ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 януари 2014 г.
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Извършени са 13 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 17 броя
водни проби. Във връзка с внесено уведомление за спиране на производствената дейност на специализиран обект за дестилация на ферментирали
плодове, находящ се в с. Русокастро, общ. Камено на ЕТ "Росица-Иван Стаматов", е извършена извънпланова проверка на обекта.
За изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове са извършени
11 броя проверки. Оценени са 4 броя доклади на собствени периодични измервания (СПИ) на 20 броя неподвижни източника на следните обекти: „Депо
Равадиново,” община Созопол, „Промет стийл” АД, „СМА Минерал Бургас Вар” ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Резултатите от извършените
измервания показват, че няма превишаване на съответните норми за допустими емисии (НДЕ). Извършени са оценки на резултатите от месечните
доклади за собствени непрекъснати измервания /СНИ/ на емисии на замърсители в атмосфрения въздух за месец декември на следните обекти:
„Топлофикация Бургас” ЕАД и „Лукойл Енергия и Газ” ЕООД. Резултатите показват, че са спазени нормите за НДЕ. Утвърдени и съгласувани са методите,
средствата и обхвата за измерване за СНИ на обект: Атмосферна дестилация 4 на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Утвърдени са 2 броя схеми на
пробоотборни точки за измерване на емисиите от неподвижни източници на обектите: БМФ Порт Бургас – дърводелска работилница и „Топлофикация
Бургас” ЕАД. Издадени са 4 броя удостоверения за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, както два броя
становища до Митница Бургас за внос на техника заредена с озоноразрушаващи вещества.
Експерти от РИОСВ-Бургас участваха в 38-то Среднозимно преброяване на водоплаващите птици в Европа и упражниха контрол по спазването на
Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие по обходените маршрути. Не са констатирани нарушения на природозащитното
законодателство.
Извършена е проверка по хода на строителството на регионално депо Малко Търново и на проектната готовност на сега съществуващите депо и
сметища на територията на община Малко Търново. Преодолени са пречките с трасето за изграждане на пътя към регионалното депо и се работи по
новото трасе.

Съставени актове – 3 бр.:
- ЕТ „Пено Киров” с. Горица общ. Поморие за обект: пункт за производство на алкохол - за заустване на отпадъчни води във водосборно дере без
изискващото се разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите;
Община Поморие – за заустване на отпадъчни води от канализационна система на гр. Ахелой, общ. Поморие във водния обект река Ахелой, без
изискващото се разрешително за ползване на воден обект съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите;
"Благоустройствени строежи" ЕООД за обект: кариера Каменар за превишение на граничните стойности на нивата на шум в място на въздействие.
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 7 бр. в размер на 32 200 лева общо:
- 2 бр. на физ. лица по ЗЗЖ за отглеждане, притежаване и изпозлване за атракция на коткоподобна маймуна, в размер на 3 000 лева всяко;
- на „Марсиани“ ООД по ЗУО за извършване на дейности (ИУМПС) без разрешително, в размер на 7 000 лева;
- на „Стаматов 7“ ЕООД по ЗЛР за непредставяне на позволително за ползване на билки, в размер на 200 лева;
- на община Царево по Закона за водите, за заустване на отпадъчни води от канализационната система на с. Варвара в Аязменско дере без
разрешително, в размер на 2 000 лева;
- на „Фри“ ЕООД по ЗУО за третиране на ИУМПС без разрешително в размер на 7 000 лева;
- на „Ринг 3“ ООД по ЗЗТ за нарушаване режима на ПЗ „Пясъчни дюни между к-г Градина и к-г Златна рибка“ в размер на 10 000 лева;

Санкции:
НОВИ НАЛОЖЕНИ – 3 броя
 Наложена санкция с НП № И-2-0515-1/08.01.2014 г.на Horvath - Vancsa Trans SRT, Romania, Covasna, Sfantu Gheorghe за замърсяване на земна
повърхност с гориво вследствие на пътно-транспортно произшествие на автомагистрала до входа на гр. Бургас в размер на 10 679 лева.
 „СИС. Индустрийс” ООД за обект: локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) на промишлен комплекс за бутилиране на
алкохолни напитки с. Венец, общ. Карнобат с фиксиран размер 8 лв. за неспазване на ИЕО по показател: азот нитратен, считано от 01.10.2013 г.
 Община Сунгурларе за обект: пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Манолич общ. Сунгурларе с фиксиран размер 344 лв. за
неспазване на ИЕО по показатели: азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ фосфор, екстрахируеми вещества, анионактивни детергенти,
неразтворени вещества, ХПК и БПК5, считано от 12.11.2013 г.
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