ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ БУРГАС
ПЕРИОД 01.05.2017 – 31.05.2017
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През отчетния период са проверени 163 обекта, за което са извършени 168 проверки. От тях 98 бр. планови и 70 бр.
извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 бр. предписания за отстраняване на констатирани
нарушения.
За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на природната среда от РИОСВ
Бургас са съставени 15 броя АУАН.
- АУАН на „Сънрайс-СД ”ООД извършил е дейности в Защитена територия без съгласуване, чл.11 във връзка с параграф 7 от
ПЗР на ЗЗТ;
- АУАН на Янко Илиев Илиев, събира листно стеблена маса от блатно кокиче, чл.42, ал.2 от ЗБР;
- АУАН на Нанка Атанасова Богева, събира листно стеблена маса от блатно кокиче чл.42, ал.2 от ЗБР;
- АУАН на Денко Илиев Илиев, събира листно стеблена маса от блатно кокиче чл.42, ал.2 от ЗБР;
- АУАН
на Коста Димитров Каранашев, кмет община Котел, не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на
нерегламентираните за това места, чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО;
- АУАН на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД не изпълнява условие на КР, чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС;
- АУАН на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД – пристанищен терминал Росенец, не е изградена инсталация за регенерация на пари
на ЛОС, чл.9б от ЗЧАВ;
- АУАН на Община Созопол, неизпълнение на условие от разрешително по ЗВ, чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ;
- АУАН на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД не изпълнява условие на КР, чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС;
- АУАН на Васил Панделиев кмет общ.Сунгурларе не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните за това
места, чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО;
- АУАН на община Бургас, зауства непречистени води след ПСОВ (Меден рудник) без разрешително по ЗВ, чл.46, ал.1, т.3 буква
„б” от ЗВ;

- АУАН на „Кроношпан България“ ЕООД не изпълнява условие на КР, чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС;
- АУАН на община Царево, Зауства ОВ от канализационната система на с.Варвара без пречистване и без разрешително по ЗВ,
чл.46, ал.1, т.3 буква „б” от ЗВ;
- АУАН на община Царево, Зауства ОВ от канализационната система на с.Синеморец без пречистване и без разрешително по
ЗВ, чл.46, ал.1, т.3 буква „б” от ЗВ;
- АУАН на община Царево, Зауства ОВ от канализационната система на гр.Ахтопол без пречистване и без разрешително по ЗВ,
чл.46, ал.1, т.3 буква „б” от ЗВ;
От директора на РИОСВ-Бургас са издадени 11 броя наказателни постановления за 131 000 лева.
- „Хелиос Милк“ ЕООД не е извършил СПИ по показател шум за 2015 г. и 2016 г., чл.27, т.2 от Наредба № 54 и чл.11, т.6 от
ЗЗШОС, имуществена санкция в размер на 200/двеста/ лева;
- „Интерпласт 2007”ЕООД не е извършил СПИ по показател шум за 2015 г. и 2016 г., чл.27, т.2 от Наредба № 54 и чл.11, т.6 от
ЗЗШОС, имуществена санкция в размер на 200/двеста/ лева;
- „Клас“ ООД не са извършени СПИ на показателите на шум за 2015 г. и 2016 г., чл.11, т.6 от ЗЗШОС, имуществена санкция в
размер на 200/двеста/ лева;
- „Кроношпан България“ ЕООД не изпълнява условие на КР, чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС, имуществена санкция в размер на
120 000/сто и двадесет хиляди/ лева.
- Янко Илиев Илиев, събира листно стеблена маса от блатно кокиче, чл.42, ал.2 от ЗБР, глоба в размер на 100 /сто/ лева;
- Нанка Атанасова Богева, събира листно стеблена маса от блатно кокиче чл.42, ал.2 от ЗБР глоба в размер на 100 /сто/ лева;
- Денко Илиев Илиев, събира листно стеблена маса от блатно кокиче чл.42, ал.2 от ЗБР глоба в размер на 100 /сто/ лева;
- Николай Кирилов Димитров, не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните за това места, чл.19, ал.3,
т.15 от ЗУО, глоба в размер на 3000 /три хиляди/лв.
- Атанас Костов Трендафилов, не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните за това места, чл.19, ал.3,
т.15 от ЗУО, глоба в размер на 3000 /три хиляди/лв.
- „Промет Стийл“ ЕАД не изпълнява условие на КР, чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС, имуществена санкция в размер на 20000/
двадесет хиляди/ лева.
- „Сънрайс-СД”ООД, извършил е дейности в Защитена територия без съгласуване, чл.11 във връзка с параграф 7 от ПЗР на
ЗЗТ, имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/лева
Наложени 3 броя текущи месечни санкции по член 69 от ЗООС на обща стойност 2750 лв.
1. Община Люляково за обект: канализационна система на с. Люляково, наложена текуща месечна санкция в размер на 163 (сто
шестдесет и три) лева, за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: азот амониев и азот
нитритен, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 05.04.2017 г.
2. Община Приморско за обект: канализационна система на с. Веселие, наложена текуща месечна санкция в размер на 330 (триста
и тридесет) лева, за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: азот амониев и азот
нитритен, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 29.03.2017 г.

3. Община Несебър за обект: канализационна система на „Равда – Сл. бряг – Несебър“, наложена текуща месечна санкция в
размер на 2257 (две хиляди двеста петдесет и седем) лева, за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване
по показатели: общ азот и общ фосфор, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 12.04.2017 г.
Най-голяма по размер текуща месечна санкция е наложена на Община Несебър за обект: канализационна система на „Равда – Сл.
бряг – Несебър“, наложена текуща месечна санкция в размер на 2257 (две хиляди двеста петдесет и седем) лева, за превишение на
ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: общ азот и общ фосфор, въз основа на извършен контролен
мониторинг, считано от 12.04.2017 г.
Общо събраните суми от РИОСВ - Бургас по наложени санкции са 16 064,34 лв. От получените суми 80% - 12 851,47 лв. са
разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили
най - големи приходи от наложени санкции са: Община Сунгурларе - 9881,11 лв. и Община Бургас -1350,48 лева.
През месец май 2017 год. са предприети действия по 63 бр. сигнали и жалби .

