ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 юли 2014 г.
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Извършени са 20 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 11 броя водни
проби, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 23 броя планови проверки във връзка с
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 2 броя планови
проверки по фактор шум.
През текущия период след лоши метеорологични атмосферни условия – обилни количества дъжд и силен вятър, са извършени голям брой проверки във
връзка с постъпили жалби и сигнали за замърсяване водите на Черно море.
Извършени са голям брой извънредни проверки по сигнали. Преобладават проверките за бедстващи защитени видове птици, костенурки и мъртви
делфини.
Две от проверките са по сигнали за атракция с екзотични животни, при което е отнет 1 екземпляр зелена морска котка, настанена в зоологическа градина в
гр. Айтос.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 6 бр.:
- на "БУБА 2009" ЕООД, гр. Несебър, по ЗУО, за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от ИУМПС и
събиране и съхраняване на ОЧЦМ без да притежава разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО;
- на "ПЕТКОВ КАР" ЕООД, гр. Несебър, по ЗУО, за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от ИУМПС без
да притежава разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО;
- на "Строителни материали" АД, по ЗООС, гр. Бургас за неизпълнение на предписание за преустановяване на депониране на остатъчна сяра на
хвостохранилище "Върли бряг 3";
- на Община Несебър, по ЗУО, за неправилна експлоатация на депото за неопасни отпадъци;
- на физ. лице от гр. Котел по ЗЛР за организиране на билкозаготвителен пункт без уведомяване и неводене на отчетност;
- на физ. лице по ЗЗЖ за притежаване и отглеждане на маймуна от вида Зелена морска котка и излагането и с цел атракция в к.к. Сл. Бряг;
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 9 бр. в размер на 89 200 лева общо;
- на община Несебър по ЗООС в размер на 2000 лева за неизпълнение на предписания за внасяне на информация за начина за отвеждане и
пречистване на ОВ от хотелски комплекс „Сън Палас“ и представяне на документи за канализационни мрежи в гр. Св. Влас;

- на „Иммофинанс“ ЕАД по ЗЗТ в размер на 10 000 лева за нарушаване на режима на ЗМ „Колокита“ (изграждане на брегоукрепваща стена и
метална конструкция);
- на община Созопол по ЗВ в размер 2000 лева за неизпълнение на условията в разрешително за заустване за канализационната система на с.
Равна гора;
- на община Айтос по ЗВ в размер 2000 лева за заустване без разрешително от канализационната система на гр. Айтос;
- на „С.В. Пропърти Инвест“ ООД по ЗВ в размер на 2000 лева за заустване на ОВ без издадено разрешително;
- на „Бургаспътстрой“ АД по ЗЗВВШ в размер на 200 лева за неизвършени СПИ за шум на кариера и преработвателна площадка гр. Айтос;
- на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по ЗООС в размер на 10 000 лева за неизпълнение на условие от КР;
- на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по по ЗООС в размер на 60 000 лева за неизпълнение на условие от КР;
- на „МВ Ойл“ ЕООД по ЗООС в размер на 1000 лева за неинформиране за ИП;
Наложени текущи месечни санкции: 1 брой
- Община Малко Търново за обект: Канализационна мрежа със септична яма СЯ - 6 с. Граматиково общ. Малко Търново в размер 118 лв., за
неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване, по показатели: неразтворени вещества, ХПК,
БПК5, считано от 23.04.2014 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 50 189 лв. месечно за период от шест месеца или обща сума 301 134 лв., за заустване на непречистени 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: екстрахируеми вещества, БПК5, анионактивни детергенти и общ фосфор, считано от 30.05.2014 г.
ПАМ: не са издавани
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 21 339 лева.
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