Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.01.2020г. – 29.02.2020 г.
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Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 143 проверки на 107 обекта през месеците
януари и февруари. В рамките на контролната дейност са издали 68 предписания и са съставили 13 акта за установяване на
административни нарушения. Най – голям е броят на нарушенията на Закона за опазване на околната среда – 9. При контролни проверки
експертите са установили, че в 4 от случаите юридически лица не изпълняват определени предписания, предвидени в Закона за опазване
на околната среда. В други два от случаите експертите са установили, че юридическо лице съхранява отпадъци извън регламентираната
за това площадка, като нарушава условие от Комплексно разрешително ,а друго дружество предизвиква чрез дейността си вредно
изменение върху почвата. В друг случай, при проверка, е установено съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства и
отпадъци от черни и цветни метали без съответно разрешително. Установен е един случай, в който дружество не изпълнява условие на
Разрешително за заустване чрез превишение на индивидуални емисионни ограничения. При проверка на резерват ,,Горна Топчия са
заловени физически лица, които са извършвали незаконно бране на бръшлян от резервата, като с това деяние са нарушили Закона за
защитени територии.
За този период от директора на РИОСВ - Стара Загора са издадени общо 4 наказателни постановления на стойност 39 000 лв.
Юридическо лице от гр. Гълъбово е санкционирано с общо 36 500 лв. за нарушение на Закона за опазване на околната среда чрез
неизпълнение на условие от Комплексно разрешително. На друго дружество от същия град е наложена имуществена санкция в размер на
2 500 лв. за нарушение на Закона за управление на отпадъците, като при проверка е установено, че същото дружество не води отчетност
на получените отпадъци в отчетната си книга.

