
  

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас 

Период 01 – 30 юни 2015 г. 
 

Брой 
проверени 
обекти 
 

Брой 
издадени 
предпи- 
сания 

Брой 
съставени 
актове 

Брой издадени 
наказателни 
постановления 

Брой наложени 
санкции с НП по 
чл. 69 от ЗООС  
 

Постъпили суми от санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в РИОСВ 

от санкции през отчетния 
период, включително от  

текущи санкции наложени в 
предходни периоди/ 

Брой 
издадени 
заповеди 
за спиране 
на 
дейности 

Брой Брой Брой Брой      Сума Брой      Сума Сума  Брой  

237 61 10 12 13 900 3 6 932 32 503 1 
 

Извършени са 16 броя планови проверки  по компонент води включително и на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни 
води с пробовземане на 12 броя водни проби от тях, 27 планови проверки във връзка с изпълнение на задълженията на операторите по Закона за 
чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 4 планови проверки по Закона за защита от шума в околната среда.  

Извършени са 5 бр. проверки за установяване на щети върху биологичното разнообразие вследствие на разлив на нефтопродукти от магистрален 
тръбопровод НП-3 на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.  С лодка е обхождана акваторията на езерото „Вая“ в границите на защитената местност, в западната 
част на водния басейн. Оглед е извършен и в защитената зона „Бургаско езеро“ от екологичната мрежа „Натура 2000“. До момента там не се наблюдават 
щети и отрицателни последствия върху фауната или неблагоприятно влияние върху смесената колония от чапли и корморани.2 бр. за размножени видове 
опазвани по CITES; 13 бр. за бедстващи защитени и диви видове, 1 бр. за вековно дърво и 1 бр. за освобождаване в околната среда на размножени 
защитени видове - червен ангъч. 

При извършените планови проверки на находища „Порой”, „Инджейско блато”, „Лахъма”,  „Кариерата” и мина  „Черно море 2” не са констатирани 
нарушения. Спазват се предвидените в годишните експлоатационни проекти мерки за опазване на околната среда. Не са констатирани нарушения при 
проверките на Б-Б кубовете на общини Котел. Приморско и Созопол, както и на склада за съхранение на излезли от употреба пестициди в гр. Царево. 
 
 
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 10 бр. 
- на ЕТ „Албина – Албина Отмар“ е разположил 16 каравани и 7 палатки в ПЗ „Пясъчни дюни в м. Каваците“, землище на гр. Созопол, с което уврежда 
пясъчните дюни и нарушава естественото им състояние; 
- на физ. лице -  не представя сертификат, издаден съгласно чл. 8, § 3 от Регламент 338/97 за използване за търговски приходи и излагане пред публика с 
търговска цел на един екземпляр папагал от вида военна ара (Military ara) в изложба на екзотични папагали, ситуирана на партерно ниво в Търговски 
център МОЛ „Бургас Плаза“, ул. „Транспортна” № 31, организирана от „АКВАЛАЙФ 2012” ООД; 
- на гл. архитект на Община Царево, е издал разрешение за строеж №31/2015 г. на „Корк и Форк“ ЕООД за строителство на жилищна сграда в имот по КК 
на с. Синеморец, в границите на ПП „Странджа“, без крайно положително решение или становище от проведена процедура по реда на ЗООС и ЗБР; 
- на Община Несебър е издала заповед №2249/08.12.2014 г., с която разрешава почистване, чрез изсичане на единични дървета и храсти на отдадените 
под наем общински пасища и мери, попадащи в ЗЗ „Емине“, с което е нарушен режима на заповедта за обявяване на защитената зона; 
- на "Евро Импекс - Бургас" ЕООД, гр. София за неводене на отчетност на отпадъците в отчетните книги. 
- на кмета на община Малко Търново,че не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
- за неизпълнение на предписание на „Емона 2000“ ЕООД за представяне на документи за третиране на отпадъците;  
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- на "Благоустройствени строежи" ЕООД, за обект: кариера за добив и преработка на скална маса в кв. Банево, гр. Бургас  - за превишени стойностни на 
нивата на шум от проведено контролно измерване, чл. 16 ал 1 нарушение на Закона за защита от шума в околната среда и Приложение №2 към Наредба 
№ 6 във връзка с т.1 от табл. № 2 на Приложение № 2 към чл. 5 Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. 
- на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за неуведомяване за настъпили събития на основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД във връзка с възникнал 
инцидент, с това си деяние е нарушил чл. 18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
- на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за несвоевременно уведомяване за спиране на котел КМ - 12 на НТ „Росенец” , с това си деяние е нарушил чл. 18, т.2 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 12 бр. общо в размер на 13 900 лева: 

- На кмета на община Бяла по ЗУО за непредотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места – в регулацията на с. Дюлино и 
с. Попович и неорганизиране на почистването им, в размер на 3 000 лева; 

- На „БУЛАВТО“ АД, гр. Варна, по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ в концентрациите на общи въглеводороди, изпускани от аспирацията на 
бояджийска камера в гр. Бургас, в размер на 200 лева; 

- 5 бр. на физ. лица по ЗЗТ за навлизане в резерват Ропотамо по реката, в размер на 100 лева всяко; 
- На „Виктория Туристик“ ЕАД, гр. Пловдив по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ за емисии, изпускани от хотелски комплекс, в размер на 200 лева; 
- На кмета на община Камено по ЗУО за непредотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и неорганизиране на 

почистването им, вследствие на което са били замърсени речните легла и прилежащите им територии, в размер на 3 000 лева; 
- На кмета на община Котел по ЗУО за непредотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и неорганизиране на 

почистването им, вследствие на което са били замърсени речните легла и прилежащите им територии, в размер на 3 000 лева; 
- На кмета на община Руен по ЗУО за непредотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и неорганизиране на 

почистването им, вследствие на което са били замърсени речнит елегла и прилежащите им територии, в размер на 3 000 лева; 
- На „Чикън Груп“ ООД по ЗВ за неподдържане на ЛПСОВ в техническа и експлоатационна изправност, в размер на 1 000 лева; 

 
 
АКТУАЛИЗИРАНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:  

- На Община Руен за обект: канализационна система на с. Люляково, в размер на 6279 лв., считано от 01.04.2015 г., поради неспазване на ИЕО по 
показатели: азот амониев и азот нитритен. 

- На Община Созопол за обект: канализационна система с. Равна гора, в размер на 105 лв., считано от 18.03.2015 г., поради неспазване на ИЕО 
по показатели: екстрахируеми вещества, неразтворени вещества и азот нитритен. 

- На "Алмар Сийфуд" АД за обект: канализационна система на "Предприятие за обработка на рибни и други морски продукти - белени мариновани 
скариди", в размер на 548 лв., считано от 01.04.2015 г., поради неспазване на ИЕО по показатели: БПК5, неразтворени вещества, ХПК и общ азот. 
 
ПАМ:  
На „Стоник груп“ ООД за мобилна инсталация за производство на дървесен чипс, чиято дейност не е съгласувана с РИОСВ-Бургас. Мярката за спиране на 
дейността се налага до произнасяне на директора на РИОСВ-Бургас с краен административен акт по глава 6 от ЗООС. 
 
 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 32 503 лева.  
 


