ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – Бургас
Период 01 – 30 ноември 2014 г.
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СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ:
- на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД по ЗООС за нарушение на условия от КР;
- на Община Созопол за обект РДНО Равадиново за нарушение на условия от КР;
- на „Агровин“ ООД, гр Сунгурларе, обл. Бургас, за неподдържане техническата и експлоатационна изправност на ЛПСОВ на „Винарна Шато Сунгурларе“,
находяща се в местност „Кайка дере“ в землището на град Сунгурларе;
- на община Поморие за заустване на отпадъчни води от канализационна система на град Ахелой, община Поморие във воден обект: река Ахелой, без
изискващото се съгласно чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ от Закона за водите разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти;
- на "Евро Импекс Бургас" ЕООД, гр. София за неспазване на изискванията на Разрешение № 02-ДО-435-01/06.12.2013 г. за извършване дейности по
третиране на отпадъци;
- на ЕТ "Елеонора 999 - В. Димитрова"; Обществена пералня в гр. Бургас за неизпълнение на предписание;
- на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” за нарушение на ЗЗТ и режима в Р Ропотамо за извършване на ремонтни дейности;
- 4 бр. на физ. лица за нарушение на ЗЗТ и режима в Р Ропотамо – навлизане на лодки в река Ропотамо при спокойно море;
НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
- 2 бр. на община Царево за ПСОВ в с. Варвара и гр. Ахтопол за неизпълнение на условия на разрешителни за заустване по ЗВ по 2 000 лв. всяко;
- на "Ависпал" ЕООД по ЗВ за заустване на отпадъчни води без разрешително в размер на 2 000 лева;
- на физическо лице по ЗБР за продажба в интернет на диво канарче – защитен вид по ЗБР в размер на 100 лева;
- 3 бр. на физически лица по ЗЗТ за навлизане в река Ропотамо в тихо време по 100 лева всяко;
- на физическо лице по ЗЗТ за улов на риба в резерват "Ропотамо" 100 лв.
НАЛОЖЕНИ ТЕКУЩИ МЕСЕЧНИ САНКЦИИ:
- на „Пътни строежи 2001“ АД гр.Бургас, за обект: асфалтова база, местността „Пода“ в размер на 283 лева, считано от 10.09.2014 г, поради
неспазване на нормите за допустими емисии по отношение на серен диоксид, въглероден оксид и общ органичен въглерод;

ПАМ: на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” - заповед за спиране на ремонтни дейности в границите на резерват Ропотамо

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ САНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА – 24 478 лева.
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