
  

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас 

Период 01 – 30 ноември 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  

118 27 11 4 22 000 5 1 329 265 448.29 1 
 

На работна среща с „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД се взе решение да се извърши цялостна актуализация на „Оперативен план за действие за 
недопускане на замърсяване на атмосферния въздух в прилежащите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД населени места – и мероприятията се опишат 
подробно и конкретно. Обсъди се реда за информиране на РИОСВ-Бургас при сигнали, регистрирани превишения и информацията, постъпваща от 
дружеството с ежедневни факсове. 

Във връзка с публикуван годишен доклад от омбудсмана на гр.Бургас за регистрирани превишения на средночасовата норма на стирен през 2014 г. 
и 2015 г., в периода 09-13.11. 2015 год. се извършиха паралелни измервания от мобилна автоматична станция за КАВ към РЛ-Пловдив, ДОАС-ОPSIS в 
сградата на РИОСВ-Бургас и мобилна автоматична станция за КАВ към община Бургас. Данните не показват превишения на СЧН и СДН за стирен 
съответно от 5µg/m3 и 3 µg/m3 . 

Съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите №974/19.12.2014г., е извършена проверка на обект с нисък рисков потенциал – 
„Летище – Бургас“, с оператор “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД. Констатирано е, че в обекта се предприемат необходимите мерки за 
предотвратяване на големи аварии. 

Извършени са  15 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 10 броя 
водни проби от обекти, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.  

 С Решение № 1394/02.10.2015 г. на Административен съд – Бургас се потвърждава наложена с НП № И- 2-0543-1/09.12.2014 г. текуща месечна 
санкция на община Руен за обект: Канализационна система с. Люляково в размер на 116 лева, считано от 15.10.2014 г. за констатирано превишение на 
ИЕО по показател азот нитритен. В резултат от следваща проверка на обекта са констатирани превишения на ИЕО по показатели азот амониев и азот 
нитритен, за което с НП № И- 2-0555-1/05.06.2015 г. е наложена текуща месечна санкция на община Руен в размер на 6279 лева, считано от 01.04.2015 г. 
НП е обжалвано и с Решение от 20.10.2015 г. на Айтоския районен съд санкцията се потвърждава, но решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд – Бургас. 

С Държавна приемателна комисия е приет строеж „Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ Равда“ – проект по 
оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ 

Извършени са 11 планови проверки  - 1 за контрол по Закона за лечебните растения, 1 по Закона за защитените територии, 1 бр. по Закона за 
биологичното разнообразие, 8 бр. по изпълнение условията в решения по ОС. 
 По фактор „Отпадъци“ през месеца са извършени 36 бр.  проверки, от които 25 бр. планови и 11 бр. извънредни. При проверките са дадени 10 бр. 
предписания. От извършените извънредни проверки, 2 броя са във връзка със становище по План за приемане и обработване на отпадъци от 
корабоплавателна дейност, 1 брой за осъществяване на последващ контрол по дадени задължителни предписания, 1 брой по постъпила жалба, 3 броя 
във връзка с подадено уведомление за прекратяване на класификация на отпадъци,  1 брой във връзка с издаване на регистрационен документ за 
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дейности по третиране на отпадъци,  2 броя във връзка с издаване на разрешителни документ за дейности по третиране на отпадъци и 1 брой във връзка 
с изменение и  допълнение на разрешително за дейности с отпадъци.  
 
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 11 бр. 

- на „Комфортстрой-2009“ ООД – цех за пелети с. Гюльовца община Несебър –функционира без издаден краен административен акт  по реда на 
глава VI на ЗООС –чл.81, ал.1, т.2 ;чл.95 ал.1;  

- АУАН № 115/09.11.2015 г. на кмета на община Средец за невъвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци на територията на 
общината; 

- АУАН № 116/09.11.2015 г. на кмета на община Средец за невъвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията 
на общината; 

- АУАН № 113/05.11.2015 г. на "Океан шипинг" ЕООД, гр. Бургас  за извършване на дейности по третиране на смесени битови отпадъци с произход 
от обслужване на кораби от задграничен рейс, акостирали в пристанища без разрешение издадено от РИОСВ – Бургас; 

- АУАН № 114/09.11.2015 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за неизпълнение на условия от КР, установено по време на планова проверка; 
- Акт № 117 от 12.11.2015 г. на община Карнобат за обект: канализационна система на гр. Карнобат – за заустване в р. Мочурица без разрешително 

по Закона за водите; 
-  АУАН № 118/18.11.2015 г. на Кмета на община Приморско за неорганизиране на дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

-  АУАН № 119/19.11.2015 г. на "Шанс - Б" ЕООД, гр. Бургас в регламентирания срок не е предоставен удостоверителен документ за продължаване 
срока на действие на банкови гаранции; 

- Акт № 121 от 25.11.2015 г. на община Камено за обект: канализационна система на с. Кръстина – за неизпълнение на условия от разрешителното 
за заустване – по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите; 

- Акт № 122  от 25.11.2015 г. на община Средец за обект: канализационна система на гр. Средец – за неизпълнение на условия от разрешителното 
за заустване – по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите; 

- на физическо лице за неизпълнение на  предписание, дадено с КП №8925 ПД-12-40 от 25.08.2015 за представяне на документи за покупко-
продажба на тигров питон и боа удушвач. 

-  
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 4  бр. в размер общо на 22 000лева: 

- № 94 на ET „Албина-Албина Отмар“ по ЗЗТ за нарушение режима на ПЗ „Пясъчни дюни-м. Каваците“ в размер на 2 000 лева; 
- № 97/09.11.2015 г. на „Кроношпан България“ ЕООД за неизпълнение на условие в КР, в размер на 10 000 лева; 
- № 101/23.11.2015 г. на „Автохит Карлито И.П.“ за извършване на дейности по третиране на ИУМПС без разрешително по ЗУО, в размер на 7 000 

лева; 
- № 102/23.11.2015 г. на „Авточасти - Франц“ ЕООДза извършване на дейности по третиране на ИУМПС на неразрешено за това място, в размер на 

3 000 лева; 
 
НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:  

- на община Сунгурларе за обект: канализационна система на с. Манолич,  в размер на 172 лева, считано от 30.09.2015 г., поради констатирани по-
високи стойности на замърсяване и неспазване на ИЕО по показатели: активна реакция, ХПК, азот нитратен и общ фосфор. 

- на община Руен за обект: канализационна система на с. Люляково, в размер на 34 лева, считано от 30.09.2015 г. поради неспазване на ИЕО по 
показател: азот амониев. 

- на „Винекс Славянци“ АД за обект: утаечна система на цех Сунгурларе, в размер на 44 лева, считано от 07.10.2015 г. поради неспазване на ИЕО 
по показател: азот нитритен. 

- на „Винекс Славянци“ АД за обект: утаечна система на цех Славянци, в размер на 12 лева, считано от 07.10.2015 г. поради неспазване на ИЕО по 
показател: азот нитритен. 

- на община Царево за обект: канализационна система на гр. Царево, в размер на 1067 лева, считано от 05.08.2015 г. поради неспазване на ИЕО по 
показатели: общ фосфор и общ азот. 
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ПАМ:  Заповед за налагане на ПАМ на „Шарлопов-Созополис“ ЕАД за спиране на всички дейности на територията на защитена местност „Колокита”,  зона 
1 „Скални образувания и фиорди“, м. Буджака, землище на гр. Созопол. Установено е, че дружеството извършва механизирани изкопно-насипни дейности 
в поземлен имот с идентификатор № 67800.6.65 по КККР на гр. Созопол, изключителна държавна собственост. При осъществяване на дейността, 
дружеството е увредило скалите в зона 1 „Скални образувания и фиорди“ на защитена местност „Колокита“, съгласно зонирането, определено с Плана за 
управление, утвърден със заповед № РД-727/25.09.2013г. на министъра на околната среда и водите. 
 
 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА -  265 448.29 лева. 
  
 


