ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 декември 2015 г.
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Извършени са 8 броя планови проверки във връзка с изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух
и подзаконовите нормативни актове, (от тях 3 броя са с емисионно измерване, съгласно утвърдения график за извършване на контролни измервания на
емисии от неподвижни източници през 2015 г. ). Дадени са 4 броя предписания. Изпълнени са в срок.
Извършени са общо 3 броя планови проверки, от които с пробовземане на 1 брой водни проби от обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи
в повърхностни води, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.
С Решение № 203/25.11.2015 г. на Районен съд – гр. Айтос се потвърждава изцяло като правилно и законосъобразно НП № И-2-0556-1/05.06.2015
г. издадено от и.д. Директор на РИОСВ – Бургас, с което на „Алмар Сийфуд“ АД за обект: каналазационна система на „Предприятие за обработка на
рибни и други морски продукти – белени мариновани скариди“ е наложена текуща месечна санкция с фиксиран размер от 548 лева, считано от 01.04.2015
г. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели: ХПК, БПК5, общ азот и неразтворени вещества. Решението влязло в законна
сила на 18.12.2015 г.
През месец декември по спазване на природозащитното законодателство са извършени общо 34 проверки и проверени 33 обекта. От тях 8 са
извънредни проверки - по постъпили сигналr 5 бр. за защитени животни, 1 бр. за последващ контрол по изпълнение на предписание и 2 бр. за спазване
режима в ЗТ. Извършени са и 26 планови проверки - 13 за контрол по Закона за лечебните растения, 8 по Закона за защитените територии, 2 бр. по Закона
за биологичното разнообразие, 3 бр. по изпълнение условията в решения по ОС.
През месец декември по ЗУО са извършени 26 бр. проверки, от които 17 бр. планови и 9 бр. извънредни. 2 бр. от плановите проверки са
комплексни, на площадки за извършване на дейности по третиране на отпадъци – ИУМПС, ИУМПС – кораби, НУБА, ИУЕЕО, ОЧЦМ, метални опаковки и
др. Извършени са 7 бр. проверки на търговци и брокери и 3 бр. проверки на фирми извършващи транспортиране на отпадъци.

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 10 бр.
АУАН № 125/02.12.2015 г. на община Царево за обект: канализационна система на с. Лозенец, община Царево – за неизпълнение на
условие от разрешителното за заустване – по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите.
АУАН № 127/11.12.2015 г. на ЕТ "Агро 91 "Евтим Евтимов"- за неиздаден краен административен акт по реда на глава VI на ЗООС - чл. 81,
ал.1 т.2 и чл.95, ал.1 от ЗООС
АУАН № 126/03.12.2015 г. на „Василеви Стоун“ЕООД, с. Кипилово, община Котел за неизпълнение на предписание по ЗУО - чл. 113, ал. 2.
Непочистен терен, замърсен с отпадъци в имот № 07079.8.829 в землището на гр. Бургас.

АУАН № 130/18.12.2015 г. на „Ел Ем Импекс“ ЕООД за неизпълнение на предписание по ЗУО – чл. 113, ал. 2. Неизнесени отпадъци от ИУГ
и каучукови отпадъци и невъзстановен терен, находящ се в гр. Айтос, местност „Набожната къща“, ПИ № 145.
АУАН №123/01.12.2015 г. на физическо лице за Издаване на позволително за ползване на лечебно растение волски език, вкл. в Заповедта
по Чл. 10 по ЗЛР
АУАН №124/02.12.2015 г. на физическо лице за това, че не притежава и не предоставя регистрационна карта за екземпляр Императорска
боа
АУАН №128/15.12.2015 г. на юридическо лице за извършване изкопнонасипни дейности в ЗМ "Колокита" без уведомление на
МОСВ/РИОСВ Бургас
3 бр. АУАН на физически лица за нарушаване режима на Р „Ропотамо“
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 11 бр. в размер общо на70 600лева:
1. №110/17.12.2015 г. „Нефтопласт Трейдинг” ООД - имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, зауства отпадъчни води на изход от
локална пречиствателна станция за отпадъчни води, във воден обект, без разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите;
2. № 77/02.12.2015 г. Община Приморско- имуществена санкция в размер на 2000 / две хиляди/ лева по Закона за водите, не изпълнява условията,
определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
3. № 75/01.12.2015 г. Община Царево - имуществена санкция в размер на 2000 / две хиляди/ лева по Закона за водите, зауства отпадъчни води на изход
от локална пречиствателна станция за отпадъчни води, във воден обект, без разрешително за ползване на воден обект
4. № 99/01.12.2015 г. Община Царево - имуществена санкция в размер на 6000 / шест хиляди/ лева по Закона за водите, не изпълнява условията,
определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
5. № 114/17.12.2015 г. ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД - имуществена санкция в размер на 40000 /четиридесет хиляди/ лева, по Закона за опазване на
околната среда, не изпълнява условия на Комплексно разрешително;
6. №103/16.12.2015 г. физ. лице - глоба в размер на 100 /сто/ лева нарушение на Закона за защитените територии и заповедта за обявяване на резерват
„Ропотамо“;
7. № 112/16.12.2015 г. физ. лице - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за неизпълнение на предписание по реда на Закона за биологичното
разнообразие;
8.№85/17.12.2015 г. „АКРОТИРИЯ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД - имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за извършено строителство в
двата имота няма издадено крайно положително решение или становище от проведена процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и
Закона за биологичното разнообразие
9. № 115/17.12.2015 г. Иван Петков Жабов кмет на Община Средец - глоба в размер на 3000 /три хиляди/ лева, не е организирал дейностите по разделно
събиране на битови отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;
10. № 116/17.12.2015 г. Иван Петков Жабов кмет на Община Средец - глоба в размер на 3000 /три хиляди/ лева, не е организирал дейностите по разделно
събиране на отпадъци от опаковки в нарушение на Закона за управление на отпадъците;
11. №111/01.12.2015 г. „НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ” ООД - имуществена санкция в размер на 7000 /седем хиляди/ лева, извършва действия по третиране
на отпадъци, без наличие на регистрация и издаден регистрационен документ по реда на Закона за управление на отпадъците.
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НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:
на „Винекс Славянци“ АД с. Славянци за обект: утаечна система на цех Славянци, в размер на 94 лева, считано от 10.11.2015 г., поради
констатирани по-високи стойности на замърсяване и неспазване на ИЕО по показатели: БПК5, азот амониев и азот нитритен.
ПАМ: Не са издавани.
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 5 959.65 лева.
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