ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 30 септември 2015 г.
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Извършени са 9 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 7 броя водни
проби от обекти, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 17 планови проверки във връзка с
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове и 3 планови проверки по
Закона за защита от шума в околната среда.
С Държавна приемателна комисия са въведени в експлоатация следните подобекти от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол” – I етап:
Пречиствателна станция за отпадни води, „КПС „Пристанище” и напорни тръбопроводи до изливна шахта”, „Колектор „Крайбрежен” и Колектор „Провлака”,
„КПС „Хармани” и напорни тръбопроводи до изливна шахта” , „Довеждащ колектор „Созопол” от изливна шахта на напорни тръбопроводи до КПС
„Пристанище и КПС „Хармани” до ПСОВ „Созопол”, Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”.
През м. септември са извършени 31 извънредни проверки по постъпили информация, сигнали, жалби и последващ контрол. Основно проверките са
за намерени екземпляри от бедстващи и мъртви защитени видове, предимно млади птици и нарушения режима на защитени територии. Извършени са 13
броя планови проверки – 6 броя за спазване режимите на защитени територии, 4 броя за спазване изискванията на ЗЛР и 3 броя по ЗБР.
При извършените проверки на Б-Б кубовете на община Средец са установени нарушения по стените на някои от Б-Б кубовете. за което е дадено
предписание за уведомяване на фирмата, извършваща поддръжката им, за предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията. Предписанията,
дадени на складовете за пестициди, са свързани с поддържане на пространствата около тях чисти, без обрасла растителност и частични ремонти по
мазилката на стените и възстановяване целостта на една от железните врати на склада в гр. Средец.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 13 бр.
на Община Бяла за обект: Канализационна система на с. Попович, не изпълнява условия от 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
на Община Царево за обект: Канализационна система на с. Варвара, не изпълнява условията, определени в Разрешително за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - по чл. 48 ал. 1, т. 11 от Закона за водите;
СБР "Стойков и фамилия" ООД, гр. Сливен; Медицинска дейност в к. к. "Слънчев бряг", гр. Несебър за неизпълнение на предписание за
представяне на отчетни книги;
5 бр. на физически лица за извършване разходка на туристи с лодка тип катамаран в Р „Ропотамо“;
1 бр. на юридическо лице, „Ринг ІІІ” ООД, за това, че е изградил къмпинг в ПЗ „Пясъчни дюни между къмпинг Градина и къмпинг Златна рибка“;
1 бр. на юридическо лице, „Зона Х” ООД, за извършване на дейност в ПП „Странджа“ без съгласуване по ЗЗТ;
1 бр. на физическо лице, в качеството си на управител на Общинска служба по земеделие в гр. Несебър е издал заповед, с която променя начина
на ползване на два имота от „ливада“ в „нива“ в нарушение на заповедта за обявяване на ЗЗ „Емине“;

1 бр. на физическо лице, което е залесило с акация и монтирало детски съоръжения в ПЗ „Пясъчни дюни в м. Бабата, к.к. Слънчев бряг“;
1 бр. на ЕТ „Албина – Албина Отмар“ за неизпълнение на предписание – не е премахнала от имоти нейна собственост каравани и палатки,
разположени в ПЗ „Пясъчни дюни в м. Каваците“.
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 9 бр. в размер общо на 34 000 лева:
- „Метал Респект1“ ЕООД по АУАН на МВР-Бургас. Имуществена санкция в размер на 7000 лв. Предава ОЦЧМ на лице без договор и разрешително
по реда на ЗУО;
- „Агрошанс Комерс“ ЕООД, извърщва дейност без решение по реда на глава шеста от ЗООС, имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
- „Ринг ІІІ“ООД, къмпингуване в разрез на забраната на защитена територия, имуществена санкцияв размер на 10000 лв.;
- Зона Х“ЕООД, дейност в ПП „Странджа“ без съгласуване от РИОСВ-Бургас, имуществена санкцияв размер на 3000 лв.;
- Физ. лице за притежаване на маймуна в нарушение на ЗЗЖ, глоба в размер на 3000 лв.;
- Физ. лице за притежаване на маймуна в нарушение на ЗЗЖ, глоба в размер на 2000 лв.;
- „Стоник груп“ ООД, не е процедирил инвестицционно предложение по реда на глава шеста от ЗООС, имуществена санкция 1000 лв.;
- ЕТ“Албина –Албина Отмар“, в нарушение на режима на защитена територия е поставил каравани и палатки, глоба 5000 лв.;
- Физ. лице за нарушение на ЗБР - излага папагал без документи, глоба в размер на 2000 лв.

НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВОДИ:
- На "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, за обект: "Цех ИПО" пещ F2101 в размер на 28 502 лв. за неспазване на нормите за допустими емисии по
показатели серен диоксид и прах от извършени СНИ за 2014 г.;
- На "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, за обект: "Цех ИПО" пещ F101 в размер на 206 938 лв. за неспазване на нормите за допустими емисии по
показатели серен диоксид, прах и хлороводород от извършени СНИ за 2014 г.;
- На "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за обект: източник "АВД1", "Комин 7" в размер на 23 800 лв. за неспазване на нормите за допустими емисии по
показатели серен диоксид, азотни оксиди и прах от извършени СНИ за 2014 г.;

ПАМ: Не са издавани.
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 29 171.72 лева.
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