Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.04.2022 г. – 30.04.2022 г.
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Постъпили суми от санкции в
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Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 138 контролни проверки през април, на 104 обекта и дейности, оказващи
въздействие върху компонентите на околната среда, като 92 от тях са планови и 46-извънредни. Дадени са 82 предписания за
преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода е съставен 1 акт и е издадено 1
наказателно постановление на стойност 1 500 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и за предишни периоди, са на
обща стойност 17 2018 лв. През отчетния период е наложена една санкция с наказателно постановление по чл. 69 от ЗООС на
стойност 5 204 лв. Постъпилите сигнали на „зеления“ телефон на РИОСВ – Стара Загора през месец април са 20 сигнала.
За месец април, от експертите на РИОСВ-Стара Загора е съставен 1 акт за установяване на административно нарушение, за
неизпълнение на условие в комплексно разрешително, нарушена норма чл. 123в, т. 2 от Закон за опазване на околната среда. От
директора на РИОСВ–Стара Загора е издадено 1 Наказателно постановление, с което на нарушителя е наложена глоба в размер на 1
500 лв. за нарушението по чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО, а именно извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон.
За периода не са налагани принудителни административни мерки.

