ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 30 ноември 2013 г.
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Извършени са 20 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на отпадъчни
води от 11 обекта на 11 броя проби, един брой емисионно измервание на изпускани емисии в атмосферния въздух, включени в утвърдения от МОСВ
график. За спазване на изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване на емисиите на ЛОС /летливи
органични съединения/ при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини са проверени 28 броя бензиностанции в гр. Бургас, гр. Несебър,
к.к. Сл.бряг, гр. Св. Влас и гр. Камено. Извършени са и 15 броя планови проверки във връзка с изпълнение на задълженията на операторите по Закона за
чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове.
Във връзка с искане на ТДНС - Бургас и ОУПБЗХ – Бургас са проверени площадки с Б-Б кубове и складове за пестициди на територията на област
Бургас. При извършените три проверки не са констатирани нарушения.
Извършени са 10 броя планови проверки по Закона за лечебните растения. В резултат на засиления контрол на пунктовете за билки и на
институциите, имащи отношение към устойчивото ползване на лечебните растения през последните години рязко са намалели нарушенията по този закон.
По фактор „Отпадъци“ са извършени проверки на обекти за продажба и смяна на гуми - 32 броя извънредни проверки за установяване на пуснатите
на пазара количества гуми втора употреба за 2013 г.; наличието на вътрешно-фирмени спецификации и месечни справки-декларации за пуснатите на
пазара количества гуми; платена продуктова такса за количествата гуми втора употреба, пуснати на пазара; наличие на сключен договор с организация по
оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ); осигуряване на възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба или
смяна на гуми. Дадени са предписания, като голяма част от предписанията са изпълнени, но има и такива на които са удължени сроковете.
През месец ноември продължават проверките за засилване на контрола на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти на обекти
извършващи събиране на отработени масла и автосервизна дейност. Не са констатирани нарушения, които подлежат на санкции по ЗУО.
През ноември 2013 г. експертите на РИОСВ-Бургас са извършили общо 194 проверки на 190 обекта. От тях 111 са плановите проверки и 83 са
извънредните проверки. През периода са издадени 167 предписания. Съставени са 2бр. актове за установяване на административни нарушения. Издадени
са 4 бр. наказателни постановления в размер на 8000 лева.

Съставени актове – 2 бр.:
- на физ. лице по ЗООС за изгаряне на сухи треви в промишлената зона на с. Равда;
- на Община Несебър,като оператор на депо за неопасни отпадъци Несебър, по ЗУО, за неспазване технологията на депониране за ежедневно
запръстяване на работния участък от депото;

Наказателни постановления - 4 бр. в размер общо на 8 000 лева:
- 2 бр. на физ. лица по ЗЗЖ за отглеждане и използване като атракция на маймуна от разред Примати, в размер на 3 000 лева всяко;
- На „Топаз мел“, гара Церковски, по Закона за шума, за превишаване граничните стойности за шум от 70db през дневен период, в размер на 1500
лева;
- На община Царево, по Закона за водите, за неизвършване на собствен мониторинг на отпадъчните води от канализацоионна система на гр.
Ахтопол, в размер на 500 лева;

Санкции:
НОВИ НАЛОЖЕНИ – на „ГБС Инвест“ ЕАД за обект: канализация и локална пречиствателна станция за отпадъчни води на „Жилищна група на нос
„Хумата“ на „ГБС Инвест“ и „Жилищни сгради за временно обитаване“ на „Алепу Вилидж“ в местностите „Аркутино“ и „Алепу“, землище на гр. Созопол в
размер на 65 лева за неспазване на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели неразтворени вещества и БПК5, считано от
31.07.2013 г.
НАМАЛЕНИ текущи месечни санкции: „Пътни строежи 2001” АД за обект: асфалтобаза “Пода” в кв. Крайморие, намалена от 496 лева на 24 лева за
неспазване на нормите на допустими емисии по въглероден оксид, считано от 05.06.2013 г.; „Бургаспътстрой” АД за обект: асфалтобаза Средец
намалена от 136 лева на 96 лева за неспазване на нормите на допустими емисии по въглероден оксид и прах, считано от 06.08.2013 г.; „Лукойл
Нефтохим Бургас” АД за обект: централна пречиствателна станция (ЦПС) на основна площадка, намалена от 24 339 лева на 20 635 лева, за
превишение на ИЕО, определени в комплексно разрешително по показател: общ азот, считано от 25.09.2013 г.; „Лукойл Нефтохим Бургас” АД –
инсталация ''Газова сяра - 2'' към производство „ Каталитична обработка на горивата” намалена от 13 370 на 3 541 лева, за неспазване на нормите на
допустими емисии по SO2, считано от 26.09.2013 г.
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