Отчет за контролната дейност на РИОСВ–Стара Загора
за периода 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
80

Брой
40

Брой
14

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
17

Сума
25 300 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
6 885,74 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
1

Експертите на РИОСВ–Стара Загора извършиха 85 контролни проверки на 80 обекта през месец август, като 49 от тях са
планови и 36-извънредни. Дадени са 40 предписания, от които 12 броя на ТЕЦ от комплекс „Марица Изток“ и 28 за преустановяване
на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода са съставени 14 акта и са издадени 17 наказателни
постановления на обща стойност 25 300 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и за предишни периоди, са на обща
стойност 6 885,74 лв. През месец август на „зеления“ телефон на РИОСВ–Стара Загора са постъпили 13 сигнала.
За месеца са съставени 14 акта за установяване на административно нарушение, 5 от които за нарушаване на Закона за опазване
на околната среда, 5 акта за нарушаване на Закона за управление на отпадъците и 4 акта за нарушение на Закона за водите.
10, от издадените през месец август наказателни постановления, са за налагане на имуществени санкции, а 7 за налагане на
глоби. По отношение на глобите, две от наказателните постановления, на обща стойност 100 лв., са за нарушаване Закона за
защитените територии, за незаконно бране на бръшлян. 4 от глобите са за нарушения на Закона за управление на отпадъците и една
глоба в размер на 200 лева за нарушение на Закона за биологичното разнообразие.
За периода е наложена 1 принудителна административна мярка. Във връзка със Заповед №РД-08-143/16.08.2021 г. за налагане
на принудителна административна мярка и изпълнение на Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора, е извършено пломбиране
на Мазутен резервоар № 2, с капацитет 2000 м3, находящ се на площадката на „Брикел” ЕАД в „Мазутно стопанство”.

