Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г.
Брой
проверен
и обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
90

Брой
54

Брой
17

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
6

Сума
23 700 лв.

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой
1

Сума
208 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
7 399,93 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Експертите на РИОСВ–Стара Загора извършиха 99 контролни проверки на 90 обекта през месец май, като 52 от тях са планови
и 47-извънредни. Дадени са 54 предписания, от които 2 предписания на ТЕЦ от комплекс „Марица Изток“ и 52 за преустановяване
на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода са съставени 17 акта и са издадени 6 наказателни
постановления на обща стойност 23 700 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и за предишни периоди, са на обща
стойност 7 399,93 лв. През месец май на „зеления“ телефон на РИОСВ–Стара Загора са постъпили 13 сигнала.
За месец май са съставени 17 акта за установяване на административно нарушение, 5 от които за нарушения на Закона за
опазване на околната среда, 8 за нарушения на Закона за управление на отпадъците, 1 за неизпълнение на условие от разрешително
за емисии на парникови газове и неуведомяване на ИАОС за промени в дейността на инсталацията, нарушена норма чл. 34, ал. 2 т. 1
от ЗОИК и 3 акта за нарушение на Закона за водите.
Издадените наказателни постановления за периода са за налагане на имуществени санкции. Наложени са две имуществени
санкции за това, че дружества заустват отпадъчни води в повърхностен воден обект – съответно яз. Ковачево и р. Азмака, като с това
се нарушават условията за емисионни норми (индивидуални емисионни ограничения) въведени с Разрешителни за заустване на
отпадъчни води. Нарушен е Закона за водите. На дружество от гр. Ямбол е издадено наказателно постановление за налагане на
имуществена санкция в размер на 1 500 лева, за това, че същото не изпълнява условие (индивидуални емисионни ограничения) в
Разрешително за заустване на отпадъчни води. 3 наказателни постановления, на обща стойност 18 200 лева, са за нарушаване на
Закона за управление на отпадъците.
За периода не са налагани принудителни административни мерки.

