
  

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас 

Период 01 – 31 януари 2016 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  

76 29 9 14 76 800 1 2 409 072 1 863.52 0 
Извършени са общо 12 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 12 

броя водни проби и включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.  
Общият брой на извършените проверки за опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и зони е 24. Най-голям е броят на 

проверки по сигнали за бедстващи и мъртви защитени животински видове – 16 броя. Проверен е и сигнал за незаконно строителство в ЗМ "Колокита". 
Извършени са 3 проверки по заповед на министъра - 1 за установяване на наличие на пясъчни дюни на имот, предмет на инвестиционно 

предложение и 2 броя по разпореждане от МОСВ за съдействие при осъществяване на контрол по време на ловни излети около Бургаските с цел 
превенция на зимуващите защитени видове гъски. За констатираните нарушения са съставени 3 броя актове на физически лица, извършващи лов в ЗМ 
„Бургаски солници.  

Извършени са 3 планови проверки за нарушения на ЗБР и ЗЗТ – 2 при Среднозимно преброяване на водоплаващите и водолюбивите птици по 
маршрут комплекс Вая и 1 в защитена територия ЗМ „Узунгерен“.  

Проверена е и ПЗ "Пясъчни дюни в м. Бабата" във връзка със заявление на АПИ-ОПУ за извършване на дейности по почистване на сграда в 
имота, затрупана от пясък през зимата. 

Осъществени са планови проверки на фирми, извършващи дейности по третиране на отпадъци от пластмаса. Проверени са „Камекс комерс“ ЕООД 
и „Алси“ ЕООД, като фирми-подизпълнители на организации по оползотворяване на отпадъци от ИУГ. Участие в комплексна проверка на обект „Чикън 
Груп“ ЕООД.  

При извършените планови проверки на обекти, извършващи добивни дейности и преработка на подземни богатства не са констатирани 
нарушения. Дейностите се извършват съгласно съгласувани с Министерството на енергетиката годишни експлоатационни проекти. Работи се в 
концесионните площи. Спазват се предвидените в годишните проекти изисквания за опазване на околната среда. 
 
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 9 бр. 

- АУАН № 2 от 12.01.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.  Съгласно  Условие 8.3.1.3., таблица Таблица 8.3.1.3  от Комплексно  разрешително 
№6-Н2/2015г. на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД за „Водородна инсталация-15“ към Производство „Каталитичен крекинг“ е разрешена употребата на 
природен газ. Не се разрешава употребата на отпадъчен газ, какъвто е констатирано, че е използван с Протокол за проверка № К-5- 36 от 
02.12.2015 г. и  Протокол № 1424 от 02.12.2015 г. Съставеният акт е по член 125, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда; 

- АУАН № 3 от 12.01.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Съгласно  Условие 8.3.1.3., таблица Таблица 8.3.1.3  от Комплексно  разрешително 
№6-Н2/2015г. на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД за „Водородна инсталация-15“ към Производство „Каталитичен крекинг“ е разрешена употребата на 
природен газ. Не се разрешава употребата на отпадъчен газ, какъвто е констатирано, че е използван с Протокол за проверка № К-2-97 от 26.11.2015 
г. и  Протокол № 1392 от 26.11.2015 г. Съставеният акт е по член 125, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда; 
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- АУАН № 6/15.01.2016 г. на кмета на община Сунгурларе за депониране на битовите отпадъци от организираното сметосъбиране и 
сметоизвозванена община Сунгурларе на Депо за неопасни отпадъци Балабанчево, което е спряно от експлоатация от 01.09.2015 г.; 

- АУАН № 12/24.01.2016 г. на "Интерметал груп", гр. София за неизпълнение на условие  разрешително, свързано с това, че не е представило в 
РИОСВ - Бургас удостоверителен документ за продължаване срока на банковите гаранции; 

- Акт № 7 от 22.01.2016 г. на „Чикън груп“ ООД за обект: предприятие за преработка на птиче месо в м. „Оникилика“ в землището на гр. Бургас – за 
заустване на отпадъчни води на изход от ЛПСОВ във воден обект: открит отводнителен канал на Атанасовско езеро, без разрешителното за 
заустване -  по чл. 46 ал.1 т. 3 буква б от Закона за водите. 

- на „СТАМАТОВ 7” ЕООД по ЗЛР за нерегламентирано ползване на лечебни растения; 
- 3 бр. на физически лица за нарушаване забранителния режим на ЗТ „Бургаски солници” /ловуване/ по ЗЗТ. 
-  

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 14 бр. в размер общо на 76 800 лева: 
- НП№ 107/15.01.2016г. на „Интерпласт 2007“ ЕООД, с. Ябланово, общ. Котел – за неизвършени СПИ на общи въглеводороди и прах в отпадъчни 
газове за 2013 и 2014 г., в размер на 200 лева; 
- НП№113/28.01.2016 г. на „Океан Шипинг“ ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци без разрешително, в размер на 7 000 
лева; 
- НП№ 117/12.01.2016 г. на Община Карнобат за заустване на отпадъчни води от канализационната система на Карнобат в р. Мочурица без 
спазени изискванията на чл. 46, ал. 1, т.3, буква б от ЗВ, в размер на  2 000 лева; 
- НП№118/21.01.2016 г. – на кмета на Община Приморско – неорганизирано РСОО, в размер на 3 000 лева; 
- НП№ 119/25.01.2016 г. на „Шанс-Б“ ЕООД – за неизпълнение на условие от Разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 
в размер на 7 000 лева; 
- НП№ 120/26.01.2016 г. на „Комфортстрой 2009“, гр. Ахелой – инсталация за производство на дървени пелети в с. Гюльовца функционира без 
издаден краен адм. акт, в размер на 5 000 лева; 
- НП№121/12.01.2016 г. на Община Камено за неизпълнение на условие в разрешително за ползване на воден обект за канализационна система на 
с. Кръстина, в размер на 5 000 лева; 
- НП№122/12.01.2016 г. – на Община Средец за неизпълнение на условие в разрешително за ползване на воден обект за канализационна система 
на гр. Средец, в размер на 2 000 лева; 
- НП№125/21.01.2016 г. на Община Царево за неизпълнение на условие в разрешително за ползване на воден обект в размер на 10 000 лева; 
- НП№124/29.01.2016 г. на физ. лице - не представя и не притежава регистрационна карта за екземпляр от вида Императорска боа, използвана за 
търговска дейност в к.к. Сл. Бряг, в размер на 600 лева; 
- НП№126/22.01.2016 г. – на „Василева Стоун“ ЕООД за неизпълнение на предписание за почистване на замърсен с отпадъци имот, в размер на 
5 000 лева; 
- НП№127/25.01.2016 г. на ЕТ „Евро 91-Евтим Евтимов“ за извършване на производствена дейност без издаден краен административен акт в ПИ, 
предназначен за вилна сграда, в размер на 5000 лева; 
- НП№128/02.02.2016 г. на „Шарлопов-Созополис“ ЕАД – за извършени механизирани изкопно-насипни дейности в територия – държавна 
собственост, без уведомяване на компетентния орган, в размер а 20 000 лева; 
- НП№130/29.01.2016 г. – на „Ел Ем Импекс“ ЕООД за неизпълнение на предписание на изнасяне на отпадъци от ИУМПС, в размер на 5 000 лева; 

 
НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:  
Еднократна: 1 брой 

- На "Вики Инвест 1" ЕООД, за обект: ПСОВ "Елените", гр. Свети Влас еднократна нарастваща санкция в размер на 401 512 лева /месечно за срок 
от шест месеца  - общ размер 2 409 072 лв., считано от 07.12.2015 г., за заустване на отпадъчни води на изход от ПСОВ в Черно море без изискващо се 
съгласно чл. 46 ал.1 т. 3 буква б от Закона за водите разрешително и за превишение на нормите за район на съществуващо и перспективно ползване, 
определени в Приложение към чл. 10 от Наредба № 8/2001 г. за качеството на крайбрежните морски води. 

 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА –   1863.52 лева. 
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