консултация, съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС  (ДВ бр. 91/2002 г., изм. и доп.) 
и чл. 9, ал. 1-5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ 
бр.25/2003 г., изм.) с компетентния орган за процедурата по ОВОС – РИОСВ-Варна, по 
Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционно предложение за 
„Възстановяване производството на неорганични хлорни продукти в България, чрез 
изграждане на инсталации за високо-технологична и екологична хлор-алкална 
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електролиза”, в поземлен имот №20482.505.534, площ 1030127 кв. м, трайно 
предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид 
производствен, складов обект, в землището на град Девня, община Девня, област 
Варна, с възложител: "ХЪС" ООД, гр. Пловдив. 

Обществеността 

 5 бр. извънредни проверки (участие в ДПК). 
 Изготвени са 16 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 
 39 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 

екологичната мрежа Натура 2000; 
 2 бр. изготвени отговори до МОСВ във връзка със запитване на Европейската комисия 

и предоставяне на информация относно процедура за нарушение; 
 Изпратени са писма до съответните общини във връзка с изготвени проекти на 

заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природни местообитания и на 
дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове“ и BG0000130 „Крайморска 
Добруджа“; 

 Заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ, за ИП изграждане на 
Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“ в ПИ с №№ 
27125.504.3, 27125.504.4, 27125.504.147, 27125.504.155, находящи се в землището на 
село Езерово, община Белослав, с възложител: „Трансстрой Варна“ АД 

 Консултация, съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС  (ДВ бр. 91/2002 г., изм. и доп.) и чл. 9, ал. 
1-5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003 г., изм.) с 
компетентния орган за процедурата по ОВОС – РИОСВ-Варна, по Заданието за обхват 
и съдържание на ДОВОС за инвестиционно предложение за „Възстановяване 
производството на неорганични хлорни продукти в България, чрез изграждане на 
инсталации за високо-технологична и екологична хлор-алкална електролиза”, в 
поземлен имот №20482.505.534, площ 1030127 кв. м, трайно предназначение на 
територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, 
складов обект, в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: 
"ХЪС" ООД, гр. Пловдив 


