ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 август 2014 г.
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Извършени са 16 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 7 броя водни
проби, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 33 броя планови проверки във връзка с
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 3 броя планови
проверки по фактор шум.
През отчетния период са проверени от експерти на РИОСВ-Бургас 6 броя постъпили сигнали за замърсяване на води и въздух. 4 броя сигнали за
изтичане на отпадъчни води в населени места са препратени за проверка по компетентност до съответните общини.
През месец август са акцент проверките по сигнали за бедстващи животински видове. През отчетния период в отдела са получени 41 сигнала.
Извършени са 2 планови проверки по дейности във връзка с възстановяване на крейречно местообитание по бреговете на р. Вая. Една извънредна
проверка на размножени видове по CITES. Дадено е предписание на община Поморие за почистване отпадъците от територията на ЗМ „Поморийско
езеро”.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 6 бр.:
- На Община Камено – за неизпълнение на условия, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти, за канализационна система на село Кръстина по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите;
- На Община Малко Търново – за неосигуряване на свободен достъп за проверка до площадката на ЛПСОВ с. Заберново по чл. 48, ал. 1, т. 8 от
Закона за водите;
- На „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – за нарушение на Условие 9.5.1 от Комплексно разрешително № 6-Н1-ИО-А1/2012 г.
- на "Ейч - 77" ЕООД, гр. Бургас по ЗУО - не се води отчетност за отпадъците, които се третират на площадката;
- на физ. лице за навлизане на МПС в резерват „Ропотамо” по ЗЗТ
- на физ. лице за атракция с екзотично животно в к.к. Слънчев бряг – маймуна от род Зелена морска котка.
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 16 бр. в размер на 80 900 лева общо:
- на физ. лице по ЗЗЖ за притежание и отглеждане на маймуна от разред Примати, сем. Коткоподобни, род Зелени морски котки в размер на 2 000
лева;
- на физ. лице за организиране на билкозаготвителен пункт без уведомяване на РИОСВ-Бургас и неводене на отчетна книга за изкупените,
реализираните и налични количества билки, по ЗЛР в размер на 100 лева;

- на „Висойл Груп“ ООД за неводене на отчетност за третиране на отпадъци от ИУМПС, НУБА и ОЧЦМ по ЗУО в размер на 3 000 лева;
- на 3 бр. физ. лица за навлизане с лодка в устието на р. Ропотамо без разрешение по ЗЗТ в размер на 100 лева всяко;
- на длъжностно лице – гл. архитект на община Царево за издаване на разрешение за строеж без съгласуване по ЗЗТ в размер на 500 лева;
- на „Венис Марина“ ЕООД за навлизане с лодка в устието на р. Ропотамо без разрешение по ЗЗТ в размер на 2 000 лева;
- на „Венис“ ООД за навлизане с лодка в устието на р. Ропотамо без разрешение по ЗЗТ в размер на 2 000 лева;
- 2 бр. на община Сунгурларе по ЗУО за незаплащане на такси за месечни отчилсения за депа, в размер на 30 000 лева всяко;
- на физ. лице за извършване на изкопни работи в ЗМ Пода по ЗЗТ в размер на 100 лева;
- на „Сортови семена-Бургас“ ООД за разораване на пасище и нарушаване на режима на ЗЗ – по ЗБР в размер на 200 лева;
- на „Сортови семена“ ЕООД за разораване на пасище и нарушаване на режима на ЗЗ – по ЗБР в размер на 200 лева;
- на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за неизпълнение на условие в КР в размер на 10 000 лева;
- На ЕТ "Илидор - Елена Василева" по ЗБР за излагане на публично място на препарати от защитени видове в заведение тип механа в с.
Вършило, общ. Созопол в размер на 500 лева;
НАЛОЖЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ: 2 броя
- „Парадайз Бийч“ АД за обект: канализационна система на хотелски комплекс „Парадайз Бийч“ АД, гр. Свети Влас, общ. Несебър в размер на
633 лв., за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване, по показатели: активна реакция рН,
азот нитритен и азот амониев, считано от 02.07.2014 г.;
- „Винекс Славянци“ АД за обект: утаечна система на цех Сунгурларе, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе в размер на 56 лв., за неспазване на
индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване, по показател: БПК5, считано от 17.06.2014 г.;
ПАМ: не са издавани
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 25 390 лева.
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