Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.05.2022 г. – 31.05.2022 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
126

Брой
30

Брой
4

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
6

Сума
25 700 лв.

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой
0

Сума
0 лв.

Постъпили суми от санкции в
лв.
/Сумата, постъпила в РИОСВ
от санкции през отчетния
период, включително от
текущи санкции наложени в
предходни периоди/
Сума
0 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 126 контролни проверки през месец май, на 87 обекта и дейности, оказващи
въздействие върху компонентите на околната среда, като 78 от тях са планови и 48-извънредни. Дадени са 30 предписания, 27 от
които са за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода са съставени 4 акта и са
издадени 6 наказателни постановления на стойност 25 700 лв. Постъпилите сигнали на „зеления“ телефон на РИОСВ – Стара Загора
през месец май са 20 сигнала.
За месец май, от експертите на РИОСВ-Стара Загора са съставени 4 акта за установяване на административно нарушение. Два
от тях са за неизпълнение на предписание дадено в констативен протокол, един за нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО, а именно
извършване на дейности с ИУМПС без регистрация по Търговския закон или без разрешение и един Акт за нарушение на чл. 35, ал.
3 – събиране и транспортиране на отпадъци без документ по ЗУО. От директора на РИОСВ–Стара Загора са издадени 6 Наказателни
постановления на обща стойност 25 700 лв. Две от тях са за нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО – лицето събира и транспортира
отпадъци без разрешение по чл. 35, ал. 3 от ЗУО; едно НП за неизпълнение на условия от разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО и
три НП на дружество, което зауства отпадъчни води във воден обект, като нарушава емисионни норми - „Индивидуални емисионни
ограничения“ поставени в Разрешително за заустване на отпадъчни води.
За периода не са налагани принудителни административни мерки.

