За установени административни нарушения през 2013 г. са съставени 38 акта и
са издадени 38 наказателни постановления на обща стойност 72 800 лв., 4 акта са
прекратени. За сравнение през 2012 г. са съставени 52 акта за установени
административни нарушения и са издадени 52 наказателни постановления на обща
стойност 247 809,80 лв., а 6 акта са прекратени.
Шест от издадените 38 наказателни постановления през 2013 г. са по ЗООС, 7 –
по Закона за водите, 11 - по ЗУО, 7 – по Закона за биологичното разнообразие, 5 – по
Закона за лечебните растения, 1- по Закона за защитените територии, а 1 – по Закон за
защита от шума в околната среда.
Най-често установяваните нарушения са:
- по ЗУО – за нерегламентирано палене на кабели, разкомплектоване на
ИУМПС на нерегламентирани площадки, допускане на димене на депата за неопасни
отпадъци, извършване на дейности с отпадъци, които не са включени в издадените
разрешителни за дейности с отпадъци от РИОСВ;
- увреждане на местата за размножаване, струпване и почивка по време на
миграция на защитени видове птици включени в Приложение № 3 на ЗБР и нарушение
на забрани на заповеди за обявяване на защитени зони;
- непредставени позволителни за ползване на билки от лечебни растения и
непредставена обобщена информация за изкупени, обработени и реализирани
количества билки през 2012 г.;
- по Закона за водите – заустване без издадени разрешителни от БД ИБР –
Пловдив; превишения на индивидуалните емисионни ограничения;
- неизпълнение на условия от комплексни разрешителни и задължително
издадени предписания.
През отчетния период са наложени 4 принудително - административни мерки, с
които е спряна дейността на 4 фирми. Две от тях – в Ямбол и с. Обручище, община
Гълъбово са за неправомерно съхраняване на излезли от употреба МПС; също за
нарушение на Закона за управление на отпадъците, изразяващо се в неправомерно
съхраняване на негодни за употреба батерии, акумулатори и отпадъци от електрическо
и електронно оборудване е спряна дейността на фирма в град Чирпан. Четвъртата
принудителна мярка е наложена на фирма в град Сливен, която е работила в нарушение
на забрани в заповеди за обявяване на две защитени зони „Река Тунджа 1“ и „Адата –
Тунджа“.

През изтеклия период са прекратени 4 акта за установени административни
нарушения. Два от тях поради изтичане на 6-месечния срок за връчване, чл. 34, ал. 3 от
ЗАНН и 2 – поради маловажност на случая, чл.28 от ЗАНН.
През 2013 г., за установено увреждане или замърсяване на околната среда над
допустимите норми и/или неспазване на определените в разрешителните или в
комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения на юридически лица с
наказателни постановления от директора на РИОСВ - Стара Загора, са наложени 24
текущи и еднократни санкции по чл.69 от ЗООС на обща сума 22 867 лв. От тях 20 са за
превишения на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителните за
заустване или комплексни разрешителни по компонент „Води“, а 4 - по компонент
„Въздух“. За сравнение през 2012 г. са наложени 30 санкции на обща стойност 133 275
лв.
Размерът на постъпилите суми от наложените санкции за 2013 г. е 154 861,1 лв.,
а през 2012 г. – 363 581,83 лв.
Анализът на санкционната дейност на РИОСВ - Стара Загора през 2013 г.
показва нарастване на отговорното поведение от страна на операторите по отношение
на водената от тях политика по опазване на околната среда. Спазването на законовите
изисквания води до намаляване броя на наложените административно-наказателни
мерки.

