Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1 януари - 28 февруари 2015 г.
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През първите два месеца на 2015 г. експертите на РИОСВ - Стара Загора са извършили общо 78 контролни проверки на 55 обекта и
дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като 45 от тях са планови и 33 - извънредни - 2 - по последващ контрол
по дадени предписания; 9 - по постъпили сигнали и жалби на граждани и на „зелен телефон”; 1 - по подадени заявления по ЗУО на площадки за
ОЧЦМ, НУБА и ИУЕЕО; 9 – по заповеди на министъра; 2 – по подадено инвестиционно предложение; 3 - по писмо на МОСВ; 3 – по писмо на
МВР, 1- по писмо на оператор и 3 - по писмо на Омбудсмана на РБългария.
Въз основа на осъществения контрол са издадени 92 предписания и са съставени 5 акта за установени нарушения на екологичното
законодателство на:
1.
„ТЕДДИ КОМ”ООД, гр. Стара Загора - Свинеферма в с. Оряховица нарушение на Закона за водите;
2.
„Аскент” ЕООД, гр. Стара Загора по ЗООС за неизпълнение на предписание и нарушение на Закона за опазване на околната среда;
3.
3 акта на „Брикел“ЕАД, гр.Гълъбово за неспазване на условие в комплексно разрешително.
Директорът на РИОСВ е издал 5 наказателни постановления на обща стойност 72 500 лв. на:
- „Е. Миролио” ЕАД, град Сливен - с 10 000 лв. за превишение на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с комплексното им
разрешително;
- „Арсенал”АД – за площадка Казанлък - за превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показател нефтопродукти,
съгласно издаденото им разрешително за заустване на отпадъчни води е санкционирано с 1 000 лв. по Закон за водите;
- по 30 000 лв. имуществена санкция е наложена на „Велтрон”ЕООД, гр. София, площадка в село Чинтулово, община Сливен и
„Шишманов-КСВ”ЕООД, гр. Кермен за изкупуване от физически лица на черни и цвени метали с небитов характер;
- с 1 500 лв. е глобено и “Аскент” ЕООД, за непредприети действия за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата в
съседен поземлен имот – дере в района на животновъдния обект – кравеферма в с. Елхово, общ. Николаево, чрез замърсяване с пресен течен торов
отпад, изливан от цистерна, собственост на дружеството.
През месеца не са налагани нови санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на околната среда над допустимите норми. Преведените
суми от санкции през периода са на обща стойност 12 992, 40 лв.

