ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 30 април 2016 г.
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Извършени са извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали за миризми на нефтопродукти. Станциите в кв. "Долно Eзерово", к-с "Меден
рудник" и оптичната система в РИОСВ-Бургас са работили в непрекъснат денонощен режим и не са отчели превишаване на пределно допустимите
концентрации по - сероводород, бензен, стирен. Във връзка с регистрирани превишения на сяроводород от АИС „Долно Езерово“ на 31.03.2016 г. и
01.04.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е съставен акт и издадено наказателно постановление в размер на 250 000 лв.
Общо 8 броя са плановите проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води с пробовземане на 6 броя водни
проби и включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.
Пет са плановите проверки за спазване разпоредбите на ЗБР - за установяване състоянието на находищата на блатното кокиче и определяне
възможностите за регулирано ползване през 2016 г. Извършени са 11 броя извънредни проверки – 7 бр. за бедстващи защитени животни, 2 броя за
отглеждани в плен диви защитени видове птици в кв. Крайморие, гр. Бургас, 1 брой за размножени видове птици (Мишелов на Харис), включени в
приложенията на Регламента, във връзка с регистрация по CITES и 1 брой за осъществяване на контрол по осигуряване на необходимите условия за
отглеждане на примати в зоологическа градина „Горски чифлик“ - "Господинов" ООД, с. Горица, община Бяла, област Варна.
През отчетният период са извършени 21 броя извънредни проверки във връзка със Заповед № РД-ОП-9 от 04.02.2016 г. за извършване на
проверки на речните легла и прилежащите им територии на общините контролирани от РИОСВ – Бургас с цел недопускане на нерегламентирани
замърсявания с отпадъци. Проверени са 15 бр. общини. Констатирано е замърсяване с отпадъци само на прилежащ терен на река Мочурица в с. Мокрен,
община Котел, за което е дадено предписание за почистването им до 09.05.2016 г. На територията на останалите общини не е констатирано наличие на
отпадъци в речните легла и прилежащите територии.
Извършени са и 5 бр. проверки по сигнали и жалби. При два от тях не се констатират нарушения. На останалите три са дадени предписания във
връзка с констатациите.

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 11 бр.
- АУАН № 59/05.04.2016 г. на Сергей Сашев Щерионов от гр. Бургас за предаване на ОЧЦМ, които нямат битов характер. Акта е съставен за нарушение на
чл. 39, ал. 2, във връзка с чл. 39, ал.1 от ЗУО;
- АУАН № 60/05.04.2016 г. на "Нюстрой" ЕООД, гр. Бургас, приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, без наличие на сертификат за
произход, издаден от лицата, при чиято дейност са се образували и без наличие на сключен писмен догово. Акта е съставен за нарушение на чл. 39, ал.1
от ЗУО;

- АУАН № 61/05.04.2016 г. на "Нюстрой" ЕООД, гр. Бургас, извършващ дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без
извършена регистрация и издаден регистрационен документ. Акта е съставен за нарушение на чл. 35, ал. 3, във връзка с чл. 35, ал.2, т.2 от ЗУО ;
- АУАН № 62/11.04.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД неизпълнение на условие от Комплексно Разрешително КР .Акта е съставен за нарушение на
чл. 125, ал.1, т. 2 от ЗООС;
- АУАН № 63/15.04.2016 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД /оператор на инсталация ТЕЦ/ за неизпълнение на условие 10.1.2.1 от Комплексно
Разрешително КР № 415-НО/2011 г. Акта е съставен за нарушение на чл. 125, ал.1, т. 2 от ЗООС;
- АУАН № 64/18.04.2016 г. на «Дюни» АД, нарушаване на режима на ПЗ «Пясъчни дюни» м. Алепу в нарушение на чл.24 от ЗЗТ;
- АУАН № 65/19.04.2016 г. Султанка Димитрова Иванова, притежава и отглежда в кафез защитени видове птици, нарушение на чл. 38, ал.6 отЗБР;
- АУАН № 66/22.04.2016 г. на „Вики Инвист 1“ ЕООД за неизпълнение на дадено задължително предписание с писмо изх. № ВОД -178/10.03.2016 г. за
предприемане на действия по издаване на разрешително за ползване на воден обект – нарушен е чл. 155 ал.2 от ЗООС;
- АУАН № 67/22.04.2016 г. на "Промет стиил" ЕАД за превишение на годишния капацитет, определен с Условие 4.1. на действащото комплексно
разрешително. Акта е съставен за нарушение на чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС;
- АУАН № 68/27.04.2016 г. на "Топлофикация - Бургас" ЕАД за неизпълнение на Условие 3.2., Условие 7.3. и Условие 7.4. на комплексно разрешително №
33-Н1/2015 г. Акта е съставен за нарушение на чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС;
- АУАН № 69/28.04.2016 г. на «Сийл» ЕООД, няма отчет за 2015 г. за флуорирани парникови газове - за неизпълнение на изискванията на чл. 34и, ал. 24 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух.

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – 7 бр. в размер общо на 261 400 лева:
„Лукойл Нефтохим Бургас“АД, неизпълнение на условие на КР, в размер на 250000 /двеста и петдесет хиляди/лв.;
„Виктория Туристик“ ЕАД, не са извършени през 2014 год. и 2015 год. собствени периодични измервания, в размер на 400 /четиристотин/лева;
Община Поморие, неизпълнение на условия на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за
канализационна система гр.Ахелой, в размер на 2000 /две хиляди/ лева;
Община Поморие, неизпълнение на условия на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за
канализационна система гр. Каблешково, в размер на 2000 /две хиляди/ лева;
Община Айтос, неизпълнение на условия на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, в размер на
2000 /две хиляди/ лева;
„Алмар Сийфуд“ АД, Община Поморие, неизпълнение на условия на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води, в размер на 2000 /две хиляди/ лева;
Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе, не предотвратява изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, в размер на 3000 /три хиляди/
лева.

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА – 4903,19 лева.
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