ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 март 2015 г.
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Извършени са 18 броя планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 9 броя водни проби
от обекти, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, петнадесет планови проверки във връзка с
изпълнение на задълженията на операторите по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове, седем проверки по
Закона за защита от шума в околната среда.
Извършени са проверки, разпоредени от министъра на околната среда и водите със Заповед РД 114/12.02.2015 г., относно наличие на нерегламентирани
замърсявания на речните корита и прилежащите територии на реките на територията на общините Айтос, Карнобат, Бяла, Несебър, Поморие, Руен,
Приморско и Созопол. Проверки относно наличие на нергеламентирани замърсявания на останалите общини ще се извършат през месец април. Предвид
ефективното изпълнение на функцията си на контролен орган, съгласно действащото законодателство и финансовия ресурс, при извършване на
проверките са констатирани и други замърсявания извън речните корита и прилежащите територии, за които са дадени предписания с определени срокове
за изпълнение на кметовете на общините.

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 5 бр.:
- на „Анимал Кеър” ООД на обект: фуражен завод гр. Сунгурларе за непровеждане на собствен мониторинг на нивата на шум през 2013 г. и 2014 г. по чл. 27, т. 2 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и във връзка с чл. 11, т. 6 от Закона
за защита от шума в околната среда;
- на „Чикън груп” ООД за обект: предприятие за добив и преработка на птиче месо, гр. Бургас за неподдържане и експлоатация на ЛПСОВ – по чл. 126
от Закона за водите;
- на кмета на община Айтос по ЗУО за това, че не е организирал почистването на нерегламентираните замърсявания по речните легла и прилежащите
територии;
- на Директора ТП "ДЛС Ропотамо" по ЗЗТ за за обработване и поддържане на дивечова нива и изградено чакало в Р "Ропотамо";
- на физ. лице за навлизане и акостиране с лодка в устието на река Ропотамо при тихо и спокойно време, в границите на Р "Ропотамо";
НАЛОЖЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ: 2.бр.
- На “Винекс Славянци” АД - с. Славянци, общ. Сунгурларе за обект: утаечна система на цех, в размер на 315 лева, считано от 28.01.2015 г.,
поради неспазване на ИЕО по показатели: БПК5 и ХПК.

-

На “Мина Черно море - Бургас” ЕАД, гр. Поморие за обект: „ Рудник Черно море – 2”, в размер на 90 лева, считано от 17.02.2015 г., поради
неспазване на ИЕО по показател: активна реакция pH.

ПАМ: не са издавани
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА - 20 116,32 лева.
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