Отчет за контролната дейност на РИОСВ–Стара Загора
за периода 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г.
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Експертите на РИОСВ–Стара Загора извършиха общо 96 контролни проверки на 83 обекта и дейности, оказващи въздействие
върху компонентите на околната среда, като 69 от тях са планови и 27 извънредни. През периода в рамките на осъществявания
контрол са дадени 23 предписания, за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда.
За периода са съставени 12 акта и са издадени 13 наказателни постановления на обща стойност 73 400 лв. Събраните суми от
наложени санкции, включително и за предишни периоди, са на обща стойност 240 лв.
През месец октомври на „зеления“ телефон на РИОСВ–Стара Загора са постъпили 11 сигнала.
За периода са съставени 7 акта за установяване на административно нарушение за нарушения на Закона за управление на
отпадъците. Един от тях са във връзка с нарушения на физическо лице, което не е изпълнило дадени предписания. Издадени са три
АУАН на физически лица за нарушение на т. 8.4. от Заповед № РД-317/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите за
обявяване на защитена зона „Река Тунджа – 1“ с код BG0000192, обявена по реда на чл.12, ал.6 от ЗБР. Един от актовете е наложен
на дружество за нарушение на Закона за водите, а именно за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – река Крива
вада, без издадено разрешително, нарушена норма чл. 46, ал.1, т.3, буква б от ЗВ, а един от актовете е за нарушение на Закона за
опазване на околната среда, дружество не е изпълнило дадено предписание.
Седем от издадените наказателни постановления през месец ноември са за налагане на имуществени санкции на дружества, а
шест са за налагане на глоби на физически лица. Наложените глоби, на обща стойност 11 300 лв., са за нарушения по Закона за
управление на отпадъците, а именно извършване на дейности с ИУМПС без регистрация по Търговския закон. На дружество са
наложени пет имуществени санкции, от които на стойност 44 500 лв. за нарушение на ЗООС, а именно за неизпълнения на Условия
от Комплексни разрешителни и едно на стойност 3000 лв. за нарушението по чл. 34, ал. 2, т. 1 от ЗОИК – неизпълнение на Условие
6.1 от Разрешително за емисии на парникови газове, във връзка с Условие 3.3, буква а) от същото РЕПГ. На други две дружества са
наложени имуществени санкции в размер на 14 600 лева за нарушение на Закона за управление на отпадъците.
За периода не е наложена принудителна административна мярка.

