ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 30 септември 2013 г.
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През месец септември са извършени 5 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с
пробовземане на отпадъчни води на 4 броя проби от 4 обекта; четири броя емисионни измервания на изпускани емисии в атмосферния въздух, включени
в утвърдения от МОСВ график и 12 броя планови проверки във връзка с изпълнение на задълженията операторите по Закона за чистотата на
атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове. Извънредно са проверени 5 пункта за изваряване на ракия във връзка с постъпили писмени
сигнали в РИОСВ – Бургас за замърсяване от тези обекти.
При извършени планови проверки на находища за строителни материали, площадки с Б-Б кубове, склад за съхранение на излезли от употреба
пестициди и на една кариера в етап на рекултивация не са констатирани нарушения.
Продължава извършването на планови проверки за спазване изискванията на ЗЗТ, ЗЛР, ЗБР. Дадени са 2 предписания - за представяне на
позволително за събиране на лечебни растения и обозначаване на вековно дърво. От охраната на резерват Ропотамо за констатирани нарушения –
навлизане и къмпиране в резервата, са съставени 3 акта по ЗЗТ. През месец септември след постъпили сигнали са задържани две маймуни от род Зелена
морска котка, които са настанени в Зоопарк – Айтос. Животните са използвани за атракция в КК Слънчев бряг. За констатираните нарушения са съставени
2 акта Инспекцията е реагирала на 8 сигнала за бедстващи защитени видове птици. В спасителния център в гр. Стара Загора са настанени 3 екземпляра.
Извършени са пет съвместни проверки с други институции на автокъщи, магазини за части повторна употреба и площадки за събиране и
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. При направените проверки не са констатирани нарушения. Извършен е последващ
контрол във връзка с почистването на плажната ивица вследствие на разлив на палмово масло в морската вода от Приморско до Синеморец. Не са
констатирани замърсявания.
През септември 2013 г. експертите на РИОСВ-Бургас са извършили общо 112 проверки на 109 обекта. От тях 47 са плановите проверки и 65 са
извънредните проверки. По-голeмият брой извънредни проверки са извършени по сигнали – 33 броя. През периода са издадени 36 предписания.
Съставени са 9 бр. актове за установяване на административни нарушения – 2 бр. по Закона за управление на отпадъците, 1 за неизпълнение на собствен
мониторинг на отпадъчни води по Закона за водите, 1 - по Закона за шума и 2 бр. по Закона за защита на животните и 3 бр. по Закона за защитените
територии. Издадено е 1бр. наказателно постановление в размер на 3 000 лева.

Съставени актове – 9 бр.:
- на "Интер лимит" ООД, гр. Бургас по ЗУО, за неизпълнение на предписания за разделни съхраняване на събираните отпадъци и представяне на
документация за водената отчетност;
- на "Елкос Бургас" ЕООД, гр. Бургас, по ЗУО, за извършване на дейности по транспортиране на опасни отпадъци от електрическо и електронно
оборудване без да притежава Регистрационен документ;
- на „Топаз мел” ООД – мелничен комплекс с. Церковски за превишение на граничните стойности на нивата на шум по границите на обекта през
дневен период – чл.34 ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда;
- на Община Царево по ЗВ за канализационна система гр. Ахтопол за неизпълнение на процедурата за собствен мониторинг на отпадъчни води;
- на физ. лице по ЗЗТ за къмпиране в резерват Ропотамо;
- на физ. лице по ЗЗТ за навлизане с МПС в резерват Ропотамо;
- на физ. лице по ЗЗТза навлизане с МПС в резерват Ропотамо;
- на физ. лице по ЗЗЖ за притежаване, отглеждане и използване за атракция маймуна в КК Слънчев бряг;
- на физ. лице по ЗЗЖ за притежаване, отглеждане и използване за атракция маймуна в КК Слънчев бряг;

Наказателни постановления - 1 бр. в размер общо на 3 000 лева:
- на физ. лице по Закона за биологичното разнообразие за извършване на атракции със зелена игуана без документи за произход и регистрация в
размер на 3 000 лева.

Санкции - наложени пет броя, от които една еднократна и четири текущи месечни:
- нова нарастваща еднократна санкция на "АВИСПАЛ" ЕООД за обект: Предприятие за преработка на месни продукти и животински мазнини
с.Чубра, в размер на 301 лв. за период от 7 месеца или обща сума от 2107 лв., считано от 10.04.2013 г. за заустване на отпадъчни води без разрешително,
съгласно чл.46, ал.1, т.3 б от Закона за водите.
Текущи месечни санкции на:
- Община Малко Търново за обект канализационна система със СЯ-6 на с. Граматиково в размер на 39 лева за неспазване на индивидуалните
емисионни ограничения по показатели: БПК5 и неразтворени вещества, считано от 05.03.2013 г.;
- „Комплектстрой” ЕООД за обект канализационна система с ЛПСОВ на вилно селище „Лилиите” в размер на 29 лева за неспазване на
индивидуалните емисионни ограничения по показатели: общ азот и общ фосфор, считано от 26.06.2013 г.;
- „Бургаспътстрой” АД за обект: асфалтова база Айтос в размер на 27 лева за превишаване на съответните норми на допустими емисии по прах и
въглероден оксид, считано от 14.06.2013 г.;
- „Път 2004” ООД за обект: асфалтова база Банево в размер на 216 лева за превишаване на съответните норми на допустими емисии по прах,
считано от 07.06.2013 г.
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