
  

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас 

Период 01 – 31 октомври 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  

183 57 6 12 77 700 2 143 25 348.08 0 
 

Извършени са 17 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 14 броя 
водни проби от обекти, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 22 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.  

По компонент биоразнообразие преобладават проверките за намерени екземпляри от бедстващи и мъртви защитени видове, предимно птици. 
Извършени са планови проверки за контрол по Закона за лечебните растения. Извършени са 14 планови проверки по Закона за защитените територии. 

През отчетния период са извършени 4 бр. проверки на животновъдни обекти. Извършена е една извънредна проверка – последващ контрол във 
връзка с изграждане на торохранилище, предписанието е спазено. 
 
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 6 бр. 

- на фирма „Интерпласт“  ООД  с. Ябланово, община Котел – за извършени през 2013 г. и 2014 г. собствени периодични измервания (СПИ) на 
концентрациите на общи въглеводороди и прах в отпадъчните газове, генерирани от обекта   - по чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 
39 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници; 

- на "Нефтопласт трейдинг" ООД гр. Средец -   за заустване на отпадъчни води от предприятие за производство на пластмасови изделия в гр. 
Средец във воден обект – река Средецка без разрешително за ползване на воден обект – по чл. 46 ал., 1 т. 3 буква б от Закона за водите; 

- на "Авто Хит Карлито И. П." ЕООД, гр. Бургас; Площадка за продажба на авточасти втора употреба в м. "Капчето", гр. Бургас - извършва дейности 
по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства без разрешение издадено по глава пета от ЗУО; 

- на "Авточасти - Франц" ЕООД, гр. Ямбол; Продажба на авточасти втора употреба и нови, автосервизна дейност в СПЗ в гр. Бургас - извършва 
събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства на неразрешено за това място, неотговарящо на изискванията на ЗУО; 

- на "Нефтопласт Трейдинг" ООД, гр. Средец; Предприятие за производство на пластмасови изделия в гр. Средец - извършване на дейности по 
третиране на собствени технологични отпадъци без издаден регистрационен документ; 

- на физическо лице за навлизане с АТВ в  Р "Ропотамо". 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 12   бр. в размер общо на 77 700 лева: 

- На „Алмед“ ООД по ЗУО за приемане на отпадъци без сертификат, в размер на 30 000 лева; 
- На „Алси“ ЕООД по ЗУО за приемане на отпадъци без сертификат, в размер на 30 000 лева; 
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- 3 бр. по ЗБР на физ. лица за събиране на листостъпблена маса от блатно кокиче по 500 лева всяко; 
- На община Бяла по ЗВ за неизпълнение на условия в разрешително за заустване на канализационна система на с. Попович, в размер на 4 000 

лева; 
- На физ. лице по ЗЗТ за нарушаване режима на ПЗ „Пясъчни дюни – Бабата“ в размер на 1000 лева; 
- На длъжностно лице – председател на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Несебър по ЗБР за превръщане на пасище в нива, в размер на 100 

лева; 
- На физ. лице по ЗБР за отглеждане на 3 бр. шипобедрени костенурки, в размер на 100 лева; 
- На Община Камено за неизпълнение на предписание за  представяне на документи за въвеждане в експлоатация на ПСОВ-с. Кръстина в размер 

на 3 000 лева; 
- На „Емона 2000“ ЕООД по ЗООС за неизпълнение на предписание за представяне на документи как се третират отпадъците в размер на 5 000 

лева; 
- На кмета на Община Малко Търново, по ЗУО, за непредотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, в размер на 3 000 

лева; 
 
НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:  

- "Франко" ЕООД, за обект: цех за преработка и консервиране на плодове, гр. Айтос в размер на 180 лв., считано от 11.08.2015 г. за неспазване на 
ИЕО по показатели: общ азот, БПК5 и ХПК; 

- На Община Малко Търново за обект: канализационна система със СЯ- 1 с. Бръшлян  в размер на 63 лв., считано от 30.06.2015 г. за неспазване 
на ИЕО по показатели: неразтворени вещества, БПК5 и ХПК. 
 
ПАМ:  Не са издавани. 
 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА -  25 348.08 лева. 
  
 


