ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 януари 2015 г.
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Извършени са 13 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 11 броя
водни проби, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, четири планови проверки във връзка с
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове. Извършени са и шест
извънпланови проверки по компонент въздух – пет броя по постъпили сигнали и една във връзка с постъпило уведомление за спиране на
производствена дейност.
Извършен планов контрол при провеждане на Среднозимно преброяване на водолюбивите птици – ежегоден мониторинг в рамките на Националната
система за мониторинг на биологичното разнообразие. 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. Уточнено е трасето за подход към депото и е
започнало изграждането на пътя.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 7 бр.
- на "Екопак България" АД, гр. София е съставен във връзка с това, че за сепариращата инсталация на площадката за третиране на РСОО, находяща се в
гр. Каблешково, няма документ за въвеждане в експлоатация;
- на "Екоколект" АД, гр. София е съставен във връзка с това, че за сепариращата инсталация на площадката за третиране на РСОО, находяща се в гр.
Китен, няма документ за въвеждане в експлоатация;
- на "Металс Бургас" ЕООД, гр. Бургас е съставен за водене на невярна отчетност;
- на "Юнивърс - 2010" ЕООД, гр. Бургас е съставен за водене на невярна отчетност;
- на община Малко Търново за неизпълнение на условията, определени в Разрешително № 23710084/08.04.2013 г. за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено на община Малко Търново за канализационна система на село Заберново, общ.
Малко Търново - по чл. 48 ал.1, т.11 от Закон за водите;
- на Община Камено за неизпълнение на дадено предписание за въвеждане в експлоатация на обект ПСОВ за пречистване отпадъчните води от
канализационна мрежа на с. Кръстина, Обшина Камено - по чл. 155 ал.2 от Закона за опазване на околната среда;
- за улов на пойни птици в района на нивите до кв. Долно Езерово, гр. Бургас – на физическо лице.
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 9 бр. общо в размер на 88 000 лева:
- На община Созопол по ЗУО за неорганизиране на дейностите по разделно събиране на битови отпадъци, в размер на 3 000 лева;

На община Созопол по ЗУО за неорганизиране на дейностите по разделно събиране на масоворазпространени отпадъци от опаковки, в размер на
3 000 лева;
- На община Созопол по ЗООС за неизпълнение на предписание за предприемане на мерки за недопускане нерегламентирано изтичане на
отпадъчни води във в.с. Червенка, в размер на 2000 лева;
- На община Поморие по ЗВ за заустване на отпадъчни води от гр. Ахелой в р. Ахелой без рарешително, в размер на 2000 лева;
- На „Ел Ем Импекс“ ЕООД за неизпълнение на предписание за изнасяне на отпадъци от площадката в гр. Айтос, в размер на 5000 лева;
- На „Евроимпекс Бургас“ ЕООД по ЗУО за неспазване на изискванията в разрешително за третиране на отпадъци, в размер на 7000 лева;
- На „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за неизпълнение на условия в КР, в размер на 60 000 лева;
- На Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ по ЗЗТ за извършване на ремонт на помощна сграда в ЗТ без съгласуване, в размер на 5000 лева;
- На ЕТ „Росица-Иван Стаматов“ за възобновяване на дейността на пункт за дестилация на алкохол, в размер на 1000 лева;
НАЛОЖЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ: 2 бр.
На “Вая- 96” ООД- Бургас за обект: канализационна система на находище за пясък „Акациите- 1“ в размер на 732 лева, считано от 01.10.2014 г.,
поради неспазване на ИЕО по показател: неразтворени вещества
На “Агровин” ООД за обект: локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) на „Винарна Шато Сунгурларе“ в размер на 442
лева, считано от 03.12.2014 г., поради неспазване на ИЕО по показатели:
неразтворени вещества, БПК5, ХПК.
еднократна - на “Вики Инвест 1” ЕООД - нова нарастваща еднократна санкция в размер на 100 378 лева/месечно за срок от шест месеца или общо
602 268 лева, за заустване на отпадъчните води на изход от ПСОВ “Елените” в Черно море без изискващото се съгласно чл. 46, ал.1, т. 3, буква “б” от
Закона за водите разрешително и за превишение на нормите за район на съществуващо и перспективно ползване, определени в Приложение към чл. 10 от
Наредба №8/25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води, считано от 03.12.2014 г.
ПАМ: не са издавани
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 24 500,15 лева.
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