ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 август 2013 г.
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През месец август бяха извършени 6 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в
повърхностни води (с 3 пробонабирания), 6 броя емисионни измервания на изпускани емисии в атмосферния въздух, включени в
утвърдения от МОСВ график, 2 броя контролни измервания на нивата на шум, 4 броя планови проверки във връзка с изпълнение
на задълженията операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и общо 23
броя проверки постъпили сигнали за замърсяване на води и въздух, включително и с последващ контрол по тях.
Общо 55 броя са проверките по Биоразнообразие и защитени територии, от тях 51 проверки са по сигнали на граждани.
Най голям е броят на сигналите за бедстващи защитени видове - 23 броя. Броят на проверките за изхвърлени трупове на
делфини на морския бряг е осем. Извършени са и 12 броя проверки по сигнали за атракции с екзотични животни в курортните
центрове, при които са отнети три броя незаконно притежавани маймуни
През месец август 2013 г. експертите на РИОСВ-Бургас са извършили общо 143 проверки на 138 обекта. От тях 42 са
плановите проверки и 101 са извънредните проверки. По-голeмият брой извънредни проверки са извършени по сигнали – 80
броя. През периода са издадени 57 предписания. Съставени са 6 бр. актове за установяване на административни нарушения – 2
бр. по Закона за управление на отпадъците, 1 за неизпълнение на предписание по Закона за опазване на околната среда и 3 бр.
по Закона за защита на животните. Издадени са 15 бр. наказателни постановления в размер общо на 36 400 лева.
Експертите по фактор „Отпадъци“ са извършили 4 проверки на площадки с дейности с отпадъци от черни и цветни метали,
като три са планови проверки, а една е извършена във връзка с подадено заявление за изменение и допълнение на
разрешително за дейности с отпадъци. При направените проверки не са констатирани нарушения. През отчетния период са

извършени девет проверки по сигнали за замърсяване с отпадъци. При седем от тях не са констатирани нарушения, при две от
проверките са констатирани нарушения, за които са дадени предписания.
При извършени планови проверки на две находища за строителни материали не са констатирани нарушения.
През месец август експертите по опасни химични вещества извършиха 7 бр. извънредни проверки във връзка с контрол на
задълженията на фирмите произвеждащи дървени въглища за регистрацията на химични вещества по Регламент (ЕО) 1907/2006
REACH. Проверени са както действащи обекти, така и предстоящи за монтиране инсталации /внесени в РИОСВ-Бургас
инвестиционни намерения през 2012 г. и до средата на 2013 г./. От действащите фирми на територията на инспекцията две са
извършили същинска регистрация по REACH.

Съставени актове – 6 бр.:
- на „Петков кар“ ЕООД по Закона за управление на отпадъците за съхраняване на отпадъци от излезли от употреба МПС
без разрешително на плошадка в с. Рудник;
- на „Марсиани“ ООД (предмет на дейност третиране на отпадъци) – за приемане и съхраняване на отпадъци от излезли от
употреба МПС и електрическо и електронно оборудване, без да притежават разрешително;
- на три физически лица по Закона за защита на животните за притежание на примати и игуана;
- на „Ековеце“ ЕООД гр. София за неизпълнение на предписание по ЗООС – непредоставяне на документи,
удостоверяващи отвеждането и пречистването на изчерпени отпадъчни води;
Наказателни постановления - 15 бр. в размер общо на 36 400 лева:
- на община Несебър, в размер на 10 000 лв. по Закона за управление на отпадъците, за неправилна експлоатация на депо
за битови отпадъци и допускане на запалване на отпадъците в него;
- на „Стъклопласт – Димов, Димова и сие“ СД (предмет на дейност – ремонт на плавателни съдове от сътклопластмаса), в
размер на 100 лв. за непредставяне на информация за собствени непрекъснати измервания на изпусканите емисии;
- на „Леястом“ ЕООД, гр. Сунгурларе (леярен цех за черни и цветни метали) по Закона за шума в размер на 1 000 лева, за
превишаване на граничните стойности на показателите за шум в околната среда;
- на община Несебър по Закона за управление на отпадъците за некоректно попълнени графи в отчетни книги по отпадъци
за постъпилите количества в депо Несебър, в размер на 2 000 лева за неводене на отчетни книги
- на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по ЗООС в размер на 2 000 лева за неизпълнение на мерки за предотвратяване,
намаляване или отстраняване на екологичните щети, предвидени в плана.
- на „Инкотекс“ Ад, гр. Котел по Закона за водите за неизвършен собствен мониторинг на отпадъчни води в размер на 500
лева;

2

- на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, като собственик и ползвател на кариера и преработвателна площдка в с. Каменар
по Закона за шума, в размер на 1 500 лева за превишения на граничните стойности на нивата на шум;
- на физ. лице от с. Искра, община Карнобат по ЗУО за изкупуване на ОЧЦМ без рзрешително в размер на 1 400 лева;
- на физ. лице от с. Искра, община Карнобат по ЗУО за изкупуване на ОЧЦМ без рзрешително в размер на 1 400 лева;
- на физ. лице за излагане на маймуна с цел атракция, без да притежава документи за произход, в размер на 3 000 лева;
- на физ. лице за излагане на маймуна с цел атракция, без да притежава документи за произход, в размер на 2 000 лева;
- на физ. лице за притежаване, отглеждане и използване на маймуна с цел атракция, в размер на 2 000 лева;
- на физ. лице за излагане на игуана с цел атракция, без да притежава документи за произход и регистрация на екземпляра,
в размер на 2 000 лева;
- на физ. лице за къпингуване в ЗТ- защитена местност „Иракли“ в нарушение на режима, по ЗЗТ в размер на 500 лева;
- на „Петков кар“ ЕОД, с Рудник, община Бургас за извършване на дейности по съхраняване на ИУМПС без разрешение, в
размер на 7 000 лева;
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