Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.09.2020г. – 30.09.2020г.
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Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 113 проверки на 103 обекта през месец
септември. В рамките на контролната дейност са издали 41 предписания и са съставили 7 акта за установяване на административни
нарушения. Най – голям е броят на нарушенията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – 3. При контролни проверки
експертите са установили, че в два от случаите юридическо лице от гр. Гълъбово не изпълнява условие от комплексно разрешително,
при нарушение на Закона за опазване на околната среда. В друг случай експертите са установили, че физическо лице от община Котел не
изпълнява дадено предписание при нарушение на Закона за опазване на околната среда. При контролна проверка експертите са
установили, че дружество от гр. Сливен не поддържа необходимото качество на водата в съответствие с изискванията на условие от
комплексно разрешително при нарушение на Закона за водите. При контролна проверка на юридическо лице от с. Калчево, община
Тунджа е установено, че дружеството превишава индивидуални емисионни ограничения, въведени с комплексно разрешително при
нарушение на Закона за водите. При проверка на дружество от гр. Стара Загора е установено, че същото транспортира отпадъци без
документ по Закона за управление на отпадъците, като с това свое деяние дружеството е нарушило Закона за управление на отпадъците.
При контролна проверка експертите са установили, че юридическо лице от гр. София е извършило незаконен трансграничен превоз на
отпадъци при нарушение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 г.
За този период от директора на РИОСВ - Стара Загора са издадени общо 6 наказателни постановления на стойност 33 200 лв.
Юридическо лице от гр. Червен бряг е санкционирано с 2 000 лв. за това, че дружеството не изпълнява условие за заустване на
производствени води съгласно комплексно разрешително при нарушение на Закона за водите. Имуществена санкция „глоба” в размер
на 2 200 лв. е наложена на физическо лице от община Ямбол за неизпълнение на предписание- не е преустановено изтичане на битовофекални води при нарушение на Закона за опазване на околната среда. На юридическо лице от гр. Смолян е наложена имуществена
санкция в размер на 7 200 лв. за транспортиране на отпадъци-пластмаса и каучук без документ по Закона за управление на отпадъците.
Юридическо лице от гр. Асеновград е санкционирано с 7 200 лв. за това, че дружеството събира и транспортира отпадъци-хартиени и
картонени опаковки без документ по Закона за управление на отпадъците. Юридическо лице от гр. София е санкционирано с общо
14 800 лв. за това, че дружеството не изпълнява условие от регистрационен документ за дейности с отпадъци-съхранение на отпадък,
който не е разрешен.
За периода 01.09.2020г.-30.09.2020г. е наложена една принудителна административна мярка на юридическо лице от гр. София за
извършване съгласно действащия регистрационен документ на дружеството на неразрешени дейности по тертиране на отпадъци.

