
  

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас 

Период 01 – 31 юли 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  

194 52 14 22 165 900 3  1 209 580 24 926 1 
 

Извършени са 21 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 15 броя 
водни проби от обекти, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 7 планови проверки във връзка с 
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 3 планови проверки по 
Закона за защита от шума в околната среда.  

Извършени са и 15 проверки по постъпили сигнали за замърсяване на води и 5 броя проверки за замърсяване на въздуха.  
Наложена е Принудителна административна мярка (ПАМ) на "Агрошанс Комерс" ЕООД,  гр. Карнобат за спиране на инсталация за утилизация на 

свежа птича тор и превръщането му в органична тор до произнасяне на Директора на РИОСВ-Бургас с краен административен акт по реда на глава шеста 
от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. 

Четири броя са проверките за размножени видове опазвани по CITES и атракция с екзотични животни, при което са отнети в полза на държавата 
две маймуни от род Зелена морска котка. Маймунките са настанени временно в Зоопарк – Айтос. 
Преобладават проверките по сигнали за бедстващи и мъртви защитени и диви видове – птици и делфини. 
 
 
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 14 бр. 

- На „Керамика Бургас“ АД по ЗООС за извършване на строителни дейности на площадката без внесено инвестиционно предложение по реда на 
глава шеста от ЗООС; 

- на кмета на община Котел за неизпълнение на предписания, свързани с почистването на участъци, замърсени с отпадъци; 
- ET „Албина-Албина Отмар“ по ЗЗТ за нарушение режима на ПЗ „Пясъчни дюни-м. Каваците“; 
- 2 бр. на физ. лица за притежаване и отглеждане на маймуни от разред Примати; 
- На „Черноморска брегова група“ ООД по ЗЗТ за разрушаване на пясъчни дюни, като е поставил табели със схема за разполагане на преместваеми 

обекти на плаж „Каваци –Юг в ПР „Пясъчната лилия“; 
- на Община Царево за канализационна система с. Варвара - не изпълнява условия, определени в Разрешително за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти -  чл. 48 ал. 1, т. 11 от Закона за водите. 
- на Община Царево за канализационна система с. Синеморец - зауства отпадъчните води от канализационна система на с. Синеморец, община 

Царево във водния обект Черно море, без изискващо се съгласно чл. 46, ал.1, т. 3, буква "б" от Закона за водите разрешително за за ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни в повърхностни водни обекти от Закона за водите. 
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-  на "Стоник груп" ООД – не е процедирал инвестиционно предложение по смисъла на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за 
извършване на дейността по производство на дървесен чипс- по чл. 95, ал. 1, във връзка с чл. 81, ал. 1 от ЗООС. 

- на Община Камено за канализационна система на с. Кръстина  - не изпълнява условия, определени в Разрешително за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти -  по чл. 48 ал. 1, т. 11 от Закона за водите. 

- на "Кроношпан България" ЕООД - не е уведомил незабавно РИОСВ - Бургас за настъпил пожар на територията на "Кроношпан България" ЕООД – 
по чл. 18, т. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

- на "Агрошанс Комерс" ЕООДгр. Карнобат - за неизпълнение на дадени предписания – по чл. 155 ал. 2 от Закона за околната среда и водите. 
- на Община Царево за канализационна система на гр. Ахтопол - зауства отпадъчните води във водния обект Черно море, без изискващо се 

съгласно чл. 46, ал.1, т. 3, буква "б" от Закона за водите разрешително за заползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води. 

- на Община Приморско за канализационна система на с. Веселие  - не изпълнява условия, определени в Разрешително за ползване на воден обект 
за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - по чл. 48 ал. 1, т. 11 от Закона за водите. 

 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 22 бр. в размер общо на 165 900 лева; 

- на ЕТ „ДАРС 91 – Димитър Събков“ – по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ за 2013 и 2014 г. в размер на 200 лева; 
-  на „Път 2004“ ООД – по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ за 2013 и 2014 г. в размер на 200 лева; 
- „Винекс Славянци“ АД – по ЗВ за неизпълнение на условие в разрешително, в размер на 2 000 лева; 
- на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по ЗООС за неизпълнение на условие в КР, в размер на 30 000 лева; 
- на „РТК“ ООД по ЗУО за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, в размер на 1400 лева; 
- на две физ. лица по ЗЗТ за навлизане на лодки в резерват Ропотамо, в размер на 100 лева всяко; 
- на  „А.П.П. Зоохранинвест“ ЕООД по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ за 2013 и 2014 г. в размер на 200 лева; 
- на „Браво – Печатни технологии“ ООД по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ за 2013 и 2014 г. в размер на 200 лева; 
- на „Лукойл Енергия и Газ“ ЕООД по ЗООС за за неизпълнение на условие в КР, в размер на 10 000 лева; 
- на кмета на община Поморие по ЗУО за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, в размер на 3 000 лева; 
- на община Бяла по ЗВ за неизпълнение на условие от разрешително за заустване, в размер на 2000 лева; 
- на „Феърплей Пропъртис мениджмънт“ ЕООД по ЗЧАВ за неподадено заявление за регистрация, в размер на 1 000 лева; 
- на „Евроимпекс Бургас“ ЕООД по ЗУО за неводене на отчетност в отчетна книга, в размер на 2 000 лева; 
- на „Благоустройствени строежи“ ЕООД по ЗЗШОСза установени превишения на нивата на шум, в размер на 1 000 лв.; 
- на община Несебър за издаване на заповед за изсичане на храсти и единични дървета в защитена зона в нарушение на ЗБР, в размер на 1 000 

лева; 
- на гл. архитект на община Царево по ЗООС за издаване на разрешение за строеж без издадено становище от РИОСВ-Бургас по реда на глава 

шеста от ЗООС, в размер на 6 000 лева; 
- на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по ЗООС за допуснато несъответствие с условията в КР, в размер на 100 000 лева; 
- на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по ЗЧАВ за неуведомяване на РИОСВ-Бургас за настъпил пожар на основна площадка в размер на 2 000 лева; 
- на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по ЗЧАВ за неуведомяване за започнати ремонтни дейности и спиране на котел на нефтен терминал „Росенец“, в 

размер на 500 лева; 
- на „Керамика Бургас“ АД по ЗООС за извършване на нови строителни дейнсоти на площадката без издадено становище от РИОСВ-Бургас по реда 

на глава шеста от ЗООС, в размер на 1 000 лева; 
- на кмета на Котел по ЗУО за неизпълнено предписание за почистване на речните корита, в размер на 2 000 лева; 

 
 
АКТУАЛИЗИРАНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:  
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- На "Път 2004" ООД, гр. Бургас за обект: асфалтобаза в кв. Банево в размер на 5 000 лв., считано от 12.05.2015 г., за разпространение на 
неприятни миризми зад границите на обекта. 

- На Община Сунгурларе за обект: канализационна система на с. Манолич в размер на 44 лв., считано от 10.06.2015 г., поради неспазване на ИЕО 
по показател: азот нитритен. 

Еднократна: 1 брой 
- На "Вики Инвест 1" ЕООД, за обект: ПСОВ "Елените", гр. Свети Влас еднократна нарастваща санкция в размер на  200 756 лева / месечно за срок 

от шест месеца  - общ размер 1 204 536 лв., считано от 04.06.2015 г., за заустване на отпадъчни води на изход от ПСОВ в Черно море без 
изискващо се сегласно 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. 

 
ПАМ:  Наложена е Принудителна административна мярка (ПАМ) на "Агрошанс Комерс" ЕООД,  гр. Карнобат за спиране на инсталация за утилизация на 

свежа птича тор и превръщането му в органична тор до произнасяне на Директора на РИОСВ-Бургас с краен административен акт по реда на глава 
шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. 

 
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА -  24 926 лева. 
  
 


