Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г.
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Експертите на Регионална инспекция по околната среда и водите–Стара Загора извършиха 151 контролни проверки през
месец март 2022 г., на 109 обекта и дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като 111 от тях са
планови и 40 извънредни. В рамките на контролната дейност са издали 38 предписания и са съставили 10 акта за установяване на
административни нарушения. Издадените наказателни постановления са на обща стойност 13 200 лв. През месец март на „зеления“
телефон на РИОСВ – Стара Загора са постъпили 16 сигнала.
Всички актове издадени през месец март са за нарушение на нормите заложени в Закона за управление на отпадъците. Шест от
актовете са за извършване на дейности с ИУЕЕО, ОЧЦМ и ИУМПС без регистрация по ТЗ и без разрешение по ЗУО. Останалите
четири акта са за неизпълнение на дадено задължително предписание, нарушена норма чл. 120 от ЗУО;От директора на РИОСВСтара Загора са издадени общо 3 наказателни постановления на стойност 13 200 лв. за налагане на имуществени санкции. Едно от
издадените НП е за нарушение по чл. 135, ал. 2, т.1 от ЗУО, във връзка с чл. 4, ал.1 от Наредба №2/2014г., а именно не са
представени работни листи за класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството. Издадено е НП и за нарушение
по чл. 135, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 44, ал.1 и 6 от ЗУО – води невярна отчетност, както и предоставя невярна информация, както и
НП за нарушение по чл. 156, ал.1, във връзка с чл. 120 от ЗУО за неизпълнение на дадено задължително предписание в констативен
протокол.
За отчетния период няма наложена принудителна административна мярка.

