Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.07.2018 г. – 31.07.2018 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
90

Брой
54

Брой
6

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
3

Сума
13 200 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
801,00 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 100 проверки на 90 обекта на териториалния си обхват през юли. Петдесет и осем от
проверките са планирани, а 42– извънредни, извършени по сигнали на граждани, по издавани предписания, по подадени заявления по
законите за биологичното разнообразие и управление на отпадъците и др.
В рамките на контролната дейност са издадени 54 предписания и 6 акта за установяване на административни нарушения. Три акта са
съставени за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, с което е нарушен Закона за водите и по един за нарушения на
законите за опазване на околната среда, за биологичното разнообразие и за защитените територии.
През юли директорът е издал 3 наказателни постановления на стойност 13 200 лв. Имуществена санкция на стойност 11 000 лв. е
наложена на фирма в град Раднево за неизпълнение на условие в комплексно разрешително. За неконтролирано управление на
отпадъците и нарушение на Закона за управление на отпадъците е наложена санкция на дружество в Ямбол за 1800 лв. В размер на
400 лв. е третото наказателно постановление на билкозаготвителен пункт в село Голямо Чочовени, община Сливен за непредставяне
на документ за произход на налични количества полски хвощ.
През юли не са констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда и не са налагани еднократни или текущи
санкции. Общо събраната сума от наложени санкции, включително и през предходни периоди е в размер на 801 лв. Сумата е
разпределена на съответните общини, на чиято територия е санкционирания субект, а най-голяма сума в размер на 474, 40 лв. е
получена от община Сливен.

