ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 30 юни 2014 г.
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Извършени са 17 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води с пробовземане на 9 броя водни проби на обекти, включени в
Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 35 броя планови проверки във връзка с изпълнение на
задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове с 5 броя контролни измервания на
отпадъчни газове и 3 броя планови проверки по фактор шум.
През текущия период е увеличен броят на постъпили сигнали – като основно са за замърсяване на морските води в района на к-г „Градина“ и к-г
„Златна рибка“ и морски плаж "Нов плаж" и "Централен плаж" в гр. Свети Влас. По тези сигнали са извършени съвместни проверки с БДУВЧР – Варна и
РЗИ – Бургас с пробовземане на водни проби.
Извършени са проверки на три билкозаготвителни пунктове и девет контролни органа (териториални поделения на МЗХ и общини) за спазване
изискванията на ЗЛР, Наредба №5 и Наредба №2. Дадено е едно предписание за представяне в РИОСВ-Бургас на задължителни документи, изисквани
при дейността на билкозаготвителните пунктове.
Дадени предписания на ТП на ДГС Айтос и ТП ДГС Средец за обозначаване на 4 защитени територии - ЗМ „Трите цера“, ПЗ „Трите братя“, ПЗ
„Бодливо сграбиче“ и ПЗ „Находище на див божур в м. Царски кладенец“ с информационни табели и маркиране на границите.
По сигнал за излагане на препарирани екземпляри от защитени видове на публично място /заведение тип механа/ в с. Вършило, община Созопол е
съставен акт и са иззети като доказателство препарати на 2 бр. мишелов, малък ястреб, керкенез, кожа от дива котка;
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 8 бр.:
- на "Вис ойл груп" ООД, гр. Бургас - не се води отчетност за отпадъците, които се третират на площадката;
- на Община Сунгурларе, която като собственик на депо Балабанчево не е превела в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - Бургас
дължимите месечни отчисления на обезпечение по чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗУО за периода 01.2013 г. - 02.2014 г.
- на Община Сунгурларе, която като собственик ба депо Балабанчево не е превела в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - Бургас
дължимите месечни отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за периода 01.2013 г. - 02.2014 г.
- на физ. лице по ЗЗТ за самонастаняване в резерват;
- на физ. лице по ЗЗТ за отглеждане на куче в резерват "Ропотамо", на пристана за лодки;
- на „Венис Марина“ ЕООД по ЗЗТ за навлизане и акостиране в река Ропотамо с лодка тип катамаран, без сключен договор за извършване на
туристическа услуга с РИОСВ-Бургас;
- на кмета на Община Поморие по ЗЗТ за допуснато замърсяване в ЗМ Поморийско езеро;

- на ЕТ "Илидор - Елена Василева" по ЗБР за излагане на публично място на препарати от защитени видове в заведение тип механа в с. Вършило,
общ. Созопол;
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 5 бр. в размер на 58 000 лева;
- на община Созопол за неизпълнение на условия от КР за депо Равадиново (по компоненти води и въздух, и по фактор отпадъци) в размер на
50 000 лева
- 3 броя НП на „Агровин“ ООД по ЗВ за неизпълнение на условия в разрешително за заустване в размер на 2000 лева всяко;
- на „СИС Индустрийз“ ООД по ЗВ за неактулизиран план за собствен мониторинг в размер на 2000 лева;
ПАМ: не са издавани
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 25 949 лева.
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