Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01 – 31 юли 2014 г.
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През юли са извършени 134 контролни проверки на 130 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. За констатирани нарушения на
екологичното законодателство са издадени 54 предписания и са стартирани три административно - наказателни процедури.
За периода са наложени три нови санкции за замърсяване на компонентите на околната среда. Първата санкция, в размер на 1 320 лв., е наложена
на дружеството „Арсенал” в град Казанлък за превишение на индивидуалните емисионни ограничения. Санкции в размер на 1 831 лв. и 120 лв. са
наложени на компресорните станции на „Булгартрансгаз” съответно в село Лозенец и село Горска поляна за превишение на нормите за
допустими емисии по показател въглероден оксид. Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходен период, са в размер на
9 049,71 лв.
От директора на РИОСВ – Стара Загора са издадени 6 наказателни постановления в размер на 67 900 лв. Две имуществени санкции в размер на по
200 лв. са наложени на юридически лица от село Гавраилово и село Чинтулово за нарушение на Закона за лечебните растения. Също две са
издадените наказателни постановления за нарушение на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Глоба от 500 лв. е наложена
на физическо лице за извършване на дейност без регистрационен документ по ЗУО, а в размер на 2000 лв. е имуществената санкция на
„Трансметал Индъстри” в град Гурково за неводене на отчетност също изискваща се по ЗУО. В размер на 15 000 лв. е санкционирано дружество
„Перфектюб пакеджик” за превишение на долната прагова стойност за консумация на разтворители през миналата година. Наказателно
постановление в размер на 50 000 лв. е наложено на софийското дружество „Континвест” с площадка в град Ямбол за експлоатация на
инсталацията без комплексно разрешително.

