Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.05.2018 г. – 31.05.2018 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
96

Брой
56

Брой
4

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
10

Сума
44 500 лв.

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой
0

Сума
0 лв.

Постъпили суми от санкции в
лв.
/Сумата, постъпила в РИОСВ
от санкции през отчетния
период, включително от
текущи санкции наложени в
предходни периоди/
Сума
1194,14 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора направиха 103 контролни проверки на 96 обекта през
май. За периода са извършени проверки по чистотата на речните корита на територията на 8 общини – Стара Загора, Мъглиж,
Гурково, Чирпан, Твърдица, Стралджа, Болярово и Елхово, при които не е констатирано замърсяване с отпадъци. Не се установи
нарушение на екологичното законодателство и при извършените три комплексни проверки на предприятие за готови храни в Нова
Загора, млекопреработвателно в Сливен и на дестилерия в село Долно Сахране, община Павел баня. През май продължиха проверките
в защитените територии и на 8 обекта, при чиято дейност се формират отпадъчни води. Общо при извършената контролна дейност са
дадени 56 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са 4 акта и от директора са издадени 10 наказателни
постановления на обща стойност 44 500 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и такива наложени през предишни
периоди, са на обща стойност 1194,14 лв. На „зеления“ телефон или електронната поща на РИОСВ – Стара Загора за периода са
постъпили 7 сигнала от граждани, от които един е изпратен по компетентност, а на останалите са извършени проверки по изнесените
в тях обстоятелства.
През май е съставен акт на физическо лице от Стара Загора за установена продажба на препарирани защитени видове птици, с което е
нарушен Закона за биологичното разнообразие и на длъжностно лице от Ямбол по Закона за опазване на околната среда за
неизпълнение на дадено предписание. Акт е съставен на дружество с дейност в Ямбол за неконтролирано управление на отпадъците.
За нарушение на условие от Разрешително за емисии на парникови газове е стартираната и първата наказателна процедура на
дружество в гр. Гълъбово по Закона за ограничаване изменението на климата.
Наказателни постановления за 3400 лв. са наложени на 5 физически лица за навлизане и извършване на сеч на територията на резерват
„Горна Топчия“, землището на село Коневец, община „Тунджа“, област Ямбол, с което е нарушен Закона за защитените територии.
Имуществена санкция от 500 лв. е наложена на билкозаготвителен пункт в с. Боров дол за липса на книга, в която се описват
изкупени, реализирани и налични количества билки. Две наказателни постановления от 1500 лв. и 1600 лв. са издадени на физически
лица за нарушения на Закона за управление на отпадъците съответно за установено изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали
и разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та. На стойност 2500 лв. е наложена имуществена санкция за неизпълнение на
дадено предписание на фирма с площадка в землището на гр. Крън. За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, с
което е нарушен Закона за водите е наложена имуществена санкция от 35 000 лв. на дружество в Казанлък.
За периода не са налагани принудителни административни мерки.

