ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
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През октомври са извършени 29 броя проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни водни обекти с пробовземане
на отпадъчни води, една част от които са във връзка с писмо от Окръжна прокуратура гр. Бургас за възлагане на проверки за замърсяване на Черно море,
както и във връзка с постъпили писма от дружества за спиране на работата на ЛПСОВ и заустване на отпадъчни води.
Извършени са 11 броя емисионни измервания на емисии, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, включени в утвърдения от
МОСВ график и 36 броя планови проверки във връзка с изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и
подзаконовите нормативни актове. Извънредно са проверени 7 обекта във връзка с изпълнение на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни актове. В
изпълнение на Закона за защита от шума в околната среда и утвърден график за контролни измервания на шум от промишлени източници за 2013 г., са
извършени 3 броя контролни измервания на шум и 7 броя планови проверки на промишлени обекти.
При плановите проверки на находища за строителни материали, склад за съхранение на излезли от употреба пестициди, животновъдни обекти и
рекултивирано хвостохранилище не са констатирани нарушения.
Извършени са две проверки за разселване на размножени костенурки в Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки в
с.Баня, община Несебър и проверка в резерват „Орлицата“, община Котел, за установяване проходимостта на пътеките за посетители.
През месец октомври са извършени проверки относно задълженията и отговорностите на местната администрация, свързани с новия Закон за
управление на отпадъците (ЗУО), а именно необходимостта от своевременно актуализиране на Наредбата на общинския съвет по чл. 22 от ЗУО,
предоставяне на информация за конкретните мерки, които се предвиждат по изпълнение задълженията за разделно събиране на битови отпадъци и
отпадъци от опаковки на територията на проверените общини, информация за определяне на площадки за безвъзмездно предаване на разделно
събирани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др. Засилен е контролът на обекти, извършващи събиране на
отработени масла и автосервизна дейност.
През октомври 2013 г. експертите на РИОСВ-Бургас са извършили общо 235 проверки на 222 обекта. От тях 152 са плановите проверки и 83 са
извънредните проверки. През периода са издадени 84 предписания. Съставени са 4 бр. актове за установяване на административни нарушения – 2 бр. по
Закона за управление на отпадъците за извършване на дейност без разрешение, 1 за събиране на билки без позволително по Закона за лечебните

растения, 1 - по Закона за шума за неизпълнение на мерки за редуциране на шума. Издадени са 6 бр. наказателни постановления в размер на 81 700
лева.

Съставени актове – 4 бр.:
- на "Фри" ЕООД, гр. Бургас – площадка за ИУМПС за извършване на дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства без
да притежава необходимото разрешение;
- на "Нита" ЕООД, гр. Царево - площадка за дейности с ОЧЦМ в гр. Царево за извършване на дейност без да притежава разрешение за дейности с
отпадъци;
- на физическо лице по Закона за лечебните растения за събиране и обработване на билки без позволително;
- на „Благоустройствени строежи” ЕООД, цех Банево и цех Каменар - за неизпълнение на дадени предписания за мерки за редуциране на шума по
Закона за защита от шума в околната среда;

Наказателни постановления - 6 бр. в размер общо на 81 700 лева:
- „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – за неизпълнение на условия в КР, в размер на 50 000 лева;
- на физ. лице по ЗЗТ за нарушение режима на резерват Ропотамо, в размер на 100 лева;
- на физ. лице по ЗЗТ за нарушение режима на резерват Ропотамо, в размер на 100 лева;
- на община Созопол по ЗВ за неизпълнение на условие от разрешително за водоползване за собствен мониторинг на отпадъчните води, в размер
на 500 лева;
- на „Успех – 2005“ ООД по ЗЧАВ, за неорганизирано изпускане на вредни емисии, в размер на 1000 лева;
- на „Буба 2009“ ЕООД по ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без разрешително, в размер на 30 000 лева;

Санкции – наложени четири броя текущи месечни санкции с фиксиран размер и една еднократна:
„Хелт Енд Спа Холидейс“ ЕООД за обект: канализационна мрежа с ЛПСОВ на хотелски комплекс „Зорница сендс“, гр. Св. Влас в размер на 833 лв.
за неспазване на ИЕО, определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти по
показатели: азот амониев и БПК5, считано от 10.07.2013 г.;
Община Царево за обект: канализационна система на град Царево в размер на 168 лв. за нарушение на чл.69 от Закона за водите и условията,
определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води по показател общ фосфор, считано от 14.08.2013 г.;
„Идън Девелъпментс“ АД за обект канализационна мрежа с ЛПСОВ на жилищен комплекс „Райска градина“, гр. Св. Влас с фиксиран размер 73
лева за неспазване на ИЕО, определени в разрешително за заустване по показатели БПК5, общ азот и общ фосфор, считано от 09.07.2013 г.;
„Кроношпан България“ ЕООД текуща месечна санкция с фиксиран размер 280 лева за неспазване на нормата за допустима емисия по отношение на
въглероден оксид на комин „Конус котел ПДЧ“, считано от 12.08.2013 г.;
„Виа рационис“ за замърсяване на земна повърхност край р. Силистар в ПП „Странджа“ в размер на 823 лева.
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