
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ БУРГАС 
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През отчетния период са извъшени  проверки на 171 обекта, от които 67 бр. планови, 104 бр. извънредни. В рамките на 
осъществения контрол са дадени 71 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатираните нарушения на 
ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Бургас са съставени 4 акта за установяване на 
административни нарушения. Директорът на РИОСВ – Бургас е издал 26 броя Наказателни постановления, 1 Принудителна 
административна мярка. 

Извършен контрол  на бензиностанции, за привеждането им към изискванията на Наредба №16 /1999 г. за ограничаване 
емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, относно Фаза II - 
система за улавяне на бензиновите пари при зареждане на МПС 

 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 е извършен контролни измервания на емисии от неподвижни източници през 2016 г.  

Извършени проверки на обекти потенциални замърсители на Черно море във връзка туристически сезон 2016 год.  
Извършени планови проверки във връзка с утвърдения от министъра на околната среда и  водите график за контрол на 

обектите формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи във  
водни обекти и включени в „Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ 

Извършени планови проверки по отношение на веществата, предмет на ограничаване съгласно Приложение XVII  на 
Регламент REACH (вписване  43- азобагрила и азооцветители) – Четвърти хармонизиран европейски проект REF- 4. 

През отчетния период са извършени  проверки за  замърсяване с отпадъци на речнте легла и прилежащите им територии по 
Заповед на Министъра на околната среда и водите на територията на Общини: Созопол, Сунгурларе, Малко Търново, Руен, 
Приморско, Камено и Айтос. 



През месец август са извършени  проверки за чистотата на общинската и републиканска пътна мрежи на територията на 
Общини: Созопол, Сунгурларе, Малко Търново, Руен, Приморско, Камено и Айтос. 

През текущия период е увеличен броят на постъпили сигнали – 139 броя. Основно сигналите са за бедстващи защитени 
животински видове - 104 броя и за замърсяване на морските води - 12  броя. На всички сигнали е реагирано своевременно и са 
предприети действия по компетентност. 
 
 

СЪСТАВЕНИ АУАН – 4 бр. 
- Акт № 124 от 16.08.2016 г. на „Дакар 2004”ООД за водене на невярна отчетност по ЗУО. 
- Акт № 125 от 24.08.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за констатирано неизпълнение  на условия  от  

Комплексно  разрешително №6-Н2/2015 г.  
- Акт № 126 от 24.08.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за констатирано неизпълнение  на условия  от 

Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води във воден обект по ЗВ. 
- Акт № 127 от 25.08.2016 г. на Красимир Георгиев Тодоров неизпълнено предписание дадено с КП по ЗООС. 

 
НП и ПАМ  
ПАМ – 1 брой  
Спрени са всички дейности, извършващи се от „Трейд Ка“ ЕООД, ЕИК 202361880, със седалище и адрес на управление гр. 

Бургас, ул. Георги Кирков № 36, представлявано от Борислав Любомиров Христов – едноличен собственик на капитала и собственик 
и управител, съгласувани на основание парграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защитените територии със 
становище изх. № ПД-1557-(1) от 22.07.2016 г. на РИОСВ Бургас, за дейността: „Обособяване на зона за временен престой на 
автомобили в поземлен имот 62459.59.5 по КК на с. Резово, община Царево. 
 

Наказателни постановления – 26 бр., в размер общо на 58600лв.: 
- На 15 бр. физически лица по ЗБР, за събиране на листо-стеблена маса от блатно кокиче  в размер на 100 лева; 
- На ФЛ по ЗЧАВ, не е уведомил незабавно РИОСВ-Бургас за пропуск на амоняк 100; 
- На Община Царево по ЗВ, не изпълнява условия, определени в Разрешително за канализационна система на с. 

Варвара, в размер на 2000 лв; 
- На Община Царево по ЗВ, не изпълнява условия, определени в Разрешително за канализационна система на гр. 

Ахтопол, в размер на 2000 лв; 
- На Община Царево по ЗВ, не изпълнява условия, определени в Разрешително за канализационна система на с. 

Синеморец в размер на 2000 лв; 
- На ЕТ ”Албина Албина Отмар” по ЗООС, не е премахнала 15 бр. каравани от ПЗ „Пясъчни дюни” в м. Каваци, в 

размер на 3000 лв.; 



- На Община Котел по ЗВ не изпълнява условие в разрешително в размер на 2000 лв; 
- На „Лукойл Нефтохим Бургас”АД по ЗООС, не изпълнява условия на КР, в размер на 10000лв.; 
- На „Металс Варна” ЕООД по ЗУО, води невярна отчетност за количествата отпадъци, в размер на 2000 лв.; 
- На „Интерметал груп” ЕООД по ЗУО извършва по касов път разплащане при сделки с черни и цветни метали в 

размер на 30000 лв; 
- На „Интерметал груп” ЕООД по ЗУО водене на невярна отчетност на площадка № 1 гр. Средец,  в размер на 

2000 лв; 
- На „Интерметал груп” ЕООД по ЗУО водене на невярна отчетност на площадка № 2 в гр. Средец, в размер на 

2000 лв; 
 
Наложени/актуализирани санкции за замърсяване на води :  общо 21 броя 
Наложени/актуализирани санкции за замърсяване на атмосферен въздух :  общо 3 броя 
Наложени текущи месечни санкции:   7 броя,  на обща стойност   2 485 236 лв. 
Постъпления от санкции за периода - 4819.55 лв. 
 
Наложени текущи месечни санкции:   7 броя,  на обща стойност   2 485 236 лв. 

1. На община Поморие за обект: канализационна система на гр. Поморие, текуща месечна санкция в размер на 187 (сто 
осемдесет и седем лева), считано от 29.06.2016 г., за превишения по показател: желязо 

2. На община Несебър за обект: канализационна система „Равда-Сл. бряг-Несебър“, текуща месечна санкция в размер на 65 
155 (шестдесет и пет хиляди сто петдесет и пет) лева, считано 15.06.2016 г., за превишения по показатели: ПАВ, БПК5, общ азот и 
общ фосфор 

3. На „Вики инвест 1“ ЕООД за обект: ПСОВ „Елените“, текуща месечна санкция в размер на 2 409 072 (два милиона 
четиристотин и девет хиляди и седемдесет и два) лева, считано от 08.06.2016 г., за превишение по показатели: азот амониев, азот 
нитритен, БПК5, общ фосфор, екстрахируеми вещества и ПАВ 

4. На Община Созопол за обект: канализационна система Созопол-Черноморец-Равадиново, текуща месечна санкция в размер 
на 165 (сто шестдесет и пет) лева, считано от 13.07.2016 г. за превишения по показател: общ фосфор 

5. „Хелт енд спа холидейс“ ЕООД, за обект: канализационна мрежа с ЛПСОВ на хотелски комплекс „Зорница Сендс“ , гр. Св. 
Влас, общ. Несебър, текуща месечна санкция в размер на 305 лева, считано от 30.06.2016 г. 

6. На „Идън девелъпментс“ АД за обект: канализационна мрежа с ЛПСОВ на жилищен комплекс „Райска градина“, гр. Св. 
Влас, общ. Несебър, текуща месечна санкция в размер на 118 лева, считано от 28.06.2016 г. 

7.    Комплекс „Лазурно море“, м/ст „Караагач“, земл. с. Лозенец, текуща месечна санкция в размер на 10 234 лева, считано от 
26.07.2016 г.за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели:неразтворени вещества, ХПК и БПК5 от 
проведен собствен мониторинг за месец юли 
 



Намалени: 6 броя 
1.„Парадайз Бийч“ АД, за обект: канализационна система на хотелски комплекс „Парадайз Бийч”, гр. Св. Влас, общ. Несебър 

намалена текуща месечна санкция, наложена с Наказателно постановление № И-2-0532-1/20.08.2014 г., намалена със Заповед № И-2-
0532-4/10.09.2015 г. и възобновена със Заповед № И-0532-6/13.06.2016 г. в размер от 309 лв. (триста и девет лева), на 86 лв. 
(осемдесет и шест), за неспазване на ИЕО по показатели: активна реакция и азот нитратен, считано от 12.07.2016 г. 

2.Община Царево, за обект: канализационна система на с. Лозенец намалена текуща месечна санкция от 288 лева на 132 лева, 
за неспазване на ИЕО по показатели: азот нитритен, считано от 23.06.2016 г. 

3.Община Созопол за обект: канализационна система на с. Равна гора, намалена текуща месечна санкция от 105 лева на 39 
лева за неспазване на ИЕО по показатели: неразтворени вещества, ХПК, БПК5, азот амониев и азот нитритен, считано от 09.06.2016 
г. 

4.„Хелт енд спа холидейс“ ЕООД, за обект: канализационна мрежа с ЛПСОВ на хотелски комплекс „Зорница Сендс“, гр. Св. 
Влас, общ. Несебър намалена текуща месечна санкция от 305 лева на 91 лева месечно, считано от 28.07.2016 г. 

5.„Винекс Славянци“ АД за обект: утаечна система на цех Сунгурларе намалена текуща месечна санкция от 1192 лева на 1059 
лева, считано от 23.06.2016 г. 

6.„ВиК“ ЕАД за обект: канализационна система на гр. Китен – гр. Приморско намалена текуща месечна санкция от 444 лева 
на 331 лева, считано от 26.07.2016 г. 
 
 Отменени: 7 броя 

1. На община Поморие, отменена текуща месечна санкция в размер на 187 (сто осемдесет и седем) за обект: канализационна 
система на гр. Поморие, наложена с Наказателно постановление №И-2-0604-1/01.08.2016 г., считано от 19.07.2016 г., тъй като няма 
превишения на показателите 

2. На община Несебър, отменена текуща месечна санкция в размер на 4300 (четири хиляди и триста) лева за обект: 
канализационна система Равда-Сл. бряг-Несебър, наложена с Наказателно постановление № И-2-0603-1/27.07.2016 г., считано от 
15.06.2016 г., тъй като са констатирани по-високи стойности на замърсяване на околната среда 

3. На Община Руен, отменена текуща месечна санкция в размер на 15 (петнадесет) лева, от проведен собствен мониторинг за 
м. юни за обект: канализационна система на с. Люляково, считано от 21.06.2016 г. 

4. На „Хелт енд спа холидейс“ ЕООД, отменена текуща месечна санкция в размер на 231 лева,  за обект: канализационна 
мрежа с ЛПСОВ на хотелски комплекс „Зорница Сендс“, гр.Св. Влас, общ. Несебър, считано от 30.06.2016 г., тъй като са 
констатирани по-високи стойности на замърсяване на околната среда 

5. На „Идън девелъпментс“ АД, отменена текуща месечна санкция в размер на 100 лева за обект:канализационна мрежа с 
ЛПСОВ на жилищен комплекс „Райска градина“, гр.Св. Влас, общ. Несебър, считано от 28.06.2016 г., тъй като са констатирани по-
високи стойности на замърсяване на околната среда 

6. На община Созопол, отменена текуща месечна санкция в размер на 165 лева, за обект: канализационна система на 
гр.Созопол, считано от 13.07.2016 г. 



7. На „ИФ Фаворит“ ООД, отменена текуща месечна санкция в размер на 263 лева за обект: канализационна система на 
хотелски комплекс „Лазурно море“, м/ст „Караагач“, земл. с. Лозенец, считано от 26.07.2016 г. 

 
Възобновени:  1 брой 
1. „Франко“ ЕООД – възобновена текуща месечна санкция в размер на 180 лева , поради възобновяване дейността на цех за 

преработка и консервиране дейността на цех за преработка на плодове 
 

Наложени/актуализирани санкции за замърсяване на атмосферен въздух :  общо 3 броя 
 

Наложени текущи месечни санкции:   1 брой,  на обща стойност  74 лв. 
1. „Бургаспътстрой“ АД  - асфалтобаза гр. Средец- въз основа на представени резултати от проведени собствени периодични 

измервания е наложена текуща месечна санкция за констатирани превишения по показател въглероден оксид с фиксиран размер 74 
лв. 
 
 Отменени: 1 брой 

1.  „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД,  в размер на 1438 лв. за инсталация Хидрокрекинг на гудрон H-Oil, пещ 1001, пещ 1002  
към Комплекс за преработка на тежки остатъци във връзка с проведени собствени периодични измервания, които показват, че 
измерените концентрации на азотни оксиди не превишават съответните норми за допустими емисии, съгласно Комплексното 
разрешително № 6-Н2/2015 г.  
 

Спрени: 1 брой 
1. Бургаспътстрой“ АД  - асфалтобаза гр. Средец- поради  сприране   работата  на  асфалтосмесител  ДС -156, със Заповед е 

спряна текущата месечна санкция от 74 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 


