
  

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас 

Период 01 – 30 април 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  

132 46 21 7 42 200 1 212 51 538 7 
 

Извършени са 11 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 7 броя водни проби 
от обекти, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 12 планови проверки във връзка с изпълнение 
на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове, 5 проверки по Закона за защита от 
шума в околната среда.  
Наложена е Принудителна административна мярка (ПАМ) на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за спиране на производствената дейност на Инсталация 
„Газова сяра 4”, поради неизпълнение на условие 9.2. от действащото КР № 6-Н1/2009г., актуализирано с Решение № 6-Н1-ИО-А1/2012 г.  
При извършените планови проверки на площадките с Б-Б кубове на общините Руен, Поморие и Несебър не са установени нарушения по стените на Б-Б 
кубовете и всички са в добро състояние. В много добро състояние е склад със залежали, негодни за употреба пестициди в с. Бата, собственост на ЗК 
„Бата.  
През месец април експертите от Отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони“, съвместно с представители на общини, горски 
стопанства и РДГ Бургас са извършили проверки в наблюдаваните от МОСВ 5 бр. находища на блатно кокиче на територията на инспекцията. Въз основа 
на тези проверки се определя с ежегодна заповед на Министъра на околната среда и водите ползването на листо-стъблена маса от блатно кокиче за 
целите на фармацевтичната промишленост. 
Извършен е контрол във връзка със зачестилите нарушения по морските плажове и предприемане на последващи мерки. 
Приключиха проверките, разпоредени от министъра на околната среда и водите със Заповед РД 114/12.02.2015 г., относно наличие на нерегламентирани 
замърсявания на речните корита и прилежащите територии на реките на територията на всичките петнадесет общини, контролирани от РИОСВ-Бургас. 
При извършване на проверките са съставени актове за установяване на административни нарушения на кметовете на пет общини – Айтос, Котел, 
Сунгурларе, Камено и Руен. Предстои съставяне на акт на кмета на община Бяла. 
 
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ –  21 бр.: 

- “Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – за неизпълнение на условие в КР; 
- на ЕТ "Дарс – 91 - Димитър Събков" за непроведени  собствени периодични измервания за периода 2013 г. – 2014 г. на емисии на вредни вещества 

- по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух; 
-  на "Път 2004" ООД  за обект: асфалтобаза в кв. Банево, асфалтосмесител SIM за непроведени собствени периодични измервания за периода 

2013 г. – 2014 г. на емисии на вредни вещества  - по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух; 
- на „Винекс Славянци” АД за обект: утаечната система на цех „Славянци”  - за констатирано превишение на ИЕО на отпадъчните води на изход от 

утаечната система - чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за водите; 
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- на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за обект: инсталация „Газова сяра 4”  - за нарушение на условие 9.2 от Комплексно разрешително № 6-Н1/2009г., 
актуализирано с Решение № 6-Н1-ИО-А1/2012 г., като организирани източници на емисии от Закона за опазване на околната среда; 

- на „Виктория туристик” ЕООД за непроведени собствени периодични измервания за периода 2013 г. – 2014 г. на емисии на вредни вещества - по 
чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух; 

- на „А.П.П. Зоохранинвест” ЕООД за непроведени собствени периодични измервания за периода 2013 г. – 2014 г. на емисии на вредни вещества – 
по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух; 

- на „Браво Печатни Технологии” ООД за непроведени собствени периодични измервания за периода 2013 г. – 2014 г. на емисии на вредни вещества 
- по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

- на „Булавто” АД за непроведени собствени периодични измервания за периода 2013 г. – 2014 г. на емисии на вредни вещества - по чл. 18, т. 1 от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

- на кмета на община Сунгурларе за това, че не е организирал почистването на нерегламентираните замърсявания по речните легла и прилежащите 
им територии; 

- на кмета на община Руен за това, че не е организирал почистването на нерегламентираните замърсявания по речните легла и прилежащите им 
територии; 

- на кмета на община Котел за това, че не е организирал почистването на нерегламентираните замърсявания по речните легла и прилежащите им 
територии; 

- на кмета на община Камено за това, че не е организирал почистването на нерегламентираните замърсявания по речните легла и прилежащите им 
територии; 

- на "РТК" ООД, гр. Елин Пелин за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирано място, а именно на депо за неопасни отпадъци Каменар, което е 
спряно за експлоатация със Заповед на Директора на РИОСВ – Бургас; 

- 5 бр. актове на физически лица за нарушение на режима на Р "Ропотамо" по ЗЗТ; 
- 2 бр. по ЗЛР за непредставена обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните количества билки. 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 7 бр. в размер на 42 200 лева: 

- на кмета на община Сунгурларе  по ЗУО за неоргазниране почистване на речните легла и прилежащиите територии в размер на 3 000 лева;  
- на кмета на община Айтос  по ЗУО за неоргазниране почистване на речните легла и прилежащиите територии в размер на 3 000 лева;  
- на „Анимал кеър“ ООД за неизвършване на СПИ на шум за 2013 и 2014 г. в размер на 200 лева; 
- на „Сарай“ ЕООД по ЗВ за заустване на ОВ от млекопреработвателно предприятие в размер на 2 000 лева; 
- на „Топлофикация Бургас“ ЕАД по ЗООС за неизпълнение на КР в размер на 30 000 лева; 
- на „Стоян Строй“ ООД по ЗУО за неводене на вярна отчетност в отчетна книга размер на 2 000 лева;  
- на „Диманс“ ЕООД за неводене на отчетност за отпадъци в отчетна книга в размер на 2 000 лева;  

 
АКТУАЛИЗИРАНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:  
Наложени текущи месечни санкции: 
- на Община Средец за обект: канализационна система на гр. Средец, в размер на 212 лева, считано от 11.03.2015 г., поради неспазване на ИЕО по 
показател: общ азот.  
 
ПАМ:  

- на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за спиране на производствената дейност на Инсталация „Газова сяра 4”; 
- на община Малко Търново за спиране на експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Малко Търново; 
- на община Малко Търново за спиране на експлоатацията на депо за отпадъци в с. Звездец. община Малко Търново; 
- на община Малко Търново за спиране на експлоатацията на депо за отпадъци в с. Граматиково; 
- на община Поморие за спиране на експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Каменар; 
- 2 бр. ПАМ за спиране на строителство без приключила процедура по реда на глава 6 от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, едната в ПП "Сранджа", другата за 

пясъчни дюни, къмпинг "Юг", земл. на с. Лозенец; 
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ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 51 538 лева. 
 


