ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 юли 2016 г.
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През отчетния период са извъшени 126 проверки на 124 обекта, от които 46 бр. планови, 80 бр. извънредни. В рамките на
осъществения контрол са дадени 40 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни
нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Бургас са съставени 10 акта. От директора на РИОСВБургас са издадени 4 бр. наказателни постановления за 40 400 лева и 11 санкции по член 69 за 7 679 лева, с които на нарушителите са
наложени санкции и глоби в общ размер на 48 079 лв.
През отчетния период се извършиха проверки за чистотата на общинската и републиканска пътна мрежи и за замърсяване с отпадъци на
речнте легла и прилежащите им територии на територията на Община Царево. Беше съгласуван проект на Актуализация на Програма за
намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на
община Камено за периода 2016-2020 г. в съответствие с чл.27 от ЗЧАВ .
Предприети са действия по постъпили в РИОСВ-Бургас сигнали и жалби на граждани – 131 бр. Извършен е емисионен контрол на
заустваните отпадъчни води и изпълнение на условията в издадените разрешителни за ползване на воден обект и проверки на обекти
потенциални замърсители на Черно море във връзка туристически сезон 2016 год. С писма са уведомени кметовете на 15-те общини в
териториалния обхват на инспекцията, че РИОСВ-Бургас регулярно ще извършва проверки за замърсяване с отпадъци на речните легла и
прилежащите им територии и за чистотата на общинската и републиканска пътни мрежи. Информирани са общините за задълженията им по
ЗУО за изготвяне и изпълнение на общински програми за управление на отпадъците, съобразени с Националния план за управление на
отпадъците.

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 10 бр.
-на Община Камено е съставен АУАН № 117/25.07.2016 г., във връзка с извършена проверка на 30.06.2016 г. на канализационната система на
с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас – нарушен чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите;
-на Община Камено е съставен АУАН № 118/25.07.2016 г., във връзка с извършена проверна на 30.06.2016 г. на канализационната система на
гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас – нарушен чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите;
- на Община Карнобат е съставен АУАН № 123/27.07.2016 г. във връзка с извършена порверка на 07.06.2016 г. на канализационна система на
гр. Карнобат, с пробовземане на отпадъчни води – нарушен чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, във връзка с Приложение 6 към чл. 12, ал.
4Б. Физикохимични елементи за качество Категория „Реки” в Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеристика на повърхностните води
- АУАН № 115/15.07.2016 г. на Кмета на Община Карнобат по ЗУО за допускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места;
- АУАН № 114/5.07.2016 г. на „Металс Варна“ ЕООД по ЗУО за невярно водена отчетност на отпадъците;
- АУАН № 116/21.07.2016 г. „Трейд Ка“ ЕООД по ЗЗТ за извършване на дейност в ПП „Странджа“ без съгласуване;
- АУАН № 119/27.07.2016 г. „Сироко“ ЕООД по ЗЗТ за нарушаване на ПЗ „Пясъчни дюни – Несебър“;
- 3 бр. АУАН № 120/27.07.2016 г., АУАН № 121/27.07.2016 г. и АУАН № 122/27.07.2016 г. на физ. лица за събиране на листостъблена маса от
блатно кокиче – по ЗБР;
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 4 бр., в размер общо на 40 400 лева:
- „Нит ойл“ ООД, по ЗЧАВ за неизвършени СПИ за 2014 и 2015 г. в размер на 200 лева;
- „Оптимакс тур“ ООД, по ЗЧАВ за неизвършени СПИ за 2014 и 2015 г. в размер на 200 лева;
- 2 бр. „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по ЗООС за неизпълнение на условия в КР – по 20 000 всяко;
Наложени/актуализирани санкции 11 броя, на обща стойност 7679 лв.
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА – 7 278.08 лева.
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