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Извършени са 8 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води с пробовземане на отпадъчни води от 3 обекта, включени в
утвърдения от МОСВ график, 10 броя планови и 4 броя извънпланови проверки във връзка с изпълнение на задълженията на операторите по Закона за
чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове. Във връзка с проверка по сигнал за замърсяване с отпадъчни води е издадена
Заповед № РД – 151/10.12.2013 г. на Директора на РИОСВ- Бургас за налагане на принудителна административна мярка – спиране на производствената
дейност на специализиран обект за дестилация на ферментирали плодове находящ се в гр. Каблешково, общ. Поморие, със собственик ПК „Гено Сивов” и
ползвател ЕТ „Дида – Тодор Вълчев”.
При извършени планови проверки на хвостохранище „Върли бряг” не са констатирани нарушения. Нарушения са констатирани по отвеждащия
скатните води канал на хвостохранилище „Росен”. Изпратено е писмо до фирмата, провеждаща мониторинг и поддръжка на хвостохранилищата.
Извършени са проверки на състоянието на информационни, забранителни и противопожарни табели и противопожарни табла в резерватите.
Проверки по сигнали за намерени мъртви и бедстващи защитени видове.
По фактор „Отпадъци“ През месец декември продължиха проверките за засилване на контрола на обекти, извършващи събиране на отработени
масла и автосервизна дейност. Не са констатирани нарушения, които подлежат на санкции по ЗУО. При констатирани несъответствия са дадени
предписания по чл. 119, ал. 7 и чл. 120 от ЗУО, които са изпълнени в поставените срокове. Едно от предписанията е със срок през месец януари.
През декември 2013 г. експертите на РИОСВ-Бургас са извършили общо 100 проверки на 96 обекта. От тях 49 са плановите проверки и 51 са
извънредните проверки. През периода са издадени 47 предписания. Съставени са 8бр. актове за установяване на административни нарушения.

Съставени актове – 8 бр.:
- Община Созопол – във връзка с нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море от дъждовен колектор собственост на
Община Созопол, в района пред вилно селище „Санта Марина“, местност „Света Марина“ гр. Созопол – чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите;

Община Царево – във връзка със заустване на отпадъчни води от канализационна система на село Синеморец, Община Царево във водния обект
Черно море, без изискващото се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите разрешително за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в повърхностни води;
- “Статик 89” ЕООД гр. Царево – казан за изваряване на ракия затова, че при извършване на производствената дейност - дестилация на
ферментирали плодове е допуснал заустване на производствени отпадъчни води в земнонасипна канавка за дъждовни води, без необходимото
разрешително за заустване по реда на Закона за водите - чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите;
- ЕТ “Дида – Тодор Вълчев” като наемател на казан за изваряване на ракия в гр. Каблешково, общ. Поморие, при извършване на производствена
дейност е допуснал водите от изваряване на ракията и водите от промиването на казаните да се заустват в дерето без необходимото разрешително за
ползване на воден обект по реда на Закона за водите - чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите;
- „Шабан” ЕООД с. Малко село, общ. Котел при извършване на производствена дейност: дестилация на ферментирали плодове е допуснал
заустване на производствени отпадъчни води директно в дерето без необходимото разрешително за заустване по реда на Закона за водите - чл. 46, ал. 1,
т. 3, буква „б“;
- ЕТ „Сахара – Хамза Садък” с. Ябланово, общ. Котел при извършване на производствена дейност: дестилация на ферментирали плодове е
допуснал заустване на производствени отпадъчни води директно в дерето без необходимото разрешително за заустване по реда на Закона за водите - чл.
46, ал. 1, т. 3, буква „б“;
- „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас за заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море от стария канализационен колектор на квартал Сарафово, гр.
Бургас в района на морски плаж „Сарафово – централен“ без разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни
води съгласно чл. 46 ал.1 т.3 буква б от Закона за водите;
- на "РО.М.А 2000" ООД, гр. Айтос - обект за ремонт и комплексно оборудване на професионални кухни и супермаркети, по Закона за управление на
отпадъците, за неизпълнение на предписания, свързани с представянето на документи.

Санкции:
НОВИ НАЛОЖЕНИ – 2 броя
„ВИН.С. Индустрийс“ ООД за обект: пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на промишлен комплекс в с. Церовски, общ. Карнобат в размер
на 25 лева за неспазване на ИЕО определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти по показател активна
реакция рН, считано от 01.10.2013 г.
„Строителни материали“ АД за обект: флотационна фабрика „Върли бряг“ с пречиствателно съоръжение хвостохранилище в размер на 89 лева за
неспазване на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показател неразтворени вещества, считано от 05.11.2013 г.

Принудителни административни мерки:
- заповед за спиране дейността на специализиран обект за дестилация на ферментирали плодове находящ се в гр. Каблешково, общ. Поморие, със
собственик ПК „Гено Сивов” и ползвател ЕТ „Дида – Тодор Вълчев”.
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