Отчет за контролната дейност на РИОСВ–Стара Загора
за периода 01.09.2021 г. – 30.09.2021 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
88

Брой
31

Брой
4

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
3

Сума
3 600 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
2 596,06 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Експертите на РИОСВ–Стара Загора извършиха 98 контролни проверки на 88 обекта през месец септември, като 49 от тях са
планови и 49-извънредни. Дадени са 31 предписания, от които 6 броя на ТЕЦ от комплекс „Марица Изток“ и „Топлофикация
Сливен”ЕАД и 25 за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода са съставени 4
акта и са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 3 600 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и за
предишни периоди, са на обща стойност 2 596,06 лв. През месец септември, на „зеления“ телефон на РИОСВ–Стара Загора са
постъпили 9 сигнала.
За периода са съставени 4 акта за установяване на административно нарушение за нарушения на Закона за управление на
отпадъците. Три от тях са във връзка с нарушения на физически лица и един за нарушение на дружество, което не е предприело
всички действия по реда на Наредба 2/2014 г. за Класификация на отпадъците и не е класифицирало отпадъците, образувани в
резултат на дейността си.
Издадените наказателни постановления през месец септември са за налагане на глоби на физически лица. Две от тях, на обща
стойност 3 500 лв., са за нарушения по Закона за управление на отпадъците, а именно извършване на дейности с ИУЕЕО без
регистрация по Търговския закон. Наложена е глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за
биологичното разнообразие, а именно за отглеждане на 1 бр. шипоопашата костенурка защитен вид.
За периода не е наложена принудителна административна мярка.

