ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 29 февруари 2016 г.
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Извършени през са 15 броя проверки на обекти включени в плана за контролната дейност на РИОСВ-Бургас и 3 бр. проверки по сигнали. По
постъпили сигнали са извършени две проверки на на "Кроношпан България "ЕООД. Единият - за силна задушлива миризма в к-с „Славейков“ проверен
съвместно с представител на дирекция „Околна среда“ към Община Бургас. Направен е цялостен обход около границите на обекта. Проверени са двата
цеха „ОSB” и „ПДЧ“ за установяване спазване на технологичния режим на инсталациите и изградените към тях пречиствтелни съоръжения. Експлоатират
се всички пречиствателни съоръжения-ръкавни филтри, циклони, мокър скрубер, елетрофилтър.
При проверката не се констатира несъответствия в работата на съоръженията и инсталациите водещи до наличие и разпространение на неприятни
миризми извън границите на производствената площадка. На същия обект е извършена проверка във връзка с постъпил сигнал за системно излъчване на
високи нива на шум от дейността на обекта. Извършени са нощни контролни измервания (23,30ч.-02,40ч.) при максимално натоварване на
производствените мощности. Нощни нива на шум са измерени в 32 измерителни точки и 2 измерителни точки в мястото на въздействие. Не са
констатирани превишения на еквивалентните нива на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие бл.29 на к-с „Славейков“.
Извършена е проверка на „Ависпал „ЕООД, с.Чубра, общ.Сунгурларе по сигнал за миризми от дейността на обекта. Не са констатирани миризми на
производствената площадката и извън границите на обекта. Най-близките жилищни сгради отстоят на приблизително 800м от границите на дружеството.
Извършени са общо 13 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 16
броя водни проби и включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.
С Решение № 123 от 02 февруари 2016 г. Административен съд – Бургас оставя в сила Решение от 20.10.2015 г. на Районен съд – Айтос с което се
потвърждава наказателно постановление № И-2-0555-1/05.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Бургас, с което на община Руен за обект: ПСОВ Люляково
е наложена текуща месечна санкция с фиксиран размер 6 279 лева, считано от 01.04.2015 г. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения
определени в разрешителното за заустване.
Общият брой на извършените проверки за опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и зони е 11.
Преобладават проверките по сигнали за бедстващи и мъртви защитени животниски видове – 4 броя. Проверен е и сигнал за прокарване на тръба със
спирателен кран в югоизточната част на Атанасовско езеро.
Извършени са 4 планови проверки – 1 в ЗМ „Поморийско езеро“ и 3 за изпълнение условията на Решения за ОСВ върху защитени зони;
Извършени са 1 проверка за установяване характера на имот, предмет на инвестиционно предложение и 1 проверка на размножени видове сухоземни
костенурки (звезденчати костенурки) в с. Баня, община Несебър.

Започна подготовката по изпълнение на Заповед на министъра за превенция и недопускане на замърсявания на речните легла и прилежащите
територии на реките. Изпратени са предписания до кметовете на всички 15 общини за предприемане на мерки, изготвен и представен е в дирекция ПОС
график за извършване на проверките от РИОСВ.
Проведена е работна среща с ОП „Чистота еко“ – оператор на РДНО „Братово –запад във връзка с третирането на биоотпадъците.
Проведена е съвместна проверка с ОД на МВР-Бургас на „Металс Варна“ ООД – площадка за третиране на ОЧЦМ в гр. Камено
Осъществени са планови проверки на фирми, извършващи дейности по третиране на отпадъци от пластмаса.
Във връзка с писмо на МОСВ за проверка на ББ-кубове и складове за ПРЗ, се проведе работна среща в РИОСВ-Бургас с представители на 13
общини, на чиято територия са разположени. Обсъдени са въпросите за контрола и съхраняването им.
През отчетния период са извършени и две проверки по сигнал. Първият сигнал за изхвърляне на утайки от ПСОВ Бургас в стара кариера е
неоснователен. Утайките, се доставят в кариерното гнездо на находище „Дебелт“, за което „Строителни материали“ АД имат предоставена концесия за
добив. Дружеството има съгласуван проект за рекултивация, в които е залегнало използването на стабилизирани утайки при дейностите по рекултивация.
Извършена е проверка и на ПСОВ-Бургас. Констатирано е транспортиране на стабилизирани и минерлизирани утайки въз основа на договор от ВиК Бургас
до кариера Дебелт за рекултивация.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 12 бр.
- Акт № 16 /09.02.2016 г. на „Реблис“ за неизвършване на СПИ на отпадъчни газове генерирани от дейността на обекта за периода 2013-2015 г.
Съставеният акт е по чл.18 т.1 от ЗЧАВ;
- Акт №19 /18.02.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за неизпълнение на Условие 9.2.1 , от Комплексно разрешително №6-Н2/2015г. на
„Лукойл Нефтохим.
Съставеният акт е по чл. 125, ал.1, т. 2 от ЗООС;
- Акт № 14 /08.02.2016 г. на „„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД -Пристанищен терминал Росенец за неизвършване на измерване или изчисление на
нивата на шум в мястото на въздействие и не е представен доклад с резултати от СПИ.
Съставеният акт е по чл. 11, т.6 от ЗЗШОС, във връзка с чл.30 , ал.1 от Наредба 54/2010г.;
- АУАН № 13/01.02.2016 г. на Кмет на община Бяла, община Бяла за изхвърляне на отпадъци в депо за неопасни отпадъци Бяла, което е със
спряна експлоатация;
- АУАН № 15/09.02.2016 г. на "Бул он" ЕООД, гр. Бургас за извършване на действия по третиране на отпадъци без наличие на регистрация и
издаден регистрационен документ, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО;
- АУАН № 20/22.02.2016 г. на "Шанс - Б" ЕООД, гр. Бургас за неизпълнение на дадено предписание;
- Акт № 17 от 15.02.2016 г. на община Средец за обект: канализационна система с ПСОВ на гр. Средец - за неизпълнение на условия и изисквания
определени в разрешителното за заустване - по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите.
- Акт № 18 от 15.02.2016 г. на „Алмед“ ЕООД за обект: площадка за третиране на отпадъци, находяща се в гр. Бургас, ул. „Крайезерна“, Северна
промишлена зона, - за неизпълнение на предписание от КП № 009625/К-10-172 от 22.12.2015 г. - по чл. 155 ал.2 от Закона за опазване на околната
среда.
- Акт № 21 от 23.02.2016 г. на община Айтос за обект: канализационна система на гр. Айтос - за неизпълнение на условия и изисквания определени
в разрешителното за заустване - по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите.
- Акт № 22 от 23.02.2016 г. на община Котел за обект: канализационна система на с. Жеравна - за неизпълнение на условия и изисквания
определени в разрешителното за заустване - по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите.
- Акт № 23 от 23.02.2016 г. на община Поморие за обект: канализационна система на гр. Ахелой - за неизпълнение на условия и изисквания
определени в разрешителното за заустване - по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите.
- Акт № 24 от 23.02.2016 г. на община Поморие за обект: канализационна система на гр. Каблешково - за неизпълнение на условия и изисквания
определени в разрешителното за заустване - по чл. 48 ал.1 т. 11 от Закона за водите.
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 7 бр. в размер общо на 22 700 лева:
2

-

3 бр. на физ. лица по ЗЗТ за лов в ЗТ, в размер на 100 лева всяко;
„Чикън груп“ ООД за заустване на ОВ без разрешително по ЗВ, в размер на 2 000 лева;
„Стаматов 7“ ЕООД за непредставяне на позволителни по ЗЛР, в размер на 400 лева;
2 бр. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за неизпълнение на условия в КР, по 10 000 лева всяко;

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА – 2 348.06 лева.
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