ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
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Извършени са 5 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 4 броя водни
проби, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 3 планови проверки във връзка с изпълнение на
задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 1 брой планова проверка по фактор
шум. Извършени са четири проверки по постъпили сигнали – два броя по компонент въздух и два по компонент води.
Наложена е Принудителна административна мярка (ПАМ) на „Топлофикация Бургас” ЕАД за спиране на производствената дейност на водогреен
скарен котел тип SZL14-1.0/115/45-T за производство на топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса – дървесен чипс, поради неизпълнение на
условие 9.2. от действащото КР № 33/2007г., чрез пломбирането му.
Експерти взеха участие в ДПК за депо за неопасни отпадъци – Малко Търново, издадена е заповед за предстоящата рекултивация на общинското
депо в Поморие. По сигнал беше извършена е проверка за замърсяване с отпадъци на бреговете на река Хаджийска в община Несебър. Отпадъците са
своеверемнно почистени.
Във връзка с разпореждане на министъра са дадени предписания на кметовете на общини за предприемане на мерки за почистване на речните
корита и прилежащите им територии в срок 20 март.
При извършени планови проверки на две находища за добив и преработка на скални материали не са констатирани нарушения. При проверките на два
животновъдни обекта е констатирано, че торовият отпад не се съхранява в торохранилища с водонепропускливи основа и стени, необходими за
правилното му съхранение, съгласно изискванията на добрите земеделски практики. Дадени са предписания за изграждането им и преместването на
наличния торов отпад в тях.
Извършен e извънреден контрол на постъпили сигнали за бедстващи и мъртви защитени видове. От края на месец януари във връзка с
констатирано наличие на птичи грип и е създадена епизоотична обстановка, като всички сигнали за бедстващи и мъртви птици се предават на ОДБХ.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 8 бр.
- на "Ди Манс" ЕООД, гр. Каблешково за това, че дружеството не води отчетност по отпадъците в отчетната книга;
- на "Стоян Строй" ООД, гр. Несебър за това, че дружеството не води отчетност по отпадъците в отчетната книга;
- на Кмета на община Средец за това, че не е организирал дейности по разделно събиране на битови отпадъци;
- на Кмета на община Средец за това, че не е организирал дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки;
- на Кмета на община Бяла за това, че не е организирал дейности по разделно събиране на масово разпространени отпадъци;
- на Община Айтос за неизпълнение на условията, определени в Разрешително № 23140035/17.09.2014г. за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в повърхностни води, издадено на Община Айтос за канализационна система на град Айтос - по чл. 48, ал.1, т.11 от Закона за водите.

- на „Топлофикация Бургас” ЕАД за неизпълнение на условие 9.2. от КР № 33/2007г. – по чл. 125 от ЗООС;
- на „Сарай” ЕООД за заустване на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие (мандра) във воден обект - р. Мочурица, без изискващо се
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.
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 7 бр. общо в размер на 17 100 лева:
- На ЕТ „Елеонора999-В. Димитрова“ за неизпълнение на предписания по ЗУО и Наредбата за продуктовите такси, в размер на 5000 лева;
- На „Юнивърс-2010“ ЕООД по ЗУО за третиране на отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и др. и водене на невярна отчетност за това, в размер на
2000 лева;
- На община Камено за неизпълнение на предписание за представяне на информация за предприемане на мерки за въвеждане на ПСОВ на с.
Кръстина в нормален режим на експлоатация, в размер на 4000 лева;
- На „Металс Бургас“ ЕООД по ЗУО за третиране на отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ОЧЦМ и др. и води невярна отчетност за това, в размер на
2000 лева;
- На физ. лице по ЗБР за улов на пойни птици с мрежа, в размер на 100 лева;
- На община Созопол по ЗВ за ползване на воден обект за заустване на ОВ от канализационната система на с. Равна гора в нарушение на
условията в издадено разрешително, в размер на 4000 лева;
- На община Малко Търново по ЗВ за констатирани нарушения на условията в издадено разрешително за ползване на воден обект – не се води
експлоатационен дневник за заустваните количества и не е обозначен пунктът за мониторинг, в размер на 2000 лева;

НАЛОЖЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ: на „Симпто” АД за обект: канализационна система на Механо- монтажен завод „Симпто“, предприятие за
топено сирене „Хелиос Милк„ и офис-къща „Ринг Строй“ в размер на 22 лева, считано от 14.01.2015 г, поради неспазване на ИЕО по показател: БПК5;
на “Лагуна” ООД за обект: Канализационна система на цех за боза в гр. Каблешково в размер на 25 лева, считано от 21.01.2015 г., поради неспазване на
ИЕО по показатели: неразтворени вещества, БПК5, ХПК.
ПАМ: 1
на „Топлофикация Бургас” ЕАД за спиране на производствената дейност на водогреен скарен котел тип SZL14-1.0/115/45-T за производство на топлинна
енергия чрез оползотворяване на биомаса – дървесен чипс, поради неизпълнение на условие 9.2. от действащото КР № 33/2007г., чрез пломбирането му.
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 25 389.03 лева.
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