ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
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Извършени са 15 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 12 броя
водни проби, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 27 броя планови проверки във връзка с
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове, и 6 броя планови
проверки по фактор шум. Осъществен е последващ контрол за изпълнение на дадени предписания на два обекта по компонент води и 1 обект по
компонент въздух, както и проверка на обект със сезонен характер на работа във връзка с постъпило уведомление за преустановяване на работа на
ЛПСОВ. Проверки по сигнали общо 4 броя, от които 3 броя по компонент води и 1 брой по компонент въздух.
През отчетния период са извършени шест планови проверки на находища на подземни богатства, една планова проверка на животновъден обект
и три броя планови проверки на обекти в етап на рекултивация. Не са констатирани нарушения, които подлежат на налагане на санкции. На две от
находищата са дадени предписания със срок през месец октомври. Дадените предписания със срок през месец септември са изпълнени.
Извършени са 8 планови проверки – 6 по спазване изискванията на Закона за лечебните растения и 2 на дейности във връзка с възстановяване на
крейречно местообитание 91F0 по бреговете на р. Вая. Една извънредна проверка във връзка със заявление по параграф 25 от ЗУЧК за наличие на
пясъчни дюни в землището на гр. Бургас и три проверки за бедстващи животински видове.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 5 бр.:
- „Найт Интернешънъл“ ЕООД – за заустване на отпадъчни води от канализационната система на жилищни комплекси „Виниярдс“ и „Флорал
Хилс“, находящи се в землището на гр. Каблешково, община Поморие, във воден обект: безименно сухо дере в местност „Давалии“, без изискващото се
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
- Община Царево за неизпълнение на условия, определени в разрешително за канализационна система на с. Варвара, общ. Царево за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - по чл. 48 ал.1 т.11 от Закона за водите
- Община Царево за заустване на отпадъчните води от канализационната система на с. Синеморец без изискващото се съгласно чл. 46, ал. 1, т.3,
буква "б" от Закона за водите разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
- Община Царево за неизпълнение на условия на издадено за канализационната система на гр. Ахтопол разрешително за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите
- "Кръстина - Живко Тодоров" ЕООД, гр. Карнобат за неизпълнение на предписание за представяне на документи за изпълнени задължения по
Наредбата за продуктови такси;
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 1 бр. в размер на 2 000 лева:

- на физ. лице по ЗУО за констатирано извършване на нерегламентирани действия по третиране (събиране и съхраняване) на излезли от употреба
моторни превозни средства /ИУМПС/ в размер на 2000 лева.
НАЛОЖЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ: 1 брой
- „ИФ Фаворит“ ООД за обект: канализационна система с локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на хотелски комплекс
„Лазурно море“, м/ст „Караагач“, община Царево в размер на 1038 лв., считано от 16.07.2014 г., за спазване на ИЕО, определени в разрешителното за
заустване по показатели: неразтворени вещества, БПК5 и ХПК;
ПАМ: не са издавани
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 25 432 лева.
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