ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 30 април 2014 г.
Брой
проверени
обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой

Брой

Брой

Брой

Брой

147

51

8

14

Сума
20 600

1

Сума
73

Постъпили суми от санкции в лв.
/Сумата, постъпила в РИОСВ
от санкции през отчетния
период, включително от
текущи санкции наложени в
предходни периоди/
Сума
25 366

Брой
издадени
заповеди
за спиране
на
дейности
Брой
2

Извършени са 10 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 8 броя водни проби,
включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 28 броя планови проверки във връзка с изпълнение на
задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 2 броя планови проверки по фактор
шум.
Издадени са 4 броя становища за внос на озоноразрушаващи вещества, 4 броя Решения за утвърждаване на Планове за управление на разтворителите и
е изготвена справка до ИАОС – София съгласно чл. 10 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на
органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
При извършени планови проверки на животновъдни обекти, площадки с Б-Б кубове, склад за съхранение на излезли от употреба пестициди и находища на
подземни богатства не са констатирани нарушения, за които да е необходимо налагането на санкции.
Дадените предписания със срокове през месец април са изпълнени.
Извършен е контрол за установяване състоянието на находищата на блатно кокиче в териториалния обхват на РИОСВ – Бургас. Най-голям отново е броят
на проверките по сигнали за бедстващи защитени видове.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 8 бр.:
„С. В. Пропърти инвест” ООД с. Кошарица, общ. Несебър – за нерегламентирано заустване на отпадъчни води без разрешително за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по чл. 46, ал. 1, т. 3б от Закона за водите от обект: „Комплекс Чери Гардън” с 22 броя
еднофамилни къщи в имот идентификатор 013198, местност „Кору дере” в землището на с. Кошарица, общ. Несебър;
Община Созопол – за неизпълнение на условия, определени в Разрешително № 23710085/13.05.2013 г. за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено на Община Созопол за канализационна система на село Равна гора, общ. Созопол по чл. 48,
ал. 1, т. 11 от Закона за водите;
„Агровин“ ООД гр. Сунгурларе за обект Винарна „Шато Сунгурларе“ за неизпълнение на условие, определено в Разрешително №
33740141/01.02.2013 г. за нефункциониране на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустване на непречистени отпадъчни
води през аварийния изпускател по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите;

„Агровин“ ООД гр. Сунгурларе за обект Винарна „Шато Сунгурларе“ за неизпълнение на условие, определено в Разрешително №
33740141/01.02.2013 г. за неосигурено измерване на количеството зауствани отпадъчни води в повърхностни води по чл.174 ал.1, във връзка с чл. 48 ал.1,
т.6 и т.11 от Закона за водите;
„Агровин“ ООД гр. Сунгурларе за обект Винарна „Шато Сунгурларе“ за неизпълнение на условие, определено в Разрешително №
33740141/01.02.2013 г. за необозначен пункт за собствен мониторинг по чл. 48 ал.1, т.11 от Закона за водите;
„Агровин“ ООД гр. Сунгурларе за обект Винарна „Шато Сунгурларе“ за неизпълнение на процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води
в съответствие с изискванията, определeни в Разрешително № 33740141/01.02.2013 г. по чл.174 ал.1, във връзка с чл. 48 ал.1, т.6 и т.11 от Закона за
водите;
- 2 бр. актове на „Венис Марина“ ЕООД и „Венис“ ООД за нарушение на ЗЗТ и режима на Р Ропотамо;
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 14 бр. в размер общо на 20 600 лева;
- „Информапринт“ ООД в размер на 1 000 лева по ЗЧАВ за неподаване на заявление за регистрация на инсталация, изпускаща летливи органични
съединения;
- „Информапринт“ ООД в размер на 100 лева по ЗЧАВ за неизвършване на собствени периодични измервания /СПИ/ 2012-2013
- „Спартак“ АД в размер на 100 лева по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ 2012-2013
- „Спартак“ АД в размер на 200 лева по ЗЗШОС за непредставен доклад за резултати от СПИ за показател шум за 2013;
- „Дарс ауто“ ЕООД в размер на 100 лева по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ 2012-2013
- „Дограма“ АД в размер на 100 лева по ЗЧАВ за неизвършване на СПИ 2012-2013
- На община Поморие по ЗВ за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр. Ахелой в река Ахлой без разрешително в размер
на 2000 лева;
- ЕТ „Пено Киров“ – пункт за производство на алкохол в с. Горица, общ. Поморие по ЗВ за заустване на ОВ във водосборно дере без разрешително в
размер на 2000 лева;
- На община Камено по ЗООС за неизпълнение на предписание за осигуряване на безопасен достъп до канализационния колектор на гр. Камено в
размер на 2 000 лева;
- На община Камено по ЗООС за неизпълнение на предписание за представяне на предприети мерки за въвеждане на ПСОВ в част от
канализационната система на с. Кръстина в размер на 2000 лева;
- На община Камено по ЗВ за неизпълнение на условие от разрешително за ползване на воден обект в размер на 2 000;
- На община Царево по ЗВ за заустване на ОВ в Черно море от колектор в района на Пристанище Царево – преливник на КПС 2, част от
канализационната система на гр. Царево, което представлява нарушение на условие от разрешителното за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в размер на 2 000 лева;
- На „Металс Бургас“ ЕООД по ЗУО за непредоставена информация относно отчета за дейности с отпадъци (ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и ОЧЦМ) в
размер на 2 000 лева;
- На „Рома ТВ“ по ЗУО за непредставяне за заверка отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци по Приложение № 1 от
Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри във връзка с предписание № 5 от съставения протокол при проверката в размер на 5 000 лева;
ВЪЗОБНОВЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ: 1 брой
„Идън Девелъпментс” АД за обект: канализационна мрежа с ЛПСОВ на жилищен комплекс „Райска градина”, гр. Свети Влас общ. Несебър в размер
на 73 лв., считано от 03.04.2014 г., поради възобновяване на дейността, предизвикала увреждане и змърсяване на околната среда над индивидуалните
емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване.
ПАМ: - 2 бр. на “Венис“ ООД и „Венис Марина“ ЕООД за спиране на дейности по извършване на туристическа услуга по река Ропотамо в резерват
Ропотамо;
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 25 366 лева.
2

