ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 май 2014 г.
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/Сумата, постъпила в РИОСВ
от санкции през отчетния
период, включително от
текущи санкции наложени в
предходни периоди/
Сума
25 823

Брой
издадени
заповеди
за спиране
на
дейности
Брой
1

Извършени са осем планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на шест броя
водни проби, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, две проверки последващ контрол във
връзка с изпълнение на дадени предписания по компонент води, тридесет и една планови проверки във връзка с изпълнение на задълженията на
операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове с девет броя контролни измервания на отпадъчни газове
и седем планови проверки по фактор шум.
При проверките на Б-Б кубове са констатирани влажни петна по стените на един Б-Б куб на площадката в с. Бата и липса на мазилка от санирането
на един от кубовете на площадката в зелмището на гр. Средец. По предписание на РИОСВ - Бургас община Поморие е уведомила „Бал Бок инженеринг”
АД, което ги поддържа и течът е отстранен. Дадено е предписание на община Средец за уведомяване на „Бал Бок инженеринг” АД за предприемане на
мерки за отстраняването им.
Преобладават проверките по сигнали за защитени видове птици - 10 бр., от които бедстващи нощни грабливи, щъркели, бързолети и лебед.
Настанени в спасителен център са 2 екземпляра.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 6 бр.:
- Община Несебър – по чл. 155 ал.2 от Закона за опазване на околната среда за неизпълнение на дадени предписания за представяне на
информация и документи, удостоверяващи законността на колектор, изведен на буната на морски плаж Св. Влас – централен и начина на третиране на ОВ
от х-л „Сън палас“ в гр. Св. Влас;
- Община Айтос – за заустване на отпадъчните води от канализационната система на град Айтос, община Айтос, във воден обект: река Славеева,
без разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води съгласно чл. 46, ал.1, т. 3, буква „б“ от Закона за
водите.
- "СИС Индустрийс" ООД за обект "Промишлен комплекс за бутилиране на алкохолни напитки" с. Венец общ. Карнобат – по чл.48, ал. 1, т. 11 от
Закона за водите за липсата на съгласуван актуализиран план за собствен мониторинг за заустваните отпадъчни води от БДУВИБР – Пловдив;
- на "МВ ОЙЛ" ЕООД, гр. Бургас за писмено неинформиране на компетентния орган - РИОСВ - Бургас за инвестиционно намерение - поставени 5 бр.
резервоари разположени на площадката на Инсталация за обработка на нефтоводни смеси;
- на Община Камено за това, че не са предприети дейности по закриване на депото - няма изготвен проект за рекултивация;
- на „Иммофинанс“ ЕАД по ЗЗТ за нарушение режима на ЗМ „Колокита“;

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 2 бр. в размер на 4 000 лева;
- на „Ависпал“ ЕООД, птицекланица с. Чубра за заустване на ОВ без издадено разрешително в размер на 2 000 лева;
- на община Царево за допуснато смесване на депонирани земни маси с отпадъци на терен за депониране на земни маси, в нарушение на
условията, поставени в решение на РИОСВ-Бургас, в размер на 2 000 лева;
ПАМ: - на "МВ ойл" ЕООД, гр. Бургас за спиране на всякакъв вид дейност, свързана с добавянето на 5 бр. резервоари на площадката на инсталацията за
обработка на нефтоводни смеси;

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 25 823лева.
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