Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.12.2020г. – 31.12.2020г.
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Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 92 проверки на 70 обекта през месец
декември. В рамките на контролната дейност са издали 39 предписания и са съставили 28 акта за установяване на административни
нарушения. В периода от 01.12.2020г. до 31.12.2020 г. експертите са констатирали нарушения на Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) – 1, Закона за управление на отпадъците - 21 и Закона за водите - 6. При контролни проверки експертите са установили, че едно
юридическо лице, не е изпратил в РИОСВ необходимите документи в качеството му на получател на отпадъци, предмет на
трансграничен превоз за три превоза при нарушена норма на Наредба № 1/ 2014 г. във връзка с Закона за управление на отпадъците. На
друго юридическо лице е установено също, че не е изпратил в РИОСВ необходимите документи за натоварване на отпадъци, предмет на
трансграничен превоз за единадесет превоза при нарушена норма на Наредба № 1/ 2014 г. във връзка с Закона за управление на
отпадъците. При осъществения контрол е констатирано, че друго юридическо лице извършва незаконен трансграничен превоз на
отпадъци при нарушение на ЗУО, във връзка с Регламент /ЕО/ 1013/2006 г. При контролни проверки експертите са установили, че едно
юридическо лице зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект, без разрешително за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води, при нарушена норма по Закона за водите.
За този период от директора на РИОСВ - Стара Загора са издадени общо 5 наказателни постановления на стойност 23 700 лв.
Имуществена санкция в размер на 1 500 лв. е наложена на юридическо лице от град Ямбол за неизпълнение на условие в частта
„Индивидуални емисионни ограничения” от Разрешително за заустване при нарушение на Закона за водите. На друго юридическо лице в
община Тунджа е наложена имуществена санкция по Закона за водите в размер 2 200 лв. за това, че зауства непречистени отпадъчни
води в точка и място, различно от определеното в Разрешителното. Имуществена санкция в размер на 11 000 лв. е наложена на
юридическо лице от град Гълъбово за неизпълнение от страна на дружеството на условие от Комплексно разрешително при нарушение
на Закона за опазване на околната среда. На физическо лице от гр. Ямбол е наложена глоба в размер на 1500 лв. за нарушение от ЗУО –
лицето извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по търговския закон. Юридическо лице от гр. Стара Загора е санкционирано с 7 500
лв. за нерегламентирано съхраняване на отпадъци без да притежава регистрационен документ за извършване на дейности по третиране
на отпадъци.
За периода 01.12.2020г.-31.12.2020г. е наложена една принудителна административна мярка на юридическо лице от гр. София за
извършване на екологосъобразно третиране на неопасни отпадъци.

