ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 май 2015 г.
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Извършени са 7 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 6 броя водни
проби от обекти, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 15 планови проверки във връзка с
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и две планови проверки
по Закона за защита от шума в околната среда.
Във връзка с препратена жалба от МОСВ относно дейността на кариера за добив и преработка на скална маса в кв. Банево, гр. Бургас на
"Благоустройствени строежи" ЕООД и асфалтова база с асфалтосмесител в кв. Банево на „Път 2004” ООД, е извършена комплексна проверка по
компоненти въздух, почви и фактор шум на кариерата с контролно измерване нивата на шум. Извършено е и контролно измерване на прах и общи
въглеводороди на „Път 2004” ООД. В рамките на проверката, със Заповед на и.д. Директор на РИОСВ-Бургас, е проведена комисия за разпространение на
неприятни миризми съвместно с Община Бургас от асфалтосмесител кв. Банево на „Път 2004”ООД. Приближавайки се към границата на производствената
площадка, на разстояние около 80-90 м е констатирано наличие на неприятна миризма, генерирана от производствената дейност на асфалтосмесителя. За
установеното нарушение ще бъде наложена месечна санкция за разпространение на неприятни миризми зад границите на производствената площадка.
При извършените планови проверки на кариери „Кючук гьол”,„Галата Карнобат” и „Новоселци – III” не са констатирани нарушения. Спазват
се предвидените в годишните експлоатационни проекти мерки за опазване на околната среда. При комплексната проверка на кариера „Банево” не са
установени нарушения на земите и почвите извън контура на находището. Не са регистрирани и замърсявания на почвата. При извършените проверки на
два животновъдни обекта е констатирано, че на единия липсва торохранилище. Дадено предписание за изграждането на такова.
Всички Б-Б кубове са в добро състояние. В много добро състояние е складът със залежали, негодни за употреба пестициди в с. Бата, собственост
на ЗК „Бата”.
През месец май са извършени осем проверки по постъпили сигнали и жалби. Основно проверките са за намерени екземпляри от бедстващи
защитени видове и случаи на изхвърлени на брега китоподобни бозайници.

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 6 бр.
- на Община Бяла за обект: канализационна система с. Попович - неизпълнение на условия, определени в Разрешително за заустване - по чл. 48,
ал.1, т.11 от Закона за водите;
- на "Феърплей Пропъртис Менидмънт" ЕООД, комплекс Санта Марина - химическо чистене, гр. Созопол - за неизвършена регистрация на
инсталацията за химическо чистене – по чл. 30 л ал.3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
- на „Венис Марина“ ЕООД по ЗЗТ за нарушаване на заповед и забранителния режим на Р Ропотамо;

-

на "Лукойл енергия и газ България" ЕООД, гр. Бургас за неизпълнение на изискванията на условие на КР за непревишаване количествата отпадъци
други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки и оловни акумулаторни батерии.
на кмета на община Поморие не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на депо Каменар, което е спряно от експлоатация със заповед от
16.03.2015 г.
на кмета на община Бяла за това, че не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 2 бр.
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – по ЗООС за неизпълнение на условие в КР, в размер на 20 000 лева;
На физ. лице по ЗЗТ за нарушаване режима на Р Ропотамо в размер на 100 лева.

АКТУАЛИЗИРАНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:
Наложени текущи месечни санкции: 1 брой
- На Община Малко Търново за обект: канализационна мрежа със септична яма 6, с. Граматиково, в размер на 131 лева, считано от 24.03.2015 г.,
поради неспазване на ИЕО по показатели:БПК5 и ХПК.
Възобновени: 1 брой
- На „ИФ Фаворит” ООД текуща месечна санкция в размер на 1038 (хиляда тридесет и осем) лева на месец, поради възобновяване на дейността
предизвикала увреждане и замърсяване на околната среда над допустимите норми, считано от 20.05.2015 г.
Намалени: 1 брой
На Община Малко Търново за обект: канализационна мрежа със септична яма 3, с. Граматиково, в размер на 5 лева, считано от 24.03.2015 г.,
поради по – ниски стойности на неспазване на ИЕО по показатели: БПК5 и ХПК.

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 22 233 лева.
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