Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г.
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Експертите на Регионална инспекция по околната среда и водите–Стара Загора извършиха 34 проверки на 121 обекта през
месеците януари и февруари 2021 г. В рамките на контролната дейност са издали 62 предписания и са съставили 7 акта за
установяване на административни нарушения. През януари и февруари на „зеления“ телефон на РИОСВ – Стара Загора са постъпили
18 сигнала.
При контролни проверки експертите са установили, че в един от случаите дружество не изпълнява определени предписания,
предвидени в Закона за опазване на околната среда. В друг случай, юридическо лице е предизвикало вредно изменение върху почвата
в съседен имот чрез замърсяване с отпадъчни води/утайки. Установени са два случая, в който дружества не изпълняват условие на
Разрешително за заустване чрез превишение на индивидуални емисионни ограничения и един случай на нерегламентирано заустване
на отпадни води. При проверка на резерват ,,Горна Топчия са заловени физически лица, които са извършвали незаконно бране на
бръшлян от резервата, като с това деяние са нарушили Закона за защитените територии.
За този период от директора на РИОСВ-Стара Загора са издадени общо 16 наказателни постановления на стойност 49 100 лв. От
тях 3 глоби и 13 имуществени санкции. 11 от издадените наказателни постановления са за нарушение на Закона за водите, 4
наказателни постановления за нарушение на Закона за опазване на околната среда и водите и 1 постановление за нарушение на Закона
за управление на отпадъците.
За отчетния период няма наложена принудителна административна мярка.

