Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.03.2020г. – 31.03.2020г.
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Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 49 проверки на 40 обекта през месец март.
В рамките на контролната дейност са издали 43 предписания и са съставили 27 акта за установяване на административни нарушения.
Най – голям е броят на нарушенията на Закона за за защитените територии (ЗЗТ) – 21 и Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – 6.
При контролни проверки експертите са установили, че в двадесет и един от случаите физически лица от гр. Шивачево и от с. Сборище
осъществяват незаконно бране на бръшлян от резерват ,,Горна Топчия‘‘, с което е нарушен Закона за защитените територии. В друг
случай експертите са установили, че дружество от гр. София събира и транспортира отпадъци- пластмаса и каучук, без документ по
Закона за управление на отпадъците при нарушаване на Закона за управление на отпадъците, а друго дружество от с. Хаджидимитрово
нерегламентирано извършва дейности по третиране отпадъци- пластмаса и каучук, с което отново е нарушен Законът за управление на
отпадъците. В друг случай, при проверка, е установено, че юридическо лице от с. Цалапица транспортира отпадъци- пластмаса и каучук,
без документ по Закона за управление на отпадъците при нарушаване нормите на Закона за управление на отпадъците. При проверка на
дружество в с. Симеонов е установено, че дружеството не води заверена от директора на РИОСВ отчетна книга за дейности с отпадъци, с
което е нарушен Закона за управление на отпадъците. При проверка е установено, че юридически лица от гр. Хасково и от гр. Нова
Загора извършват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци - пластмаса и каучук без документ по Закона за управление на
отпадъците при нарушаване на Закона за управление на отпадъците.
За този период от директора на РИОСВ - Стара Загора са издадени общо 24 наказателни постановления на стойност 26 700 лв.
Физическо лице от гр. Елхово е санкционирано с 550 лв. за това, че е навлязъл на територията на резерват „Долна Топчия”, с кон и
каруца, която пълни с дърва с диаметър 20-30см. и дължина 2,5 м. при нарушаване на Закона за защитените територии. Други три
физически лица от гр. Елхово са санкционирани общо с 1 650 лв. за това, че същите са навлезли на територията на резерват „Долна
Топчия” и извършват незаконна сеч на дърва от вида полски ясен и летен дъб при нарушаване на Закона за защитените територии.
Имуществена санкция в размер на 2 500 лв. е наложена на дружество от гр. Гълъбово за това, че същото не води отчетна книга за
дейности по транспортиране на отпадъци, като с това деяние е нарушен Закона за управление на отпадъците. Юридическо лице от гр.
Ямбол е санкционирано с 7 200 лв. за това, че дружеството извършва събиране и транспортиране на отпадък с код 02 03 04- материали,
негодни за консумация или преработване (слънчогледова люспа), без документ по Закона за управление на отпадъците. Физическо лице
от с. Зимница е санкционирано с 100 лв. за това, че лицето отглежда птица защитен вид – мишелов и с това свое деяние лицето е
нарушило Закона за биологичното разнообразие. Община от област Сливен е санкционирана общо с 2 500 лв. за това, че общината не
изпълнява условие - „Индивидуални емисионни ограничения“ в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни
води в повърхностни води за канализационната система на с. Жеравна при нарушаване на Закона за водите. Юридическо лице от с.
Кортен е санкционирано с 2 500 лв. за това, че дружеството зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект, без издадено

разрешително, с което е нарушен Законът за водите. Друго дружество от гр. Ямбол е санкционирано с 3 600 лв. поради това, че същото
дружество зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект – р. Тунджа, като не спазва условията в частта „индивидуалните
емисионни ограничения“ въведени с Разрешително за заустване на отпадъчни води при нарушаване на Закона за водите. На дружество
от гр. Стара Загора е наложена санкция в размер на 3 000 лв. за неизпълнение на условие на Разрешително за заустване – превишение на
индивидуални емиссионни ограничения при нарушаване на Закона за водите. Друго дружество от с. Караполци е санкционирано с 2 000
лв. за неизпълнение на предписание, с което е нарушен Закона за опазване на околната среда. Еднинадесет физически лица от гр.
Шивачево са санкционирани общо с 1 100 лв. за това, че същите осъществяват незаконно бране на бръшлян от резерват ,,Горна Топчия‘‘
при нарушаване на Закона за защитените територии.

