
  

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас 

Период 01 – 31 август 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  

174 59 6 14 34 100 3 912 25 873 0 
 

Извършени са 9 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 5 броя водни 
проби от обекти, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 20 планови проверки във връзка с 
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 3 планови проверки по 
Закона за защита от шума в околната среда. Извършени са и 21 проверки по постъпили сигнали за замърсяване на води и 6 броя проверки за замърсяване 
на въздуха.  

През м. август са извършени 50 извънредни проверки по постъпили информация, сигнали, жалби и разпореждане на министъра. Основно 
проверките са за намерени екземпляри от бедстващи защитени видове, случаи на изхвърлени на брега китоподобни бозайници, контрол по издадени 
разрешителни и нарушения режима на защитени територии. 

През отчетния период са извършени планови 18 бр. проверки, като 12 бр. са на животновъдни обекти, 3 бр. са на находища за добив и преработка 
на скална, една проверка на находище за добив и преработка на пясък и 2 бр. проверки КР по условие 13 „Опазване на почвите”. 

При извършените проверки на животновъдните обекти се констатира, че на три от обектите няма изградено торохранилище, за което са дадени 
предписания за изграждането им. На други три във връзка с констатирано депониране на торов отпад извън предвидените за това водонепропускливи 
площадки са дадени предписания за преместването му върху тях. 

При извършените проверки на находищата за добив и преработка на подземни богатства не са констатирани нарушения извън концесионна площ и 
замърсяване на земна повърхност. 
 
 
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 6 бр. 

- на Община Камено за обект: канализационна система на с. Кръстина за неизпълнение на предписание дадено с констативен протокол за 
представя информация за предприетите мерки за въвеждане на ПСОВ на канализационна система с. Кръстина , Община Камено в нормален режим на 
експлоатация - чл. 155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда 

- на „ВиК”  ЕАД гр. Бургас за обект: канализационна система на гр. Карнобат за заустване на отпадъчните води в р. Мочурица без разрешително за 
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - чл. 46, ал.1, т.3 „б” от Закона за водите. 

- на Община Царево за обект: Канализационна система на с. Лозенец, не изпълнява условие от разрешително за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 23710083/18.03.2013 г., а именно: "Забранява се заустване във воден обект на непречистени 
отпадъчни води от канализационна мрежа" - чл. 48, ал. 1, т.11 от Закона за водите 
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- на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, комин №20 източник ВДТК- цех ККр - неизпълнение на условие от комплексно разрешително, през 2014 г. 
коминът е работил 287 ч./год. без функционираща автоматична система за серни и азотни оксиди и въглероден оксид и 297,5 ч.год. без функционираща 
автоматична система за прах -  чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда; 

- 1 бр. на физическо лице за отглеждане и притежаване на екземпляри от защитени видове костенурки; 
- 1 бр. на юридическо лице, „Акротиря инвестмънт” ЕООД, за извършено строителство в землището на гр. Несебър без крайно становище или 

решение от проведена процедура по реда на ЗООС и ЗБР. 
 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 14 бр. в размер общо на 34 100 лева; 

- 5 бр. на физ. лица по ЗЗТ за навлизане в резерват Ропотамо по река Ропотамо, в размер на 500 лева всяко; 
- на физ. лице по ЗЗТ за разполагане на палатка в резерват Ропотамо в размер на 100 лева; 
- на община Царево по ЗВ за неспазване на условия в разрешително за канализация на с. Варвара, в размер на 4 000 лева; 
- на община Царево по ЗВ и за заустване без разрешително от канализационна система на с. Синеморец, в размер на 6 000 лева; 
- на община Камено по ЗВ за неспазване на условия в разрешително за ползване на воден обект в размер на 4 000 лева; 
- на „Кроношпан България“ ЕООД по ЗЧАВ за неуведомяване на настъпила аварийна ситуация – пожар на производствената площадка, в размер на 

500 лева; 
- на „Стоник Груп“ ООД за извършване на дейност без процедирано ИП по реда на глава шеста от ЗООС, в размер на 1 000 лева; 
- на „Агрошанс Комерс“ ЕООД за извършване на дейност без процедирано ИП по реда на глава шеста от ЗООС, в размер на 1 000 лева; 
- на „Агрошанс Комерс“ ЕООД по ЗООС за неизпълнение на предписание за представяне в срок на информация и документи по ЗУО, в размер на 

5 000 лева; 
- на „Ринг 3“ ООД по ЗЗТ за нарушаване режима на ЗТ – ПЗ „Пясъчни дюни между къмпингите Златна рибка и Градина“, в размер на 10 000 лева; 

 
 
НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ: 3 броя 

- На "Бургас Пътстрой" АД, за обект: асфалтосмесител DC 156, асфалтова база гр. Средец, в размер на 506 лв., считано от 26.06.2015 г., поради 
неспазване на норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии по:  CO 
и - CxHx (общ органичен въглерод).  

- На Община Несебър, за обект: канализационна система "Обзор - Бяла" размер на 394 лв., считано от 20.05.2015 г., поради неспазване на ИЕО 
по показател: общ азот. 

- На физическо лице, за обект: вилна сграда за сезонно ползване в м. "Аклади", земл. гр. Черноморец, общ. Созопол, в размер на 12 лв., считано 
от 21.07.2015 г., поради неспазване на ИЕО по показатели: общ азот, общ фосфор и БПК5. 
 
 
ПАМ:  Не са издавани. 
 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА -  25 873 лева. 
  
 


