ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 28 февруари 2014 г.
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Извършени са 12 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 10 броя
водни проби, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 13 броя планови проверки във връзка с
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и три броя планови
проверки по шум.
През текущия период са извършени съвместни проверки на 5 обекта и пет извънредни проверки: три броя по компонент „Води“ - във връзка с
постъпило писмо от община Малко Търново за вземане на повторна водна проба от СЯ - 1 с. Бръшлян, на ЕТ "Дида - Тодор Вълчев" - пломбиране на
казан за изваряване на ракия гр. Каблешково общ. Поморие в изпълнение на Заповед № РД - 151/10.12.2013г. на Директора на РИОСВ – Бургас за
прилагане на принудителна административна мярка спиране на производствената дейност и последващ контрол на "Лукойл - България" ЕООД - ПСБ
Карнобат - във връзка с изпълнение на дадено предписание за пломбиране на аварийна байпасна връзка за заустване на отпадъчни води; Една по
компонент въздух на „Промет стийл” АД – във връзка с изготвяне на информация, изискана с писмо на МОСВ, за списък на обекти средни горивни
инсталации от 1 до 50 MW и една по фактор шум на „БМФ Порт Бургас” ЕАД – пристанищен терминал Изток.
Извършена е проверка по приключена рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр.Созопол /старото депо на
общината, пътя за с.Равадиново/ по ИСПА проект. Депото е оставено за наблюдение, като се извършва мониторинг на компонентите на околната среда по
утвърден план.
Извършени са съвместни проверки с Басейнова дирекция по сигнал на ВиК Бургас относно образували се сметища по речните корита на р. Луда
Камчия и нейните притоци на територията на община Котел и Сунгурларе. Дадени са предписания на кметовете за незабавно почистване на замърсените
терени.
Преобладаващата част от проверките по сигнали са за бедстващи птици.

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 6 бр.:
- „Спартак” АД гр. Бургас – за неизвършени през 2012 г. и 2013 г. собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от неподвижни източници – по чл. 18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и чл. 31. ал. 1, т. 2 от Наредба №
6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпуснати в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
Община Камено – за неизпълнение на условия, определени в Разрешително № 23710076/03.12.2012 г. за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено на Община Камено за канализационна система на село Кръстина, общ. Камено - по чл. 48, ал. 1,
т. 11 от Закона за водите;
Община Камено – за неизпълнение на предписание за представяне в РИОСВ – Бургас на информация за предприетите мерки за въвеждане на
пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), част от канализационната система на село Кръстина, Община Камено, в нормален режим на
експлоатация - по чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
Община Камено – за неизпълнение на дадено предписание за осигуряване на безопасен достъп до канализационния колектор и точката на
заустване на гр. Камено - по чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
Община Царево - за заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море в района на канално помпена станция 2, част от канализационната
система на гр. Царево, което се явява неизпълнение на условие в Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води - по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите;
„Спартак” АД гр. Бургас – за неизпълнение на дадено предписание „Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на показателите за
шум за 2013 г. при спазване изискванията на Наредба №54 и Методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от
промишлено предприятие и определяне нивото на шум в мястото на въздействие” - по чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда;
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 6 бр. в размер 45 000 лева;
- - на община Созопол по Закона за водите за заустване на отпадъчни води без разрешително в размер на 2 000 лева;
- - на община Царево по Закона за водите за заустване на отпадъчни води от канализационната система на с. Синеморец без разрешително в
размер на 2 000 лева;
- - на „Интерлимит“ ООД по ЗУО за неводене на отчетност в размер на 2 000 лева;
- - на ЕТ „Дида-Тодор Вълчев“ по ЗВ за заустване на производствени води без разрешително в размер на 2 000 лева;
- - на община Несебър по ЗУО за неспазване на технологията за депониране на отпадъци в размер на 7 000 лева;
- - на „Нита“ ЕООД по ЗУО за извършване на дейност с ОЧЦМ без разрешително в размер на 30 000 лева;
НАЛОЖЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ: 3 броя и 1 бр. еднократна
- „Агровин” ООД за обект: локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) на Винарна ”Шато Сунгурларе” гр. Сунгурларе с
фиксиран размер 8 лв. за неспазване на ИЕО по показатели: неразтворени вещества, ХПК и БПК5, считано от 12.11.2013 г.
ЕТ "Росица-Иван Стаматов" за обект: пункт за дестилация на етилов алкохол в с. Русокастро с фиксиран размер 13 лв. за неспазване на ИЕО
по показатели: ХПК и БПК5, считано от 31.10.2013 г.
"Мина Черно море - Бургас" ЕАД за обект: Рудник " Черно море - 2" в с. Лъка общ. Поморие с фиксиран размер 30 лв. за неспазване на ИЕО по
показатели: неразтворени вещества и активна реакция, считано от 28.01.2014 г.
Еднократна: 1 брой
„Вики инвест 1“ ЕООД гр. Пловдив за обект: пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Елените“ е наложена нова нарастваща
еднократна санкция в размер 25 095 лв. месечно за период от шест месеца или обща сума 150 570 лв., за заустване на пречистени отпадъчни води от
ПСОВ без разрешително за заустване и неспазване на нормите определени в Наредба № 8/2001 г. за качеството на крайбрежните морски води по
показатели: азот амониев, азот нитритен, БПК5, анионактивни детергенти и общ фосфор, считано от 29.11.2013 г.
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