Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.12.2019г. – 31.12.2019 г.
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Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 70 проверки на 61 обекта през месец
декември. В рамките на контролната дейност са издали 42 предписания и са съставили 10 акта за установяване на административни
нарушения. Най – голям е броят на нарушенията на Закона за водите (ЗВ) – 4 . При контролни проверки експертите са установили, че
община от област Сливен не поддържа необходимото качество на водата в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на
нормативните актове, с което е нарушен Закона за водите. В друг случай експертите са установили, че дружество от с. Кортен
осъществява дейност в нарушение на Закона за водите, а друго дружество от гр. Ямбол не изпълнява условия в издадените му
разрешителни по реда на Закона за водите. При проверка, е установено, че юридическо лице от гр. Гълъбово не изпълнява условия от
Комплексно разрешително, с което е нарушен Закона за опазване на околната среда . Установен е един случай, в който юридическо лице
от гр. Ямбол транспортира отпадъци без регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците. За разглеждания период е
установен един случай, в който физическо лице от с. Зимница отглежда защитен вид- мишелов, с което е нарушило Закона за
биологичното разнообразие. В друг случай, при проверка, е установено, че дружество от с. Чинтулово извършва нерегламентирани
дейности с отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ при нарушаване на Закона за управление на отпадъците.
Установен е един случай, в който юридическо лице от гр. Сливен не е изпратило до Изпълнителна агенция по околната среда за
съгласуване, планирана промяна в инсталацията, съгласно задължение по разрешителни за емисии на парникови газове, с което е
нарушена норма от Закона за ограничаване изменението на климата.
За този период от директора на РИОСВ - Стара Загора са издадени общо 5 наказателни постановления на стойност 25 300 лв.
Юридическо лице от с. Оризово е санкционирано с 1 200 лв. за това, че не изпълнява задължението си, като водоползвател - титуляр на
разрешително, да поддържа необходимото качество на водата в съответствие с условията на разрешителното, като е нарушило
емисионни норми (индивидуални емисионни ограничения) по показатели – неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот и общ фосфор,
с което е нарушило Закона за водите. На друго юридическо лице от гр. Ямбол е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лв. за
това, че дружеството, като титуляр на разрешително, не изпълнява поставените условия в Разрешително за заустване на отпадъчни води
във връзка с констатирани превишения на индивидуални емисионни ограничения .Имуществена санкция в размер на 2 300 лв. е
наложена на дружество от с. Богданово за извършено нарушение – нерегламентирано заустване в отводнително дере и нарушена норма
от Закона за водите. Друго дружество от гр. Казанлък е санкционирано с 2 500 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни
ограничения въведени с Комплексно разрешително при нарушение на Закона за водите. Юридическо лице от гр. Гълъбово е
санкционирано с 17 000 лв. за извършено административно нарушение по Закона за опазване на околната среда, при което нарушение не
е изпълнено условие от Комплексно разрешително.

За периода 01.12.2019г. -31.12.2019г. са издадени три еднократни санкции по чл. 69 от ЗООС по компонент ,,Води“ на три различни
юридически лица от гр. Стара Загора.

