Отчет за контролната дейност на РИОСВ–Стара Загора
за периода 01.12.2021 г. – 31.12.2021 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
112

Брой
59
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8
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наказателни
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Сума
70 850 лв.

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой
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
4 500 лв.

Брой
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заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Експертите на РИОСВ–Стара Загора извършиха общо 121 контролни проверки на 112 обекта и дейности, оказващи
въздействие върху компонентите на околната среда, като 86 от тях са планови и 35 извънредни. През периода в рамките на
осъществявания контрол са дадени 59 предписания, за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната
среда. За периода са съставени 8 акта и са издадени 15 наказателни постановления на обща стойност 70 850 лв. Събраните суми от
наложени санкции, включително и за предишни периоди, са на обща стойност 4 500 лв.
През месец декември на „зеления“ телефон на РИОСВ–Стара Загора са постъпили 6 сигнала.
За периода са съставени 5 акта за установяване на административно нарушение за нарушения на Закона за управление на
отпадъците. Един от тях е във връзка с нарушение на физическо лице за неспазване на разпоредбите на ЗУО за събиране,
транспортиране и третиране на образуваните отпадъци. Издаден е един АУАН на физическо лице за нарушение на т. 8.4. от Заповед
№ РД-317/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите. Два от актовете са наложени на дружества за нарушение на Закона
за водите. Единият е за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – р. Беленска, без издадено разрешително за
ползване на воден обект, а втория е наложен на Община Гурково, за неподдържане на необходимото качество на заустваните
отпадъчни води.
Дванадесет от издадените наказателни постановления през месец декември са за налагане на имуществени санкции на
дружества, а три са за налагане на глоби на физически лица. Наложените глоби, на обща стойност 450 лв., са за нарушения по Закона
биологичното разнообразие, а именно за нарушението по т.8.4 от Заповед № РД-317/31.03.2021г. обявена по реда на чл.12, ал.6 от
ЗБР – нарушение на забрана за промяна на начина на трайно ползване, при ползването на земеделски земи като такива. На
дружество са наложени четири имуществени санкции, на обща стойност 44 000 лв. за нарушението по чл.123в, т.2 от ЗООС –
неизпълнение на условие от КР 9.3.1., КР 9.2.1.4.3., КР 9.6.1.2. и КР 9.6.1.1., както и КР 9.6.1.1. На други две дружества са наложени
санкции в общ размер на 13 500 лв. за нарушение на ЗООС. На четири дружества са наложени имуществени санкции в размер на
11 700 лв. за нарушение на Закона за водите. На „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен е наложена
имуществена санкция в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева за нарушението по чл.48, ал.1, т.3 от ЗУО – не поддържа
необходимото качество на водата.
За периода не е наложена принудителна административна мярка.

