Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.08.2018 г. – 31.08.2018 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
94

Брой
63

Брой
12

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
12

Сума
33 000 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
90,00 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

През август РИОСВ-Стара Загора провери 94 обекта и дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда. За
установени пропуски в прилагането на екологичното законодателство, експертите са издали 63 предписания и 12 акта за установяване
на административни нарушения. Пет са съставени за нарушения на Закона за водите, 3 - на Закона за опазване на околната среда и по
2 - на законите за биологичното разнообразие и управление на отпадъците.
През август директорът е издал 12 наказателни постановления на стойност 33 000 лв. Глоба в размер на 100 лв. е наложена на
физическо лице от град Ямбол за притежание и продажба на 3 екземпляра от защитения вид птица – Щиглец. Друго физическо лице
от град Сливен е глобено с 500 лв. за нарушена промяна на ландшафта на Природен парк „Сините камъни” край Сливен. Още едно
физическо лице от село Селиминово, община Сливен е глобено с 1500 лв. за извършване на дейности по съхраняване и
разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та без регистрация по Търговския закон. Дружество от град Гълъбово е
санкционирано с 2 000 лв. за неизпълнение на условие в разрешително за емисии на парникови газове. С 2 500 лв. е санкционирано
длъжностно лице от град Ямбол за неизпълнение на предписание, дадено при извършена през март контролна проверка. Същото лице
е санкционирано и с 2 200 лв. за установено превишение на индивидуални емисионни ограничения от извършен собствен мониторинг
на отпадъчни води. Имуществена санкция в размер на 2 200 лв. е наложена на дружество от Стара Загора за заустване на отпадъчни
води на територията на община Павел баня без разрешително. Розоварна в град Гурково е санкционирана с 2 500 лв. за превишение на
индивидуални емисионни ограничения, въведени с разрешително за заустване на отпадъчни води. За същото нарушение е глобено и
дружество в село Тенево, община „Тунджа”, област Ямбол с 3000 лв. Имуществени санкции от 3 000 лв. и 3 500 лв. са наложени
съответно на обекти в село Медникарово и в град Ямбол за допуснато неизпълнение на условия в издаденото разрешително за
заустване на отпадъчни води.
Последното наказателно постановление за 10 000 лв. е на обект в село Пъстрен, община Опан за неизпълнение на условие в
комплексното им разрешително по компонент води.
През месеца не са констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда и не са налагани еднократни или
текущи санкции.

