
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ БУРГАС 

ПЕРИОД 01.09.2016 – 31.09.2016 
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ПАМ 
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165 184 2 0 2 1 2 000,00 2 200,00 4 21 363,00 12 011,78 0 
 
През отчетния период са проверени 165 обекта, за което са извършени 184 проверки. От тях 88 бр. планови и 96 бр. 

извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 бр. предписания за отстраняване на констатирани 
нарушения.   

От директора на РИОСВ-Бургас e издаденo 1 наказателнo постановлениe за 2000 лева и 4 санкции наложени санкции с НП по 
член 69 от ЗООС  за 21363   лева. 

Наложени/актуализирани санкции за замърсяване на води – общо 12 броя. 
Наложени/актуализирани санкции за замърсяване на атмосферен въздух  - 1 брой. 

През отчетния период са 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“, 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. 

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. 

Извършени са проверки за  замърсяване с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии по Заповед на Министъра 
на околната среда и водите на територията на общини Сунгурларе, Карнобат, Средец, Котел, Бяла, Несебър; 

Проверени за чистотата на общинската и републиканска пътна мрежи са общини Сунгурларе, Карнобат, Средец, Котел, Бяла 
и Несебър. Констатира се замърсяване на терени с отпадъци в Община Средец, Котел, Сунгурларе. 

Осъществен е контрол по състоянието на Б-Б кубовете 
През текущия период остава значителен  броят на постъпили сигнали –основно са за бедстващи защитени животински 

видове, замърсяване на води и разпространение на неприятни миризми. По всички сигнали своевременно са предприети действия по 
компетентност. 
 


