Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.01.2022 г. – 28.02.2022 г.
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Експертите на Регионална инспекция по околната среда и водите–Стара Загора извършиха 187 контролни проверки през
месеците януари и февруари 2022 г., на 126 обекта и дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като
127 от тях са планови и 60 извънредни. В рамките на контролната дейност са издали 136 предписания и са съставили 21 акта за
установяване на административни нарушения. През януари и февруари на „зеления“ телефон на РИОСВ – Стара Загора са постъпили
23 сигнала.
1.

При контролни проверки експертите са установили, че в два от случаите не са изпълнени определени предписания,

предвидени в Закона за опазване на околната среда. Дружество не е изпълнило условие от КР съгласно изискванията на ЗООС.
Установени са три случая, в който дружества нерегламентирано заустват отпадни води и три случая на дружества, които не
поддържат необходимото качество на заустваните води в съответствие с условията в разрешително за заустване, нарушена норма чл.
48, ал.1,т.3 от ЗВ. Останалите актове са издадени в нарушение на нормите заложени в Закона за управление на отпадъците.
За този период от директора на РИОСВ-Стара Загора са издадени общо 27 наказателни постановления на стойност 87 300 лв. От
тях 10 глоби и 17 имуществени санкции. 3 от издадените наказателни постановления са за нарушение на Закона за водите, 1
наказателно постановление за нарушение на Закона за опазване на околната среда, 1 наказателно постановление за нарушение на
Закона за биологичното разнообразие за нарушаване на забрана на промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и
превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища, мери и мочурища при ползването на земеделските земи като такива и 22
постановления за нарушение на Закона за управление на отпадъците.
За отчетния период няма наложена принудителна административна мярка.

