ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 март 2014 г.
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Извършени са 7 броя проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 5 броя водни проби,
включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 30 броя планови проверки във връзка с изпълнение на
задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 2 броя планови проверки по фактор
шум. Засилен е комплексният подход при извършване на проверки – 7 броя обекти са проверени по повече от един компонент/фактор.
Осъществен е контрол по Разрешително № 295/09.03.2011г. на МОСВ по Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие. Проверени са монтираните платформи за щъркелови гнезда, изградени
върху електрически стълбове от електропреносната мрежа на територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско, КЕЦ Бургас и КЕЦ Бургас Юг.
През месеца са извършени общо 95 броя проверки по отношение управлението на отпадъците на територията, контролирана от РИОСВ – Бургас.
Проверките са относно спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове. От направените
проверки 84 са планови и 11 са извънредни. Една от плановите проверки е по условията на Комплексно разрешително издадено на „Свинекомплекс
Зимен” АД. Съвместни са две от планираните комплексни проверки на "Хелиос Милк" ЕООД и "Термопласт" АД. Взето е участие в комисия във връзка с
предстояща рекултивация на депо за неопасни отпадъци Балабанчево, община Сунгурларе. Две от извънредните проверки са във връзка с получени
сигнали за извършване на дейности по третиране на отпадъци без необходимите разрешителни документи. При проверките са съставени актове за
установяване на административно нарушение.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 13 бр.:
"Ависпал" ЕООД – предприятие за преработка на месни продукти и животински протеини с.Чубра, общ. Сунгурларе - за заустване на отпадъчни
води от дейността на обекта „Птицекланица Чубра” без издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води - по чл. 46, ал. 1, т. 3б от Закона за водите;
„Информапринт” ООД – печатна база, за неизвършени през 2012 г. и 2013 г. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни
вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници – аспирации към печатарски машини съгласно изискванията на чл. 18, т. 1 от

Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина на измерване на вредните
вещества, изпускани в атмосферни въздух от обекти с неподвижни източници.;
„Информапринт” ООД – печатна база, за извършване на дейност от обхвата на Наредба №7 за норми на допустими емисии на летливи органични
съединения (ЛОС) изпускани в околната среда в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации без издадено удостоверение за
регистрация, съгласно чл. 30л, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Фирмата не е подала удостоверение за вписване в регистъра в
законоустановения срок (21.12.2013 г.);
„Бургаспътстрой” АД, асфалтобаза гр. Айтос - за неизпълнение на дадено предписание „Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ)
на показателите за шум за 2013 г.” - по чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда;
„Руен лес” ЕООД – производство на дървени въглища по закрит способ в стопански двор на с. Вресово, общ. Руен - за неизпълнение на
предписание за представяне на математическо моделиране за очакваните емисии на замърсяващи вещества в приземния слой - по чл. 41, ал. 1,
Предложение 2, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
„Дограма” АД - за неизвършени през 2012 г. и 2013 г. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в
атмосферния въздух от неподвижните източници – аспирации към печатарски машини съгласно изискванията на чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ), във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина на измерване на вредните вещества, изпускани в
атмосферни въздух от обекти с неподвижни източници;
„Дарс Ауто” ЕООД гр. Бургас - за неизвършени през 2012 г. и 2013 г. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници – аспирацията към бояджийската камера и нафтовата горелка към бояджийската камера,
съгласно изискванията на чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда
и начина на измерване на вредните вещества, изпускани в атмосферни въздух от обекти с неподвижни източниц;.
- на физ. лице от с. Снягово, община Руен, по ЗУО, за нерегламентирано събиране и съхраняване на ИУМПС (излезли от употреба МПС);
- на "Бора гараж - 89" ЕООД, гр. Пловдив; по ЗУО, за нерегламентирано събиране и съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС в с. Руен на
неразрешено за това място;
- на Община Царево за неизпълнение на условия, мерки и ограничения поставени в становище на РИОСВ - Бургас, с което е съгласувано
изграждане на депото за складиране, нарушение по чл. 166, ал. 3 от ЗООС;
- 3бр. актове на физически лица за нарушения на режима на резерват „Ропотамо” за установено навлизане и акостиране на три броя катамарани на
територията на резервата без договор за възлагане и извършване на дейност „разходка с лодка”;
Наложени текущи месечни санкции: 2 броя
- Община Малко Търново за обект: канализационна система СЯ -1 (септична яма) на с. Бръшлян, общ. Малко Търново с фиксиран размер 1123
лв. за неспазване на ИЕО по показатели: неразтворени вещества, ХПК и БПК5, считано от 08.01.2014 г.
- Община Малко Търново за обект: канализационна система СЯ -7 на с. Граматиково, общ. Малко Търново с фиксиран размер 227 лв. за
неспазване на ИЕО по показатели: неразтворени вещества, ХПК и БПК5, считано от 12.02.2014 г.
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