ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Бургас
за месец август 2017 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода
и резултати от извършената контролна дейност.
През отчетния период са извършени 141 бр. проверки на 134 бр. обекта, от които 54
бр. планови и 87 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 44 бр.
предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по
опазване на околната среда от РИОСВ - Бургас са съставени 14 бр. АУАН.
От директора на РИОСВ-Бургас са издадени 11 бр. наказателни постановления за
60200 лева и 8 бр. текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за 7068 лв.
Най-голяма по размер текуща месечна санкция е наложена на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас
за обект: канализационна система на гр. Китен – гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас
в размер на 4631 лв. за констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за
заустване по показател: общ азот, във връзка с извършена планова проверка.
Общо събраните суми от РИОСВ - Бургас по наложени санкции са 57238 лв. От получените
суми 80% - 45790.40 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято
територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи
от наложени санкции са: Община Бургас-38904 лв. и Община Несебър-4950.40лв.
лева.
През месец май 2017 год. са предприети действия по 95 бр. сигнали и жалби .
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
1. Проверки по Заповед №РД-381/31.05.2017 г. на Министъра на околната среда и водите на
обектите потенциални замърсители на Черно море.
2. Проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени
в “Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите”,
съгласно Заповед № РД -733/15.12.2016 г. на министъра на околната среда и водите.
3. Контрол на обекти със сезонен характер, използващи хладилни и климатични системи
заредени с вещества, които нарушават озоновия слой или флуорирани парникови газове.
4. Извършване на контролни измервания на нивата на шум, съгласно утвърден график от
ИАОС.
5. Извършени са масови проверки за пуснати на пазара полимерни торбички на търговски
обекти в общини Бургас, Камено, Сунгурларе, Айтос, Поморие и Средец.
6. Проверени са защитени територии по Черноморското крайбрежие за спазване на Закона за
защитените територии и режимите, утвърдени със заповедите им за обявяване.
6. През отчетния период в РИОСВ-Бургас са постъпили общо 95 сигнала. На всички
постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със
съдействието на други компетентни органи.
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Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност

Изпълнение на Заповед № РД-381/31.05.2017 г. на Министъра на околната
среда и водите на обектите потенциални замърсители на Черно море
През отчетния период са извършени 13 бр. съвместни проверки с БДЧР-Варна и
представители на съответните Общини на морски плажове - Св.Влас, общ.Несебър, Китен
Атлиман" – север, "Китен"-юг, "Поморие - Централен", "Сарафово", "Черноморски солници",
"Поморие“ –север, "Поморие"-юг, "Бургас - север""Бургас -централен", "Крайморие",
"Приморско -юг", река Хаджийска - от с. Тънково до устие в Черно море . При проверките не
са констатирани нерагламентирани зауствания и замърсяване на морските плажове и
прилежащи терени. Дадените предписания на концесионерите са изпълнени в срок.
Проверени са канализационните системи на гр.Царево, с.Лозенец , ПСОВ „Елените“, ПСОВ
„Попович“, общ. Бяла, хотелски комплекс „Лазурно море“ на „ИФ Фаворит“ ЕООД, ЛПСОВ
на "Жилищна група на нос Хумата" с оператор "ГБС Инвест" АД , като са взети проби за
физико-химичен анализ. Извършена е провека по условията в издадените разрешителни за
заустване и контрол на състоянието и експлоатацията на пречиствателните съоръжения.
За заустване на отпадъчните води на изход от ПСОВ „Елените“ в Черно море, до датата на
извършване на проверката, от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ няма
издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води, изискващо се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.
Извършена е проверка по писмо на РЗИ-Варна и БДЧР-Варна за влошени
микробиологични показатели на морски плажове гр.Бяла. При проверката на морски плаж
„Бяла – Централен 3“ е установено разположено на плажната ивица на заведение, за което
община Бяла ни уведомява, че няма издадено разрешение за поставяне от Главният архитект
на община Бяла, както и документи за ВиК ситуация. За констатираното несъответстие е
уведомен Министъра на туризма за предприемане на последващия действия.
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
През месец август са извършени 12 броя планови проверки. От тях 2 бр. са
комплексни. По време на текущия контрол са дадени 12 бр. предписания Няма съставени
АУАН.
Извършена е оценка на резултатите от представените доклади (11 бр.) от собствени
непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества, изпускани от неподвижни
източници, намиращи се на основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за месец
юли .
Утвърдени са 5 бр. схеми на пробоотборни точки на следните оператори:
- „Балкан холидейз сървисиз“ ЕООД – 2 броя схеми на котелни инсталации в хотели
„Глобус“ и „Феникс“;
- ЕТ „Дарс -91-Димитър Събков“ - 3 броя схеми към аспирации на печатарски машини;
- Заверени 2 броя дневника за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на
улавянето на бензиновите пари (УБП) съгласно Наредба № 16 за от 12.08.1999 г. за
ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензини.
Оценени са 46 броя доклади от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на
емисиите на вредни вещества, както следва:
- 2 бр. доклади от извършени СПИ на отпадъчните газове от котли за затопляне на вода
за битови нужди към хотели „Глобус“ и „Феникс“, собственост на „Балкан холидейз
сървисиз“ ЕООД .Резултатите от измерванията показват спазване на съответните НДЕ,
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определени с Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии.;
44 бр. протоколи и доклади към тях от извършени собствени периодични измервания
на отпадъчните газове от изпускащите устройства на „Кроношпан България“ ЕООД,
съгласно плана за собствен мониторинг, заложен в комплексно разрешително № 475Н2/2016.

ШУМ
През август са извършени 4 бр. проверки по фактор шум. От тях 3 бр. са планови
проверки „БИГС“ ООД, "Мелница Карнобат 2006" АД , "Лукойл Нефтохим Бургас" АД (ПТ
„Росенец“). При две от тях (Мелница Карнобат 2006" АД , "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
(ПТ „Росенец“) , съгласно утвърден график от ИАОС е извършено и контролно измерване на
нивата на шум.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на "Топлофикация-Бургас" ЕАД във връзка с
постъпил сигнал за високи нощни нива на шум от дейността на обекта. При проверката не е
констатирано превишение на граничните стойности на еквивалентното ниво на шум в
местата на въздействие (най-близко разположените спрямо промишления източник
урбанизирани територии). Измерените стойности не превишават определените в Условие
12.1.1 от Комплексно разрешително № 33-Н1/2015 год.
ВОДИ
През месец август са извършени 34 броя проверки. От тях 6 бр. са планови и 28 бр. са
извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 8 бр. предписания и са съставени
са 3 бр. АУАН.
Извършените планови проверки са на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във
водни обекти, включени в “Информационната система за разрешителни и мониторинг при
управление на водите”, съгласно Заповед № РД -733/15.12.2016 г. на министъра на околната
среда и водите.
Разпределението на извънредните проверки е както следва:
 7 бр. по жалби и сигнали
- "Млечна промишленост Маноя"ООД;
- морски плаж "Градина -Централен"-част 2 , общ.Созопол;
- морски плаж "Каваци"-север и "Каваци"-юг, общ.Созопол;
- морски плаж "Несебър"-юг, общ.Несебър;
- морски плаж "Хармани", общ.Созопол;
- плаж "Корал" и прилежащи терени- общ.Царево;
- р.Караагач-измряла риба
 4 бр. други
- по писмо на РЗИ-Варна и БДЧР за влошени микробиологични показатели на морски
плаж гр.Бяла ;
- проверка по Заповед № РД-10-136/28.07.2017 г. на Областен управител на Област –
Бургас, в с.Руен;
- прилагане на ПАМ-спиране производствената дейност на "Млечна промишленост
Маноя"ООД;
- пломбиране на аварийна байпасна връзка на вход на ПСОВ на канализационна система
"Созопол-Черноморец -Равадиново" ;
 4 бр. по последващ контрол по изпълнение на предписание
- "Скорпион груп"ООД- къмпинг "Златна рибка";
- морски плаж -къмпинг "Юг"-земл.с.Лозенец, общ. Царево;
- "Млечна промишленост Маноя"ООД-производссво на мляко и млечни продукти;
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"Анимал комерс"-ООД - с.Соколово-производстсво на мляко и млечни продукти;



13 бр. по Заповед на на Министъра на околната среда и водите на обектите
потенциални замърсители на Черно море:
- морски плаж Св.Влас, общ.Несебър;
- морски плаж: "Китен Атлиман" – север;
- морски плаж: "Китен"-юг;
- морски плаж: "Поморие - Централен";
-р. Хаджийска - от с. Тънково до устие в Черно море;
- морски плаж "Сарафово";
- морски плаж "Черноморски солници";
- морски плаж "Поморие“ –север;
- морски плаж "Поморие"-юг;
- морски плаж "Бургас - север";
- морски плаж "Бургас -централен";
- морски плаж "Крайморие";
- морски плаж "Приморско -юг", морски плаж "Дяволска река 1".

Съставени са 3 бр. АУАН са както следва:
 1 бр. за неизпълнение на условия от разрешително за заустване на Община Котел, за
обект: канализационна система на гр. Котел (нарушен чл.48, ал.1, т.11 от Закона за
водите)
 1 бр. за заустване на отпадъчни води без разрешително „Млечна промишленост
Маноя“ ООД, за обект: млекопреработвателно предприятие (нарушен ечл. 46 ал.1 т.3
буква „б“ от Закона за водите)
 1 бр. за неизпълнение на предписание - „Млечна промишленост Маноя“ ООД, за
обект: млекопреработвателно предприятие (нарушен чл. 166 т.3 от Закона за
опазване на околната среда / ЗООС/ във връзка с чл. 155 ал. 2 от ЗООС)
През месец август са наложени 2 бр. принудителни административни мерки :
- спиране на производствената дейност на обект: млекопреработвателно предприятие
с. Шиварово, Община Руен експлоатирано от: „Млечна промишленост Маноя“ ООД, гр.
Велико Търново и собственост на „Билдинг Зах“ ЕООД
- спиране на производствената дейност на обект за обработка и/или преработка на храни от
животински произход, находящ се в с. Соколово, община Карнобат, собственост и
експлоатиран от: „Анимал Комерс“ ООД гр. Карнобат.
Наложени/актуализирани санкции за замърсяване на води : 19 броя
Наложени текущи месечни санкции: 8 бр. на обща стойност 7068 лв.
1. На „ВиК“ ЕАД гр. Бургас за обект: канализационна система на гр.Китен –
гр.Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас - наложена текуща месечна санкция в
размер на 4631 лв. (четири хиляди шестстотин тридесет и един), за констатирани
превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показател: общ
азот, във връзка с извършена планова проверка, считано от 12.07.2017 г.
2. На Община Созопол, за обект: канализационна система на „Созопол – Черноморец –
Равадиново“, общ. Созопол, обл. Бургас – наложена текуща месечна санкция в размер
на 183 лв. (сто осемдесет и три лева), за констатирани превишения на ИЕО,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

определени в разрешителното за заустване по показател: повърхностноактивни
вещества, във връзка с извършена планова проверка, считано от 12.07.2017 г.
На Община Царево за обект: канализационна система на с. Лозенец, общ. Царево, обл.
Бургас - наложена текуща месечна санкция в размер на 298 (двеста деветдесет и осем)
лева, за констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване
по показатели: азот амониев, азот нитритен и общ фосфор, във връзка с извършена
планова проверка, считано от 07.06.2017 г.
На Община Сунгурларе за обект: канализационна система на с. Манолич, общ.
Сунгурларе, обл. Бургас - наложена текуща месечна санкция в размер на 176 (сто
седемдесет и шест) лева, за констатирани превишения на ИЕО, определени в
разрешителното за заустване по показатели: азот амониев и азот нитритен, във връзка
с извършена планова проверка, считано от 14.06.2017 г.
На „Симпто” АД, гр. Айтос за обект: канализационна система с ЛПСОВ - наложена
текуща месечна санкция в размер на 725 (седестотин двадесет и пет) лева, за
констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по
показатели: активна реакция, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ
фосфор, нефтопородукти и анионактивни детергенти, във връзка с извършен собствен
мониторинг, считано от 03.05.2017 г.
На „Идън Девелъпментс” АД, гр. София за обект: канализационна система с ЛПСОВ
на жилищен комплекс „Райска градина“ гр. Свети Влас, общ. Несебър - наложена
текуща месечна санкция в размер на 94 (деветдесет и четири) лева, за констатирани
превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показател: общ
фосфор, във връзка с извършена планова проверка, считано от 05.07.2017 г.
На „Парадайз бийч” ЕАД, гр. Несебър за обект: канализационна система с ЛПСОВ на
хотелски комплекс „Парадайз бийч“, гр. Свети Влас, обл. Бургас - наложена текуща
месечна санкция в размер на 332 (триста тридесет и два) лева, за констатирани
превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: азот
амониев, азот нитретине, азот нитратен, във връзка с извършен собствен мониторинг,
считано от 26.07.2017 г.
На община Поморие, за обект: канализационна система на гр. Каблешково - наложена
текуща месечна санкция в размер на 629 (шестотин двадесет и девет) лева, за
констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по
показатели: неразтворени вещества, БПК5 и анионактивни детергенти във връзка с
извършен собствен мониторинг, считано от 29.06.2017 г.

Намалени: 4 броя
1. На „Парадайз бийч” ЕАД, гр. Несебър за обект: канализационна система с ЛПСОВ на
хотелски комплекс „Парадайз бийч“, гр. Свети Влас, обл. Бургас – намалена текуща
месечна санкция от 815 лева (осемстотин и петнадесет), на 36 лева (тридесет и шест),
за констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по
показатели: общ фосфор и азот амониев, във връзка с извършена планова проверка,
считано от 05.07.2017 г.
2. На „Хелт Енд Спа Холидейс” ЕООД, гр. София за обект: канализационна система с
ЛПСОВ на хотелски комплекс „Зорница сендс“, гр. Свети Влас, обл. Бургас –
намалена текуща месечна санкция от 3094 лева (три хиляди и деветдесет и четири), на
1786 лева (хиляда седемстотин осемдесет и шест), за констатирани превишения на
ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: азот амониев и азот
нитритен, във връзка с извършена планова проверка, считано от 05.07.2017 г.
3. На „ВиК” ЕАД, гр. Бургас за обект: канализационна система на гр. Китен – град
Приморско, обл. Бургас – намалена текуща месечна санкция от 4631 лева (четири
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хиляди шестстотин тридесет и един), на 1729 лева (хиляда седемстотин двадесет и
девет), за констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за
заустване по показател: общ азот, във връзка с извършена планова проверка, считано
от 05.07.2017 г.
4. На община Несебър за обект: канализационна система „Равда – Сл. Бряг – Несебър“,–
намалена текуща месечна санкция от 2257 лева (две хиляди двеста петдесет и седем),
на 1038 лева (хиляда тридесет и осем), за констатирани превишения на ИЕО,
определени в разрешителното за заустване по показател: общ азот, във връзка с
извършена планова проверка, считано от 26.07.2017 г.
Отменени: 7 броя
1. На Община Поморие, за обект: канализационна система на гр. Поморие - отменена
текуща месечна санкция в размер на 404 лв. (четиристотин и четири) лева, във връзка с
извършен собствен мониторинг и спазване на ИЕО, определени в разрешителното за
заустване, считано от 16.08.2017 г.
2. На Община Сунгурларе, за обект: канализационна система на с. Манолич – отменена
текуща месечна санкция, наложена с Наказателно постановление № И-2-0646-1
/18.04.2017 г. в размер на 21 лв. (двадесет и един лева), тъй като са констатирани по високи стойности на замърсяване на околната среда в резултат от извършена планова
проверка, считано от 14.06.2017 г.
3. На „Симпто” АД, гр. Айтос за обект: канализационна система с ЛПСОВ – отменена
текуща месечна санкция в размер на 10 лв. (десет), намалена със Заповед № И-2-06304/05.05.2017 г., тъй като са констатирани по - високи стойности на замърсяване на
околната среда в резултат от извършен собствен мониторинг, считано от 03.05.2017 г.
4. На „Идън Девелъпментс” АД, гр. София за обект: канализационна система с ЛПСОВ
на жилищен комплекс „Райска градина“ гр. Свети Влас, общ. Несебър – отменена текуща
месечна санкция в размер на 35 лв. (тридесет и пет), наложена с Наказателно
постановление № И-2-0667-1/25.07.2017 г., тъй като са констатирани по - високи
стойности на замърсяване на околната среда в резултат от извършена планова проверка,
считано от 05.07.2017 г.
5. На „ИФ Фаворит” ООД, гр. Бургас за обект: канализационна система с ЛПСОВ на
хотелски комплекс „Лазурно море“ м. „Караагач“, общ. Царево – отменена текуща
месечна санкция в размер на 293 лв. (двеста деветдесет и три), възобновена със Заповед
№ И-2-0616-3/05.06.2017 г., във връзка с извършена планова проверка и спазване на ИЕО,
определени в разрешителното за заустване, считано от 09.08.2017 г.
6. На „Парадайз бийч” ЕАД, гр. Несебър за обект: канализационна система с ЛПСОВ на
хотелски комплекс „Парадайз бийч“, гр. Свети Влас, обл. Бургас - отменена текуща
месечна санкция в размер на 36 лв. (тридесет и шест), намалена със Заповед № И-2-06662/14.08.2017 г., тъй като са констатирани по - високи стойности на замърсяване на
околната среда в резултат от извършен собствен мониторинг, считано от 26.07.2017 г.
7. На община Поморие, за обект: канализационна система на гр. Каблешково - отменена
текуща месечна санкция в размер на 335 лв. (триста тридесет и пет), намалена със
Заповед № И-2-0629-2/13.03.2017 г., тъй като са констатирани по - високи стойности на
замърсяване на околната среда в резултат от извършен собствен мониторинг, считано от
29.06.2017 г.
СЕВЕЗО
През месец август няма планирани проверки на обекти с нисък или висок рисков
потенциал.
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ХИМИКАЛИ
През месец август са извършени 2 бр. планови проверки по ЗЗВВХВС, които са в
рамките на комплексни проверки ("Спекта ауто" ООД, "Черноморско злато" АД).
През изтеклия период е извършена 1 бр. извънредна проверка по повод получен
сигнал в РИОСВ – Бургас от жител на гр.Бургас, кв.Лозово за дейността на Земеделска
кооперация за производство и услуги „Нов Живот”. При проверката не са констатирани
нарушения на екологичното законодателство.
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕМ
През отчетния период са извършени общо 42 проверки (10 планови и 32 извънредни),
като са проверени 41 обекта.
Съставени са 7 АУАН за нарушаване на екологичното законодателство:
- 2 бр. за разораване и засаждане на имоти със НТП „Пасище“, с което са превърнати
в обработваеми земи;
- 2 бр. за навлизане на плавателни съдове в устието на р. Ропотамо и акустиране на
брега при тихо море.
- 1 бр. на кмета на Община Поморие за неосъществяване на опазване и охрана на
защитена местност „Поморийско езеро“ във връзка със зачестилите сигнали за
практикуване на водни спортове в акваторията на езерото;
- 2 бр. за практикуване на водни спортове в нарушение на режима на защитена зона
BG0000152 „Поморийско езеро“ в акваторията на ЗМ „Поморийско езеро“.
- Съставени са 2 бр. НП на стойност 200 лв.:
- 100 лв. за притежание на 5 бр. живи шипоопашати костенурки в частен дом;
- 100 лв. за предлагане за продажба на препариран екземпляр на кожа на дива котка.

Плановите проверки са:
-

-

-

4 бр. по компонент защитени територии:
• ПЗ „Пясъчни дюни в м. Алепу“ – няма констатирани нарушения.
• ПР ‚Вельов вир“ – няма констатирани нарушения;
• ЗМ „Устие на р. Велека“ – установено паркиране на МПС в границата на
ЗТ, предприети действия за установяване на нарушителите;
• ПЗ „Пясъчни дюни в м. Каваците“ – в два имота се извършва дейността
платен паркинг в нарушение на режима на ПЗ. Изпратени са покани за
съставяне на АУАН.
3 бр. по компонент биологично разнообразие:
• Възстановяване на местообитание 91F0 по поречието на р. Вая, землище на
с. Емона, община Несебър – 2 бр. – Дейностите по договора са идвършени в
срок. Има частично увреждане на фиданките от паша на кози, за което
Община Несебър е съставила АУАН.
• Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки – във
връзка с издаване на резпореждане за настаняване.
3 бр. по компонент лечебни растения:
• ТП „ДГС – Кости“ - Има издадено 1 позволително в рамките на
допустимите количества по ЛУП;
• Община Руен – Не са издавани позволителни за ползване на лечебни
растения;
• Община Карнобат – Не са издавани позволителни за ползване на лечебни
растения.

Извънредните проверки са:
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- 2 бр. за последващ контрол:
•

ПЗ „Пясъчни дюни в района на ММЦ“ - във връзка с дадено предписание с
КП 012729/19.07.2017 г. - изпълнено
• ПЗ „Пясъчни дюни между къмпингите „Градина“ и „Златна рибка“ –във
връзка с дадено предписание с КП 012056/27.07.2017 г. - не е изпълнено,
покана за АУАН.
- 28 бр. по сигнал:
• 27 бр. за бедстващи, ранени или мъртви животински видове, от които 5 бр.
за трупове на делфини;
• 1 бр. за кайт сърфист в Поморийско езеро
- 2 бр. други:
• за издаване на сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламет 338/97 на Съвета на
ЕС;
• Донесен от гражданин бедстващ защитен вид, селска лястовичка. Птицата е
изпратена в Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора.
През отчетния период в РИОСВ-Бургас са постъпили общо 66 сигнала в обхвата на
биологичното разнообразие и НЕМ, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или
мъртви животински видове. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са
предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.
Експерти от направление „Защитени зони Натура 2000“ са участвали в 5 ОЕСУТ.
Участие в комисия по лова организирана от ТП "ДГС-Кости".
Участие в комисия организирана от Община Царево във връзка с прокурорско
разпореждане за нарушения на морски плаж "Къмпинг Корал".
В изпълнение на контролната дейност са издадени:
- 2 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;
- 1 бр. Решение за извършване на оценка степента на въздействие на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони;
- 2 бр. положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони;
- 198 бр. становища по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;
- 7 бр. регистрационни карти на екземпляри по чл. 90 от ЗБР (CITES);
- 17 бр. регистрационни карти на екземпляри по чл. 22 от ЗЗЖ;
- 3 бр. становища за наличие на пясъчни дюни на основание § 25, ал. 3 от ПЗР на
ЗУЧК и Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите;
- 1 бр. съгласувателно писмо по параграф 7 от ПЗР на Закона за защитените
територии.
Участие в пресконференция за „Фестивала на солта“ на тема „Вдъхновени от езерото“
в района на южно Атанасовско езеро.
Участие в „Фестивала на солта“ и честване на рождения ден на поддържан резерват
Атанасовско езеро.
ОТПАДЪЦИ
През отчетния период са извършени 42 проверки на 39 бр. обекти. От тях 16 бр.
планови и 26 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 бр.
предписания, от които изпълнени -13 бр., с неизтекъл срок – 5 бр. Съставен е 1 бр. АУАН.
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От плановите проверки 2 бр. са комплексни проверки със Заповед на Директора на РИОСВБургас ( „Черноморско злато“ АД, „Спекта ауто“ ООД).
От извършените извънредни проверки - 26 бр., 3 бр. са по сигнали за миризми от утайки от
ПСОВ, използувани в земеделието в землището на кв. Лозово, местност „Мадика“.
През месец август на основание изискване на МОСВ – писмо на Зам. Министър за
извършване на масови проверки за пуснати на пазара полимерни торбички са извършени 15
бр. проверки на търговски обекти в общини Бургас, Камено, Сунгурларе, Айтос, Поморие и
Средец.
През отчетния период се извършиха 5 бр. проверки на лица, пускащи на пазара
опаковани стоки на следните обекти: „М кабел“ ООД – с. Дебелт,община Средец „Билдинг
зах“ ЕООД-с. Шиварово, община Руен, „Бул тат“ ЕООД-гр. Бургас, „Андезит „ ООД-с.
Константиново, база Новоселци, община Камено и ЕТ „ТИТ-Теньо Тенев“-гр. Камено.
Изготвени и изпратени са следните справки, становища и доклади:
 Във връзка с Възлагателно писмо на Областна Прокуратура-Варна се - доклад за
извършените проверки на територията на Община Бяла и актовете по ЗУО за периода
на възлагане;
 Мотивирано Решение за отказ за отпускане на средства на Община Поморие.;
 Мотивирано решение за отпускане на средства на Община Бяла
 Информация за отчисленията на Община Сунгурларе за периода 2011-2015;
 Становище по проект за рекултивация на депо Камено;
 Становище за рекултивация на депо Карнобат;
 Дадени са 32 бр. становища по ИП, преценки ОВОС и ЕО.
 Издадени са по ЗУО:
 1 бр. РД за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци – отказ;
 2 бр. РД за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци – изм. и доп.;
 4 бр. РД за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци;
 1 бр. РД за извършване на дейности по третиране на отпадъци – прекратяване;
 1 бр. РД за извършване на дейности по третиране на отпадъци – изм. и доп.;
 1 бр. разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци;
 2 бр. Заповеди за прекратяване на процедури за изм. и доп. на разрешения за
извършване на дейности по третиране на отпадъци.
 Издадени становища на 16 бр. фирми за класификация на отпадъците. Утвърдени са 59
бр. работни листи.
 Издадени са становища по Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците на 3
бр. фирми: ЕТ „Елсит-Стоян Апостолов“, „Сидоренко фудтех“ ЕООД, „Сидоренко
инградиентс“ ЕООД.
 Прекратена класификация на отпадъци, чието образуване е преустановено от 2 бр.
фирми: „Халунг“ ЕООД, „Винекс Славянци 95“ ЕООД.
 Заверени са 36 бр. Отчетни книги на 22 бр. фирми
 Върнат за отстраняване на нередовности е План за приемане и обработка на отпадъци
от корабоплавателна дейност на Рибарско пристанище Созопол.
Съставеният 1 бр. АУАН е на „Ел Ем Импекс“ ЕООД за нарушение на чл. 136, ал. 2,
т. 4, във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО.
ПОЧВИ
През отчетния период са извършени 6 проверки на 5 броя планови и 1 бр. извънредна .
Дадени са 2 бр. предписания , изпълнени. Съставени са 4 бр. АУАН.
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Извънредната проверка е във връзка с последващ контрол по изпълнение на предписание за
почистване и отремонтиране при лагуна в птицеферма за угояване на патици порода
„мюлари“ , находяща се в земл. с.Вълчин , общ.Сунгурларе. При проверката се констатира, че
дружеството не е изпълнило предписанието. Лагуната не е отремонтирана , обрасла е с
растителност и заблатена. На „Ник Фуд БГ“ЕООД и Станко Костадинов Стоянов са
съставени АУАН за неизпълнение на предписание.
Плановите проверки са :
• ЗК „Напредък“-кв. Банево- за третиране на опаковки от ПРЗ
• Находище“ Фудула“ – землище на с. Железник и с. Смолник, община Карнобат,
• находище Върли бряг – м. с. Върли бряг, гр. Бургас,
• находище Добромир – с. Добромир, община Руен,
• находище „Лахъна“, хвостохранилище „Добръджана“ – землище Малко Търново.
Съставените с 4 бр. АУАН са както следва:
- ВЗК „Христо Ботев“ – чл. 166, т. 3 от ЗООС, във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС (от 31.07)
- Тодор Красимиров Митев – ЗП- чл. 166, т. 3 от ЗООС, във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС;
- „Ник Фуд БГ“ЕООД, неизпълнение на предписание чл.166, т.3 от ЗООС;
- Станко Костадинов Стоянов, неизпълнение на предписание чл.166, т.3 от ЗООС;
ОВОС И ЕО
През месец август са издадени:
 11 броя Писма за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за
инвестиционни предложения.
 16 броя Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за
инвестиционни предложения с характер „да не се извършва“.
 4 броя Решения за прекратяване на процедурата по преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС, от които: 2 броя за непредоставяне на информация и 2 броя по
искане на възложител.
 1 брой Решение по ОВОС с характер „одобрява“.




3 броя Писма за преценяване необходимостта от ЕО
1 брой Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка с характер „да не се извършва“.
59 броя Писма без процедури.

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
През месец август не са извършвани проверки на оператори с издадено Комплексно
разрешително.
Във връзка с постъпило писмо в РИОСВ-Бургас, за взето решение на “Бългериън
шугър къмпани “ ЕООД за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в Условие
№ 2 на Комплексно разрешително № КР 89/2005 г. , изменено с Решение № 89-Н0-И1А1/2015 г. оператора е уведомен за необходимите дейности, които следва да предприеме по
привеждане на площадката в задоволително състояние, с оглед одобреното й бъдещо
предназначение.
ЗОПОЕЩ
Съгласно Правилата за контрол по изпълнението на задълженията на страните при
изпълнението на Програмите за отстраняване на минали екологични щети, (утвърдени от
Министъра на околната среда и водите, Министъра на финансите и изпълнителния директор
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на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол) са извършени 2 бр. проверки
на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на следните обекти:
Обект І.2 „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на
нефтените утайки и други отпадъци. Изграждане на нови или реконструкция на
съществуващи съоръжения (с вместимост 100 хил. куб. метра) на част от натрупаните до
момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на
нефтен шлам с обем до 200 000 м3”, подобект Преработка на нефтени утайки и други
отпадъци.
Обект ІІ.2.1 „Закриване и рекултивация на Първо окислително езеро. Изчерпване на
не по-малко от 60 хил.куб. метра физически обем утайки и шлам от шламово поле на
окислителното езеро”.
АУАН –14 бр.
- АУАН на Община Котел, не изпълнява условие от разрешение по ЗВ, чл.48, ал.1, т.11 от
ЗВ;
- АУАН на Николай Иванов Димитров, нарушение на режима на резерват „Ропотамо“,
чл.17, ал.1 от ЗЗТ;
- АУАН на Тодор Красимиров Митев-земеделски производител, не е изпълнил
предписание по реда на ЗООС;
- АУАН на „Ел Ем Импекс“ЕООД, не е изпълнил условие от регистрационен документ по
реда на ЗУО, чл.136, ал.2, т.4 във връзка с чл.35, ал.2, т.3 оат ЗУО;
- АУАН Тома Димитров Македонски нарушение на режима на резерват „Ропотамо“,
чл.17, ал.1 от ЗЗТ;
- АУАН на Иван Атанасов Алексиев – кмет Община Поморие, неосъществява охрана и
опазване на ЗМ „Поморийско езеро“, чл.15, ал1, т.9 от ЗООС във връзка с чл.52, ал.1 от ЗЗТ;
- АУАН на Елена Петрова Илева, разорала и засяла поземлен имот – пасище, чл.12, ал.6 от
ЗБР;
- АУАН на „Млечна промишленост Маноя“ ООД, неизпълнение на предписание чл.166,
т.3 от ЗООС;
- АУАН на „Млечна промишленост Маноя“ООД зауства непречистени води от
производствената дейност чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗВ;
- АУАН на Ани Петрова Петрова , разорала и засяла поземлен имот – пасище, чл.12, ал.6
от ЗБР;
- АУАН Тодор Атанасов Косталов, навлязъл в ЗЗ“Поморийско езеро“ със сърф в
нарушение на режима, чл.12, ал.6, във връзка с чл.124, ал.1 от ЗБР;
- АУАН Георги Павлов Ерменлиев, навлязъл в ЗЗ“Поморийско езеро“ със сърф в
нарушение на режима, чл.12, ал.6, във връзка с чл.124, ал.1 от ЗБР;
- АУАН „Ник Фуд БГ“ЕООД, неизпълнение на предписание чл.166, т.3 от ЗООС;
- АУАН Станко Костадинов Стоянов, неизпълнение на предписание чл.166, т.3 от ЗООС;
Наказателни постановления – 11 бр.
- „Ен Ди Си“ ЕООД – извършва дейност по оползотворяване на отпадъци без
разрешително по ЗУО, чл.35, ал.1, т.1 ЗУО, имуществена санкция в размер на 7000 /седем
хиляди/ лева;
- ВЗК „Христо Ботев” за неизпълнение на предписание, дадено с констативен протокол
по реда на ЗООС, имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева;
- "Кроношпан България"ЕООД - не изпълнява условие от КР№475-Н2/2016 г.,
нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС, имуществена санкция в размер на 10000/десет
хиляди/ лева;
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- „Хидробетон“ ООД, извършващ дейност по произвадство на бетонови разтвори в
поземлени имоти в гр.Бургас ПЗ Север без произнасяне на директора на РИОСВ – Бургас по
реда на глава VІ от ЗООС, имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева;
- „Лукойл Нефтохим Бургас”АД – Водородна инсталация –секция 71, не изпълнява
условие от КР№6-Н2/2015 г., чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС, имуществена санкция в размер на
20000/двадесет хиляди/ лева;
- Димитър Колев Димитров, притежава пет броя живи екземпляра от вида шипоопашата
костенурка, чл.38, ал.1, т.6 от ЗБР, глоба в размер на 100/сто/ лева;
- Веселина Тошкова Гочева, предлага за продажба препарирани екземпляри от вида
дива котка, чл.38, ал.1, т.7 от ЗБР глоба в размер на 100 /сто/лева;
- Община Царево зауства отпадъчни води от канализационна система на гр. Ахтопол без
разрешително по реда на ЗВ, чл.46, ал.1, т.3, б“б“ от ЗВ, имуществена санкция в размер на
2000/две хиляди/лева;
- Община Царево зауства отпадъчни води от канализационна система на с. Синеморец
без разрешително по реда на ЗВ, чл.46, ал.1, т.3, б“б“ от ЗВ, имуществена санкция в размер на
2000/две хиляди/лева;
- Община Царево зауства отпадъчни води от канализационна система на с. Варвара без
разрешително по реда на ЗВ, чл.46, ал.1, т.3, б“б“ от ЗВ, имуществена санкция в размер на
2000/две хиляди/лева;
- „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, пристанищен терминал „Росенец“ – не е изградена
инсталация за регенерация на пари на летливи органични съединения или такав за изгарянето
им, имуществена санкция в размер на 10000/десет хиляди/ лева.
Прекратени с резолюция: 0 бр.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и
обществеността от осъществената контролна дейност.
Околната среда
Проверени са канализационните системи на гр. Царево, с. Лозенец, ПСОВ „Елените“,
ПСОВ „Попович“, общ. Бяла, хотелски комплекс „Лазурно море“ на „ИФ Фаворит“ ЕООД,
ЛПСОВ на "Жилищна група на нос Хумата" с оператор "ГБС Инвест" АД и са взети проби за
физико-химичен анализ. Извършена е проверка по условията в издадените разрешителни за
заустване и контрол по експлоатацията на пречиствателните съоръжения. Съвместно с
БДЧР-Варна са проверени морски плажове в Общините Бургас, Несебър, Поморие,
Приморско. При проверките не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни
или замърсени води в крайбрежните морски води, както и замърсяване на плажните ивици.
Бизнеса
През отчетния период са издадени:
• 16 броя Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за
инвестиционни предложения с характер „да не се извършва“.
• 4 броя Решения за прекратяване на процедурата по преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС, от които: 2 броя за непредоставяне на информация и 2 броя по
искане на възложител.
• 1 брой Решение по ОВОС с характер „одобрява“.
• 1 брой Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
с характер „да не се извършва“.
• 2 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;
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• 1 бр. Решение за извършване на оценка степента на въздействие на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените
зони;
• 2 бр. положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони;
• 198 бр. становища по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;
• 3 бр. становища за наличие на пясъчни дюни на основание § 25, ал. 3 от ПЗР на ЗУЧК и
Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите;
• 1 бр. съгласувателно писмо по параграф 7 от ПЗР на Закона за защитените територии.
Обществеността
Подготвени са 4 репортажа,4 прессъобщения, 1 брой отговор на журналистически въпроси и
1 пресконференция.
Участие в честване на рождения ден на поддържан резерват Атанасовско езеро и „Фестивала
на солта“
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