ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 31 декември 2014 г.
Брой
проверени
обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой

Брой

Брой

Брой

Брой

55

14

2

0

Сума
0

4

Сума
638

Постъпили суми от санкции в лв.
/Сумата, постъпила в РИОСВ
от санкции през отчетния
период, включително от
текущи санкции наложени в
предходни периоди/
Сума
26 415,77

Брой
издадени
заповеди
за спиране
на
дейности
Брой
0

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ – 2 бр.:
- на община Камено за неизпълнение на условията, определени в Разрешително № 23710076/03.12.2012 г. за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено на община Камено за канализационна система на село Кръстина, общ.
Камено - по чл. 48 ал.1, т.11 от Закон за водите;
- на ЕТ „Росица - Иван Стаматов“ пункт за дестилация на етилов алкохол, с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас за неуведомяване
за възобновяване на производствена дейност – по чл. 69в, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.
Наложени текущи месечни санкции: 4 броя
На община Средец за обект: канализационна система на гр. Средец и ПСОВ „Средец“ в размер на 191 лева, считано от 08.11.2014
г, поради неспазване на ИЕО по показател: общ азот;
На община Руен, за обект: канализационна система на с. Люляково, община Руен, в размер на 116 лева , считано от 15.10.2014 г,
поради неспазване на ИЕО по показател: азот нитритен;
На „Андела“ АД, гр.Бургас за обект: канализационна система на трошачно-миячна сортировъчна инсталация /ТМСИ/ „Горно
Езерово“ в размер на 250 лева, считано от 09.10.2014 г, поради неспазване на ИЕО по показател: азот нитритен;
На „М Инвест БГ“ ЕООД за обект: канализационна система на консервна фабрика „Гълъбец“, с. Гълъбец, община Поморие, в
размер на 81 лв., считано от 04.11.2014 г, поради неспазване на ИЕО по показатели: БПК5 и неразтворени вещества;
ПАМ: не са издавани
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА – 26 415,77лева.

