
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ БУРГАС 

ПЕРИОД 01.10.2016 – 31.10.2016 

провереии  
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актове с 
резолюция 

издадени наказателни 
постановления 
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(чл. 69 от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой 

124 130 9 1 3 10 58 500,00 22 000,00 4 173 529,00 12 013,03 0 
 
През отчетния период са проверени 124 обекта, за което са извършени 130 проверки. От тях 72 бр. планови и 58 бр. 

извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 41 бр. предписания за отстраняване на констатирани 
нарушения.   

От директора на РИОСВ-Бургас са издадени 10 наказателнo постановлениe за 58 500,00 лева и 4 наложени санкции с НП по 
член 69 от ЗООС  за 173 013,03   лева. 

Наложени/актуализирани санкции – общо 13 броя 
През отчетния период са извършени контролни измервания на емисии от неподвижни източници в изпълнение на утвърден 

от Министъра на околната среда и водите график. 
Направени са проверки на бензиностанции за привеждането им към изискванията на Наредба №16 /1999 г. за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин. 
Проверени са оператори с издадени разрешителни по парникови газове, съгласно изискванията  на Закона за ограничаване 

изменението на климата (ЗОИК). 
В изпълнение на заповед № РД-10-192/11.10.2016г. на Областния управител на област  Бургас и Председател на Асоциация 

по ВиК на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ЕАД-Бургас е извършена проверка за работата на канализационната 
система в района на  к.к. “Сл. бряг“. 

Във връзка с утвърдения от министъра на околната среда и  водите график за контрол на обектите, формиращи емисии на 
приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи във  водни обекти и включени в  
„Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ са извършени планови  проверки. 

Извършени са сезонни проверки по билкозаготвителните пунктове в община Сунгурларе и на Държавните органи, издаващи 
позволителни за събиране на билки, както и проверки за незаконен улов на пойни птици в района на гр. Бургас  

Своевременно е реагирано на всички постъпили сигнали и са предприети адекватни действия, включително и със 
съдействието на други компетентни органи. 


