
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ БУРГАС 

ПЕРИОД 01.12.2016 – 31.12.2016 
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ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой 

60 72 4 0 0 3 14 000,00 15 743,41 6 5 707,00 1 284,33 1 
 
През отчетния период са проверени 60 обекта, за което са извършени 72 проверки. От тях 42 бр. планови и 30 бр. извънредни 

проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 23бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.   
От директора на РИОСВ-Бургас са издадени 3 наказателнo постановлениe за 14 000.00 лева и 6 броя  наложени санкции с НП по 
член 69 от ЗООС  на обща стойност 5707 лв.Наложени/актуализирани санкции – общо 15 броя. 
 Наложена  е  Принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност на ферма за отглеждане на 
животни 

Предприети са  действия по 33 бр. сигнали и жалби за месец декември.   
С реализираните планови проверки укспешно приключи изпълнението на Годишния план за контролната дейност на 

инспекцията. 
Извършени са контролни измервания на емисии от неподвижни източници през 2016 г. в съответствие с чл. 25, ал. 3 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух и в изпълнение на утвърден от Министъра на околната среда и водите график. 
Осъществено е привеждане на бензиностанциите намиращи се в обхвата на РИОСВ –Бургас към изискванията на Наредба 

№16 /1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 
бензини. 

Проверени са общини Средец, Камено, Созопол, Поморие, Несебър, Царево, Приморско и Бургас по създадената организация 
за третиране на масоворазпространени отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

Направени са проверки на общини Средец, Созопол, Несебър, Царево, Приморско  по създадената организация за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. 

Проверени са 5  кариери: на „Благоустройствени строежи“ ЕООД – находища Банево и Каменар, „Черно море“ АД -  
находище Върли бряг, „Бургаспътстрой“ АД – находище Айтос, „Андезит“ООД – находище Галата. 

 


