Отчет за контролната дейност на РИОСВ–Стара Загора
за периода 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
95

Брой
65

Брой
13

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
10

Сума
33 900 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
17 828 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Експертите на РИОСВ–Стара Загора извършиха 106 контролни проверки на 95 обекта през месец юли, като 62 от тях са
планови и 44-извънредни. Дадени са 65 предписания, от които 16 броя на ТЕЦ от комплекс „Марица Изток“ и 49 за преустановяване
на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода са съставени 13 акта и са издадени 10 наказателни
постановления на обща стойност 33 900 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и за предишни периоди, са на обща
стойност 17 828 лв. През месец юли на „зеления“ телефон на РИОСВ–Стара Загора са постъпили 12 сигнала.
За зеисдаь са съставени 13 акта за установяване на административно нарушение, 1 от които за нарушение на Закона за опазване
на околната среда за това, че инвеститора не е уведомил за настъпила промяна на параметрите и/или някои от обстоятелствата, при
които е издадено Решение № СЗ-12-ОС/2020 г., нарушена норма чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, във връзка с чл.
81, ал. 1, т. 2 на ЗООС. Издадени са 11 акта за нарушения на Закона за управление на отпадъците и 1 акт за нарушение на Закона за
водите.
9 от издадените наказателни постановления през месец юли са за налагане на имуществени санкции и са в размер общо на
31 800 лв. и 1 за налагане на глоба в размер на 2 100 лв.
За периода не са налагани принудителни административни мерки.

