Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01 – 30 септември 2014 г.
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През септември 2014 г. експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 101 контролни проверки на 97 обекта и дейности, оказващи
въздействие върху компонентите на околната среда. Девет от тях са по подадени сигнали на електронната поща или дежурния телефон.
За нарушения на екологичното законодателство през месеца са стартирани 2 административно – наказателни процедури. Акт за
административно нарушение е съставен на „Диони“ ООД – консервна фабрика „Дерони“ за установено нерегламентирано заустване на
отпадъчни води в повърхностен водоприемник и на „Савулен Сокс“, град Сливен за неизпълнение на дадено предписание, с което е
изискано заплащане на продуктови такси.
Директорът е издал 3 наказателни постановления на обща стойност 5 100 лв. Имуществена санкция в размер на 3 000 лв. е изготвена на
„Колхида Сливен“ АД, град Сливен за нарушение на индивидуалните емисионни ограничения на заустваните отпадъчни води. Глоба в
размер на 2 000 лв. е наложена на „Кати Комерс“ООД, град Стара Загора за неизпълнение на дадено предисание за заплащане на продуктови
такси. Физическо лице от село Дълбоки, община Стара Загора е глобено със 100 лв. за нарушение на Закона за лечебните растения.
През септември е наложена една ежемесечна санкция на „Диони“ ООД - консервна фабрика „Дерони“, град Стара Загора в размер на 7 419
лв. за установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показатели биологична потребност от кислород, химична
потребност от кислород и неразтворени вещества.
Преведените суми от санкции за периода са 3600, 42 лв.

