Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.
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Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 132 проверки (планови и извънредни) на
115 обекта през юли. В рамките на контролната си дейност инспекторите са издали 74 предписания и са съставили 14 акта за
установяване на административни нарушения, от които 7 за неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ – Стара Загора са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 24 600 лв. С 1600 лв. е глобено
физическо лице от Бузовград за извършване на дейност с излезли от употреба МПС-та без регистрация по Търговския закон. Обекти в
градовете Ямбол и Казанлък са санкционирани съответно с 2 500 лв. и 3 000 лв. за превишение на индивидуалните емисионни
ограничения. Имуществена санкция от 7 500 лв. е наложена на фирма в Стара Загора без разрешение по Закона за управление на
отпадъците. За неизпълнение на условие в комплексно разрешително на фирма с площадка в град Мъглиж е наложена имуществена
санкция от 10 000 лв.
За периода не са налагани принудителни административни мерки.
През юли е наложена една еднократна санкция по компонент води на розоварна с площадка в град Гурково в размер на 93,00 лв. Общо
събраните суми от РИОСВ по наложени санкции са 549 лв, които са преведени на общините, на чиято територия е обекта – община
Стралджа – 223,20 лв, община Стара Загора – 141,60 лв. и община Гурково – 74,40 лв.

