
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ БУРГАС 

ПЕРИОД 01.11.2016 – 30.11.2016 
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През отчетния период са проверени 102 обекта, за което са извършени 125 проверки. От тях 95 бр. планови и 30 бр. 

извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 27 бр. предписания за отстраняване на констатирани 
нарушения.   

От директора на РИОСВ-Бургас са издадени 14 наказателнo постановлениe за 22400,00 лева и 13 наложени санкции с НП по 
член 69 от ЗООС  за 3740,00   лева. 

Наложени/актуализирани санкции – общо 18 броя. 
През отчетния период са извършени  проверки на оператори с издадени разрешителни по парникови газове, съгласно 

изискванията  на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). 
Осъществмени са планови проверки  с контролни измервания еквивалентните нива на шум, планови  проверки за спазване на 

условията в разрешителните за заустване  на отпадъчни води и извършване на контролен мониторинг,съгласно Заповед №РД-
21/18.01.2016г. на Министъра на околната среда и водите. 

Във връзка с писмо на министъра на околната среда и водите са направени проверки за контрол нерегламентирано заустване 
на суроватка. 

В изпълнение утвърден със Заповед на Министъра на околната среда и водите годишен план са извършени проверки. на 
комисията по чл.157а, ал.2 от ЗООС  за контрол по изпълнението на задълженията на операторите на предприятия и/или 
съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал. 

Проверени са резерватите и поддържаните резервати в рамките на Плана за контролната дейности на РИОСВ-Бургас за 
2016г. 

Извършени са проверки в общини Котел, Бяла, Малко Търново, Айтос, Руен, Карнобат, Камено, Сунгурларе по създадената 
организация за третиране на масоворазпространени отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, на общини Малко Търново, Бяла, Руен и Котел по отношение на създадената организация за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки. 

Осъществени са проверки на хвостохранилища „Росен“, „Върли бряг 1 и 2“, „Малко Търново“, рудник „Черно море“, рудник 
„Сейменлииски“ и находища „Соката“ на „Керамика Бургас“ АД, „добромир“ на „СМА Минерал Бургас вар“ ЕООД. 


