Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.05.2019 г. – 31.05.2019 г.
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Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 180 проверки ( планови и извънредни) на
148 обекта през месец Май. В рамките на контролната си дейност инспекторите са издали 76 предписания и са съставили 5 акта за
установяване на административни нарушения, два от които за неизпълнение на предписания.
Най – голям е броят на нарушенията на Закона за управление на отпадъците – 3. При контролни проверки експертите са установили, че
едно физическо лице от гр. Чирпан извършва дейности с излезли от употреба МПС-та без да е регистрирано по Търговския закон, както
и че една фирма от гр. Стара Загора извършва същата дейност без съответното за това Разрешително, което се издава от Регионалната
инспекция.
Срещу други две физически лица са стартирани административно – наказателни процедури за неизпълнение на дадени задължителни
предписания по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Последният акт е съставен за превишение
на индивидуалните емисионни ограничения в комплексно разрешително, с което е нарушен Закона за водите.
Издадените за същия период наказателни постановления от директорът на РИОСВ - Стара Загора са 8 на обща стойност 15 000 лв.
За извършване на дейности с излезли от употреба МПС-та без регистрация по Търговския закон са глобени две физически лица от гр.
Стара Загора, две от гр. Казанлък, и едно от с. Гергевец, общ. Сливен. Размера на наложените глоби възлиза на 10 300 лв.
Фирма от гр. Сливен е санкционирана с 1500 лв. за съхраняване на отпадъци без регистрационен документ. На две юридически лица
от общ. Тунджа и общ. Казанлък са наложени имуществени санкции за неспазване разпоредбите на Закона за водите, съответно в
размер на 1 000 лв. и 2 200 лв.
На дружество от гр. Котел е наложена текуща санкция в размер на 208 лв., по компонент въздух.

