Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
81

Брой
48

Брой
7

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
5

Сума
36 000 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
1 060 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 98 контролни проверки на 81 обекта през април, като 48 от тях са планови и
50-извънредни. Дадени са 48 предписания за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За
периода са съставени 7 акта и са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 36 000 лв. Събраните суми от наложени
санкции, включително и за предишни периоди, са на обща стойност 1 060 лв. През месец април на „зеления“ телефон на РИОСВ –
Стара Загора са постъпили 10 сигнала.
За месец април, от експертите на РИОСВ-Стара Загора са съставени 7 акта за установяване на административно нарушение, 6
от които са за нарушения на Закона за управление на отпадъците и един акт за нарушение на Закона за водите, а именно дружество
не изпълнява условие на Разрешително за заустване чрез превишение на индивидуални емисионни ограничения.
Три от издадените наказателни постановления са за налагане на имуществени санкции, а две за налагане на глоби. Глобите са
за извършване на нерегламентирани дейности с ИУМПС без регистрация по Търговския закон и са на стойност съответно 2 000 лв. и
5 000 лв. Наложени са две имуществени санкции на дружество от град Гълъбово. Едната санкция е в размер на 10 500 лв. за това, че
дружеството е нарушило чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, за неизпълнение от страна на дружеството на
Условие от Комплексно разрешително. Второто наказателно постановление е за налагане на имуществена санкция в размер на 11
000 лева, за нарушение по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, за неизпълнение от страна на дружеството на
Условие от Комплексно разрешително №483-Н0/2014 г. на депо за неопасни отпадъци. На друго дружество от с. Крошарево, обл.
Перник, РИОСВ-Стара Загора е издало наказателно постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 7 500 лева, за
нарушението по чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО за нерегламентирано транспортиране на отпадъци с код 16 01 03 (излезли от употреба
гуми), без да притежава разрешително по ЗУО.
За периода не са налагани принудителни административни мерки.

