Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.04.2020г. – 30.04.2020г.
Брой
проверени
обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой

Брой

Брой

42

7

7

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой

Брой

3

Сума

21 800
лв.

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

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности

5 875,00 лв.

0

Брой

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 48 проверки на 42 обекта през месец
април. В рамките на контролната дейност са издали 7 предписания и са съставили 7 акта за установяване на административни
нарушения. Най – голям е броят на нарушенията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – 4. При контролни проверки експертите
са установили, че в два от случаите юридически лица от гр. Благоевград и от с. Крумово, община Родопи не притежават регистрационен
документ за извършване на дейности по събиране и траснпортиране на отпадъци при нарушение на Закона за управление на отпадъците.
В друг случай експертите са установили, че дружество от гр. Ямбол извършва неконтролирано управление на отпадъци отново при
нарушаване на Закона за управление на отпадъците. В друг случай, при проверка, е установено, че юридическо лице от гр. Гълъбово
осъществява транспорт на отпадък без да е разрешен в транспортиращия документ при нарушаване нормите на Закона за управление на
отпадъците. При проверка на дружество в гр. Гълъбово е установено, че дружеството не изпълнява условие от Разрешително за емисии
на парникови газове, с което е нарушен Закона за ограничаване изменението на климата.
За този период от директора на РИОСВ - Стара Загора са издадени общо 3 наказателни постановления на стойност 21 800 лв.
Юридическо лице от гр. Нова Загора е санкционирано с 7 500 лв. за това, че дружеството извършва дейности по събиране и
транспортиране на отпадък- пластмаса и каучук без документ без документ по Закона за управление на отпадъците. Юридическо лице от
гр. Сливен е санкционирано с 1 300 лв. за това, че дружеството не е уведомило ИАОС за планирана промяна в инсталация- задължение
по РЕПГ, при нарушаване на Закона за ограничаване изменението на климата. Имуществена санкция в размер на 13 000 лв. е наложена
на дружество от гр. Сливен за неизпълнение на условие от Комплексно разрешително, а именно съхранение на отпадъци извън
регламентираните за това площадки съгласно Комплексно разрешително, като с това деяние е нарушен Закона за опазване на околната
среда.

