ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 30 юни 2016 г.
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В резултат на извършената оценка на представените годишни доклади от СНИ за 2015 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, са
наложени 6 еднократни санкции за неспазване нормите за допустими емисии по контролираните показатели на стойност 369 748 лв.
Във връзка с регистрираните превишения на сeроводород от АИС „Долно Езерово“ на 31.03.2016 г. и 01.04.2016 г. на „Лукойл
Нефтохим Бургас“ АД и съгласно „План за оперативни действия при аварийни ситуации с екологични въздействия върху атмосферния
въздух“ считано от 20.06.2016 г. е актуализирана формата на ежедневен доклад на старши инженер химик-диспечер в „Лукойл Нефтохим
Бургас“ АД , в която се отразяват – продължителност, причини, предприети действия, състояние и ефективност на пречиствателните
съоръжения, както и технологично натоварване на инсталациите , % спрямо утвърдените мощности по гориво или суровина.
Превантивно са уведомени всички морски общини, за предприемане на действия във връзка с поставяемите временни обекти по морските
плажове и генерирането на отпадни води от същите. Заустването на отпадните води да се извършва по възможност в канализационите
системи на населените места или в подходящи изгребни ями с последващо черпене и налични договори с ВиК оператори. За извършените
проверки кметовете на общините да уведомят РИОСВ Бургас в срок до 04.07.2016 г.
Въз основа на докладна от РУП гр. Созопол на ОДМВР-Бургас, за събиране на блатно кокиче на 29 април 2016 г. са изпратени
писмени покани за явяване на нарушителите в РИОСВ-Бургас за съставяне на АУАН. Съставени са 6 броя АУАН на физически лица,
събирали блатно кокиче в находище извън границите на ЗМ „Блатото“, което не е включено в приложението към т. 1 от Заповед № РД521/24.04.2003 г. на министъра на околната среда и водите. На неявилите се нарушители са съставени служебно 15 броя АУАН, които са
изпратени за връчване чрез РУП гр. Приморско и гр. Царево на ОДМВР-Бургас.
През отчетния период за нарушения в обхвата на биологичното разнообразие и НЕМ са постъпили 30 броя сигнали. Шест от
подадените сигнали са изпратени по компетентност на други институции. По подадените сигнали са извършени 19 бр. проверки от които 15
бр. за бедстващи и мъртви защитени видове, 2 бр. за нарушения в морски плажове, 1 бр. в ПЗ „Блато Алепу“ и 1 бр. за увреждане на
местообитание на защитен вид синя тойна.

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 35 бр.

- Акт № 90 от 13.06.2016 г. на община Царево за неизпълнение на условия, определени в Разрешително № 23740046/12.02.2014 г. за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено на община Царево за канализационната система на
село Варвара, съгласно чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите.
- Акт № 91 от 13.06.2016 г. на община Царево за заустване на отпадъчни води от канализационна система на град Ахтопол, община
Царево във водния обект: Черно море, без изискващото се съгласно чл. 46 ал.1 т. 3 буква б от Закона за водите.
- Акт № 92 от 13.06.2016 г. на община Царево за заустване на отпадъчни води от канализационна система на с. Синеморец, община
Царево във водния обект: Черно море, без изискващото се съгласно чл. 46 ал.1 т. 3 буква б от Закона за водите.
- Акт № 93 от 15.06.2016 г. на община Карнобат за заустване на отпадъчни води от канализационна система на гр. Карнобат, без
изискващото се съгласно чл. 46 ал.1 т. 3 буква б от Закона за водите.
- Акт № 94 от 16.06.2016 г. на община Сунгурларе за неизпълнение на условия, определени в Разрешително № 23740052/05.02.2016 г.
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено на община Сунгурларе за канализационната
система на село Манолич, съгласно чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите.
- Акт № 96 от 22.06.2016 г. на община Котел за канализационна система на гр. Котел за неизпълнение на условия, определени в
Разрешително № 23140021/04.07.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, изменено с
Решение № 951/13.07.2012 г. и продължено с Решение № 1599/07.07.2015 г., с краен срок на действие: 31.07.2018 г., съгласно чл.48, ал.1, т.11
от Закона за водите.
- „Булджак“ ЕАД -1 бр.- на дежурен оператор хладилна техника в „ Булджак“ ЕАД за неуведомяване наРИОСВ – Бургас за настъпилия
на 31.05.16-01.06.2016 г. инцидент – пропуск на амоняк през филтър „Амонячна линия“, собственост на „Булджак“ ЕАД, съгласно
изискванията на чл.18, т.4 от ЗЧАВ;
- „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - 4 бр.:
2 бр.- във връзка с оценка на ГДОС за 2015 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и констатирано неизпълнение на условия от
Комплексно разрешително №6-Н2/2015 г.
2 бр.- при извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници в
инсталация КПТО от РЛ-гр.София – констатирано неизпълнение на Условие 9.2.1 от Комплексно разрешително № 6-Н2/2015 г.
- 21 бр. на физически лица по ЗБР за събиране на листостъблена маса от блатно кокиче в нарушение на Заповед на министъра;
- 1 бр. на ЕТ „Албина – Албина Отмар“ по ЗЗТ за разполагане на 15 бр. каравани в м. Каваците;
- 1 бр. по ЗООС на „Риск Метал 2013“ ЕООД за неизпълнение на предписание за представяне на отчет за отпадъци;
- 1 бр. на кмета на община Карнобат по ЗООС за неизпълнение на предписание за почистване;
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 3 бр., в размер общо на 5 200:

- На „ЦДМ“ ЕООД по ЗЧАВ за липса на СПИ на концентрации на вредни вещества в размер на 200 лева;
- На община Карнобат по ЗВ за заустване без рарешително в размер на 2 000 лева;
- На кмета на община Айтос – персонална глоба по ЗУО за непредотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места
в размер на 3 000 лева;
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Наложени/актуализирани санкции за замърсяване на атмосферния въздух - 6 бр. еднократни на стойност 369 748 лв. и 1 текуща месечна на
стойност 1438 лв.
Наложени/актуализирани санкции за замърсяване на води - 4 бр., на стойност 3467 лв.
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА – 1 930 лева.
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