
  

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас 

Период 01 – 31 май 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  

 121 35 9 10 72 800 3 6 991 279 569.60 0 
 
През отчетния период са извъшени 127 проверки на 121 обекта, от които  56 бр. планови, бр. 71 извънредни. В рамките на осъществения контрол са 
дадени 35 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.   
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 9 акта, от които 0 бр. 
са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.  
От директора на РИОСВ са издадени 10 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 72 800 
лв.  
 
Във връзка с регистрирани превишения  на сeроводород от АИС „Долно Езерово“ на 31.03.2016 г. и 01.04.2016 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, РИОСВ-
Бургас инициира извършването на контролни измервания на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от инсталации на комплекс за 
преработка на тежки остатъци /КПТО/. Контролните измервания се извършиха паралелно от две мобилни автоматични станции - на Изпълнителна агенция 
по околна среда /ИАОС/ – ЦЛ - гр.София  и  РЛ - гр.Стара Загора в периода 09.05.2016 г. - 13.05.2016 г. Констатирано е превишение на НДЕ по показател 
азотни оксиди, предстои налагането на  месечна  санкция. 

През отчетния период се извършиха 11 бр. проверки за чистотата на общинската пътна мрежа – общини Сунгурларе, Карнобат, Малко Търново, 
Камено, Айтос, Руен, Царево, Бяла, Несебър, Поморие и Бургас. 

Извършиха се и 11 бр. проверки за чистотата на републиканската пътна мрежа на територията на гореупоменатите Общини.  Проверени бяха 3 бр. 
ГКПП: Малко Търново, Пристанище Бургас, Пристанище Царево. 
 
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ –  9 бр. 

- на „Нави трейд“ ЕООД за неизпълнение на поставени условия в издадено разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
- на община Карнобат зауства отпадъчни води  посредством бетонов колектор във воден обект река Порой без изискващото се съгласно чл. 46 ал.1 

т. 3 буква б  от Закона за водите. 
- на община Приморско за обект: канализационна система на с. Веселие – неизпълнява условия, определени в разрешителното за заустване  - по 

чл. 48  ал.1 т.3  от Закона за водите. 
- на община Несебър за обект: канализационна система „Равда-Слънчев бряг-Несебър“  - за неизпълнение на условия, определени в 

разрешителното за заустване - по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите. 
- на «Топаз Мел» ООД за констатирани административни нарушения по Закон за защита от шума в околната среда -  превишение на граничните 

стойности на нивата на шум от дейността ма мелничен комплекс на гара Церковски; 
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- по ЗЗТ на „Сироко“ ООД за преминаване на трактор през ПЗ „Пясъчни дюни“ гр. Несебър; 
- по ЗЗТ за извършване на дейности без съгласуване в ПЗ „Пясъчни дюни“ в м. Каваците; 
- 2 бр. на физически лица по ЗЗТ за навлизане и акостиране на лодки в р. Ропотамо в тихо и спокойно време;  
 

 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 10 бр. в размер общо на  72 800 лева: 

- На „Щрабаг“ ЕАД по ЗЧАВ за неизвърване на СПИ от дейността на асфалтобаза, в размер  на 200 лева; 
-  На „Авто Яни“ ООД по ЗЧАВ за неизвърване на СПИ от дейността на асфалтобаза, в размер  на 200 лева; 
- На „Берко-90 Берковски и сие“ СД по ЗЧАВ за неизвърване на СПИ от дейността на асфалтобаза, в размер  на 200 лева; 
- На Община Бяла по ЗВ за неизпълнение на условия в разрешитеното за заустване, в размер на 2000 лева; 
- На „Автомагистрали-Черно море“ АД по ЗЧАВ за неизвърване на СПИ от дейността на асфалтосмесител, в размер  на 200 лева; 
- На „Дюни“ АД по ЗЗТ за навлизане с тежка техника и насипване на пясък върху плажната ивица, в размер на 1000 лева; 
- На „Вики Инвест“ ЕООД за неизпълнение на предписание по ЗВ, в размер на 2000 лева 
- „Промет стиил“ ЕАД – за неизпълнеие на условия в КР, в размер на 10 000 лв. 
- „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за неизпълнеие на условия в КР в размер на 50 000 лв. 
- Нави трейд“ ЕООД за неизпълнение на поставени условия в издадено разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, в размер 

на 7000 лева; 
 
НАЛОЖЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ:  3 броя 

- на община Несебър за обект: канализационна система Обзор-Бяла, текуща месечна санкция с фиксиран размер 220 лева, считано от 16.03.2016 г., 
за неспазване на ИЕО по показател: общ азот. 

- на община Приморско за обект: канализационна система на с. Веселие, текуща месечна санкция с фиксиран размер 751 лева, считано от 
13.04.2016 г., за неспазване на ИЕО по показател: азот амониев и азот нитритен. 

- на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас за обект: канализационна система на гр. Бургас, текуща месечна санкция с фиксиран размер 6020 лева, считано от 
30.03.2016 г., за неспазване на ИЕО по показател: общ азот. 

 
 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА –   279 569.60 лева. 
  


