Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.10.2019г. – 31.10.2019 г.
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Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 171 проверки на 152 обекта през месец
октомври. В рамките на контролната дейност са издали 135 предписания и са съставили 8 акта за установяване на административни
нарушения. Най – голям е броят на нарушенията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – 6 . При контролни проверки
експертите са установили, че в четири от случаите физически лица от гр. Елхово извършват незаконна сеч в природен резерват ,, Долна
Топчия‘‘, с което са нарушили Закона за биологичното разнообразие. В друг случай експертите са установили, че физическо лице от гр.
Ямбол предлага за продажба защитен вид - мишелов и с това нарушава Закона за биологично разнообразие. В друг случай, при проверка
е установено, че юридическо лице от гр. Сливен не е извършвало собствени периодични измервания през последните 2 години, с което е
нарушен Законът за чистотата на атмосферния въздух. При експертна проверка е установен случай, в който физическо лице от гр.
Сливен продава шипоопашна костенурка – защитен вид, с което е нарушило Закона за биологичното разнообразие. В друг случай е
установено, че юридическо лице от гр. Стара Загора не изпълнява дадено задължително предписание, с което нарушава Закона за
опазване на околната среда.
За този период от директора на РИОСВ - Стара Загора са издадени общо 6 наказателни постановления на стойност 35 500 лв.
Юридическо лице от гр. Ямбол за неизпълнение на дадено предписание при нарушение на Закона за опазване на околната среда и за
извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително при нарушение на Закона за управление на
отпадъците. Друго дружество от с. Долно Сахране е санкционирано с общо 7 000 лв. за допуснато неконтролирано управление на
отпадъци, което е допринесло за възникване на пожар при нарушаване на Закона за управление на отпадъците и за това, че от страна на
дружеството не са взети мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата при нарушаване на Закона за опазване на
околната среда. Юридическо лице от с. Горно Сахране е санкционирано с 11 000 лв. за неизпълнение на условие от Комплексно
разрешително при нарушаване на Закона за опазване на околната среда. Друго дружество от с. Хрищени е санкционирано с 7 500 лв. за
извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително при нарушаване на Закона за управление на
отпадъците.
За периода 01.10.2019г. -31.10.2019г. е наложена една принудителна административна мярка на юридическо лице от гр. Гълъбово.

