Отчет за контролната дейност на 16-те РИОСВ
за м. НОЕМВРИ 2010 г.
За месец ноември експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и
водите са извършили проверки на 1846 бр. обекти и са дали 1014 бр. предписания за
отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 145 бр. акта и са издадени 95
бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 258 450 лв. Наложени са 23 бр.
санкции за констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над
допустимите норми и/или неспазване на емисионни норми и ограничения. Постъпилите
суми по наложените санкции, в т.ч. и за предходни месеци са общо 145 549.64 лв.
Повече информация -таблицата.
През изминалия месец акцент в контролната дейност на регионалните инспекции са
извършените контролни проверки с измервания на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух и емисионен контрол на обекти, които заустват
отпадъчни води във водни обекти. Във връзка с това, за констатирано неспазване на
емисионни норми и ограничения и допуснато замърсяване на крайбрежните морски
води над допустимите норми от пречиствателна станция за отпадъчни води „РавдаСлънчев бряг”, РИОСВ – Бургас наложи санкции в размер на 272 920 лв. и 26 020 лв.
месечно, съответно за новата и старата част на обекта, РИОСВ - Пловдив наложи
санкция в размер на 4 414 лв. на „Бонитрекс НБТ” ЕООД, РИОСВ – Шумен наложи
месечна санкция на „Алкомет” АД гр.Шумен в размер на 966 лв. за превишение на
индивидуални емисионни ограничения на вредни вещества в отпадъчни води,
зауствани в река Теке дере, поречие река Камчия, а РИОСВ – София е провела
емисионен контрол на отпадъчните води, формиращи се от обекти, основни емитери на
отпадъчни води, заустващи в повърхностни водни обекти по поречия Искър, Нишава и
Марица.
I. Компонент въздух - РИОСВ-Бургас е издала 3 бр. НП на фирми за производство на
дървени въглища - ЕТ „Тера- Василка Колева”, „Аполон-В” ООД и „Успех-2005” ООД
в размер на 5 000 лв всяко и едно НП на „Симос” ООД гр. Приморско в размер на 1 000
лв., РИОСВ – Ст. Загора е издала НП на „Нилекс” ООД, с. Баня, в размер на 1 000 лв.
за производство на дървени въглища по открит способ на площадка в с. Гранит, общ.
Елхово и е съставен акт на „Х и Г Сливен” ООД, град Сливен за замърсяване на
атмосферния въздух, в резултат на нерегламентирано изгаряне на въздушни филтри,
РИОСВ-Пловдив е издала пет НП на обща стойност 1300 лв. за замърсяване на въздуха,
РИОСВ-Шумен е наложила текуща месечна санкция на „Роса” АД гр.Попово за
замърсяване на въздуха по показател прах, въглероден оксид и азотен оксид, на
стойност 313.66 лв., РИОСВ – Плевен е наложила глоба на физическо лице на стойност
500 лв., РИОСВ – Благоевград е издала НП на “Стил М1“ ООД, в размер на 2000 лв.,
РИОСВ-В.Търново е издала НП на “Елмот” АД за непредставени протоколи от
собствени периодични измервания за четири изпускащи устройства, на стойност 500
лв., а РИОСВ-Смолян е съставила акт на „Секвоя” ЕООД гр. Чепеларе.
II. Компонент води – РИОСВ – Ст. Загора е издала НП на „Енел Марица изток 3” АД, на
стойност 5 000 лв. за замърсяване на река Соколица, РИОСВ-Шумен е издала две НП, всяко
на стойност 1 500 лв. на „ПХЖ Брадърс Комерс” ЕАД за неподдържане в техническа и
експлоатационна изправност на съществуващите собствени пречиствателни
съоръжения и неосигуряване непрекъснато на нормалната им експлоатация и на ЕТ

„Фаворит – Х- Христо Атанасов” за замърсяване на местно дере - ІІ-ра категория
водоприемник, поради заустване в него на замърсени и непречистени отпадъчни води, в
следствие на неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на
съществуващите собствени пречиствателни съоръжения и неосигуряване на тяхната
непрекъсната нормална експлоатация, РИОСВ – Бургас е издала две НП по 500 лв.
всяко на - „Симпто” АД – гр. Айтос за неизпъление на условие в разрешително за
заустване и на „ВиК – Бургас” ЕАД за неосигуряване на нормална експлоатация на
ПСОВ и едно НП на „Чикън Груп” ООД за неизпълнено предписание за възобновяване
работата на ЛПСОВ в размер на 2 000 лв., РИОСВ-Плевен е издала НП на „Астарта”
ООД, на стойност 500лв., РИОСВ-Хасково е съставила четири акта на „Неохим”АД за
изпускане на отпадни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения,
на „Монолит” АД - бетонов възел в гр. Димитровград за заустване на отпадни води във
воден обект без изградени пречиствателни съоръжения, на „Телиш”АД- винарска изба
„Кастра рубла”- с. Коларово, общ. Харманли за заустване във водния обект на
непречистени отпадни води в нарушение на индивидуалните емисионни норми и на
ОЦК за изпускане на отпадъчни води в язовир „Студен кладенец” в нарушение на
индивидуалните емисионни ограничения.
III. Управление на отпадъците - За незаконен трансграничен превоз на отпадъци от
РИОСВ - Благоевград са издадени четири наказателни постановления на обща стойност
20 0000 лв., а от Гранична полиция са съставени 10 акта, РИОСВ – Хасково е издала
две НП, всяко на стойност 5 000 лв. за незаконен превоз на отпадъци, РИОСВ – Перник
е издала едно НП за незаконен превоз на отпадъци, на стойност 5 000 лв. и две НП,
всяко на стойност 500 лв. на кметските наместници на с. Мурено и с. Горна Врабча за
неизпълнено предписание за почистване на отпадъци, РИОСВ – Монтана е издала две
НП, на стойност 20 000 лв. и 10 000 лв., съответно на кмета на гр. Лом за констатирано
повторно нарушение на ЗУО и на “Джордан 2003” ЕООД за неизпълнени условия от
разрешителното за отпадъци, РИОСВ – Варна е издала девет НП, на обща стойност
18 000 лв., на фирми непредставили годишни отчети за отпадъци, РИОСВ – Бургас е
съставила две НП, по 2 000 лв. всяко на „Галус-Ко” ЕООД за изгаряне на отпадъци и на
кмета на община Руен за допуснато изхвърляне на отпадъци на неразрешени места,
РИОСВ-Ст.Загора издаде три наказателни постановления, всяко по 3 500 лв., на ЕТ
”Михалев комерс - Михаил Михалев”, ”БУЛ-В” ЕООД и ”БУЛ-АКС” ЕООД за
извършване на дейности с отпадъци, без необходимите за това разрешителни, РИОСВ –
Пазарджик е издала НП на На ЕТ “Адис-4-Йордан Кадурин”, на стойност 2 000 лв. за
липса на отчетност за формираните от дейността на обекта отпадъци и НП на “ЗХ
Белово”АД, на стойност 7 000 лв. за това че не е изготвен план и за рекултивация на
депото, РИОСВ-В. Търново е издала едно НП на “Крисинвест” ЕООД, на стойност 300
лв. за допускане на разлив на масла на площадка за излезли от употреба МПС, РИОСВ
– Смолян е издала НП на кмета на с. Чокманово, на стойност 500 лв. за непочистване
на замърсени с отпадъци площи и е съставила три акта на кметовете на селата
Жълтуша, Слащен и община Сатовча,а РИОСВ – Враца е издала НП на кмета на с.
Краводер, на стойност 1 400 лв., за допуснато изхвърляне на смесени битови отпадъци
на неразрешени затова места.
IV. Комплексни разрешителни – За неизпълнени условия от комплексни
разрешителни РИОСВ – Пловдив е издала две НП, всяко по 10 000 лв. на „Монди
Стамболийски” ЕАД и на ЕТ „Оскар-Кирил Николов”, а РИОСВ – Бургас е издал НП
на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД по ЗВ в размер на 2 000 лв. за неизпълнение на
условие в КР.
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V. Земни недра и подземни богатства. Почви – РИОСВ – Хасково е издала НП на ЕТ
„Универс- АС- А.Стоянов”, на стойност 50 000 лв., за незаконен добив на подземни
богатства, а РИОСВ – Плевен е издала НП на ЕТ ”Евро кварц- М.Ватов”, на стойност
3 000 лв., за замърсяване на почвата на имоти в с. Александрово.
VI. Опасни химични вещества – РИОСВ – Благоевград е издала две НП, всяко на
стойност 1 000 лв., на “Гогови - АГ “ ООД и “Булс“ ООД за непредставяне на информация за
използваните химични вещества и смеси.
VII. Защитени територии и биоразнообразие – РИОСВ – Бургас е издала две НП, всяко на
стойност 1 000 лв., на „Фиоре Индъстрийз” ЕООД за извършване на дейност без

съгласуване в ЗМ „Колокита” и на „Палиник” ЕООД за извършване на строителство без
приключена процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, РИОСВ-Варна
е издала НП, на стойност 5 000 лв. на „Агроимпекс” ООД и НП на физическо лице, на
стойност 1 500 лв., а при съвместна акция на РИОСВ – Пазарджик и специални
полицеиски сили от гр. Пловдив в резерват „Купена” са съставени два акта и е
конфискувана незаконно отсечена букова дървесина.
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) –От регионалните структури са
издадени общо 5 ПАМ:
• От РИОСВ – Шумен 3 броя Заповеди за прилагане на ПАМ - за спиране на
дейност, както следва:
- спиране на дейността по ползването – засаждане и отглеждане на трайни насаждения
– орехи в землище с.Бяла река, тъй като попада в ЗЗ „Котленска планина” и дейността е
в нарушение на т.6.2. на Заповед №РД-910/11.12.2008 г. на министъра на околната
среда и водите;
- спиране на производствената дейност по интензивно отглеждане на свине за угояване
и достъпа чрез пломбиране в животновъден обект, находящ се в с.Буйново,
общ.Търговище, до издаване и влизане в сила на КР;
- спиране на производствената дейност по производство на необработени метали от
отпадъци от метали чрез металургични процеси: претопяване на отпадъчен алуминий и
леене на метали в Цех за претопяване на отпадъчен алуминий в три броя пещи,
находящ се в гр.Нови пазар, до издаването и влизането в сила на КР.
• От РИОСВ – Русе е издадена Заповед на юридическо лице, наел бензиностанция
в град Мартен и е ограничен достъпа до резервоара за съхранение на бензини.
Поставена е пломба на наливното устройство.
• От РИОСВ – Враца е издадена Заповед за намаляване на производствения
капацитет на “Млечен рай – 2” ООД, цех за млекопреработка в кв. Бистрец, общ. Враца.
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ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 16-те РИОСВ
за НОЕМВРИ 2010 г.

РИОСВ

РИОСВБлагоевград
РИОСВ-Бургас
РИОСВ-Варна
РИОСВ-Враца
РИОСВ-В.Търново
РИОСВ-Монтана
РИОСВ-Пазарджик
РИОСВ-Перник
РИОСВ-Плевен
РИОСВ-Пловдив
РИОСВ-Русе
РИОСВ-София
РИОСВ-Ст.Загора
РИОСВ-Смолян
РИОСВ-Хасково
РИОСВ-Шумен
ОБЩО:

Брой
проверени
обекти

Брой
дадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой наложени
Постъпили суми от санкции в лв.
санкции с НП по чл. /Сумата, постъпила в РИОСВ от
69 от ЗООС
санкции през отчетния период,
(от РИОСВ и МОСВ) включително от текущи санкции
наложени в предходни периоди/

бр.
51

бр.
51

бр.
21

бр.
7

лв.
24 000

бр.
-

лв.
3 320.00

129
220
61
105
52
109
131
103
89
83
94
86
165
185
183

79
49
7
55
10
96
57
107
46
168
18
56
75
17
123

7
20
2
2
4
18
8
5
6
10
12
3
6
5
16

16
14
2
2
5
3
5
4
7
8
2
4
16

37 600
32 500
2 000
800
32 550
10 000
8 700
4 050
21 300
17 100
800
60 000
6 950

11
1
1
1
1
1
5
2

20 241.00
6 847.00
73.60
2 096.00
5 348.01
290.00
29 739.00
1 367.00
25 204.70
9 908.81
30 772.39
4 345.71
541.00
2 445.00
3 010.42

1 846

1014

145

95

258 450

23

145 549.64

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности

бр.
-

1

1

3
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