Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1април - 30 април 2015 г.
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През април 2015 г. експертите на РИОСВ - Стара Загора са извършили общо 115 контролни проверки на 88 обекта и дейности, оказващи
въздействие върху компонентите на околната среда, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като 71 от тях са планови и 44 извънредни, от които: 4 - от последващ контрол по дадени предписания; 8 - по постъпили сигнали и жалби на граждани и на „зелен телефон”; 32 други, от тях: 14 по заповед на МОСВ; 1 – по подадено заявление по ЗУО; 4 - за налагане или прекратяване на санкция; 10 – по писма на Областен
управител, МОСВ, ИАОС или оператор; 1 – по проект на ПУДООС; 2 – за проверка на инвестиционно предложение;
През месеца са извършени 2 планови контролни проверки по изпълнение на условията в издадените комплексни разрешителни на: „ТЕЦ Марица
Изток 2”, с. Ковачево, общ. Раднево и „Ей И Ес -3С Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово
За отчетния период приоритетно са извършени 6 планови комплексни проверки на обекти с участието на експерти от няколко направления на:
1. „ЕТ Будинов-Богдан Панайотов Будинов“/Атмосферен въздух (АВ) иУправление на отпадъците (УО)/;
2. „Индустриал Сълюшънс България“ЕООД с.Ковачево, общ.Раднево/АВ и УО/;
3. „Кумир-СИ“ЕООД гр.Стара Загора/АВ+Опасни химични вещества (ОХВ)/;
4. „Ирида”ООД, гр. Раднево- /УО+АВ/;
5. „Трансинсс”ООД, гр. Ямбол /УО+Води/;
6. „Маргарита”ООД, гр. Ямбол /УО+Води/.
За периода са издадени общо 43 предписания за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда.
В резултат на осъществения контрол са съставени са 5 акта за установени нарушения на екологичното законодателство на:
1. Кмет на Община Николево - за неизпълнение на предписание;
2. Кмет на Община Ямбол - за неизпълнение на предписание;
3. Кмет на Община Павел баня - за неизпълнение на предписание;
4. на физическо лице - за извършване на дейности по третиране на отпадъци без необходимите разрешителни или регистрационни документи по
Закона за управление на отпадъците;
5. на физическо лице - - за извършване на дейности по третиране на отпадъци без необходимите разрешителни или регистрационни документи по
Закона за управление на отпадъците.
От директора на РИОСВ - Стара Загора през месеца са издадени 7 наказателни постановления за установени нарушения на екологичното
законодателство с общ размер на наложените глоби и имуществени санкции в размер на 66 000 лв.:
1. „Аскент” ЕООД, гр. Стара Загора – 3 500 лв., по ЗООС (за неизпълнение на предписание, с което е изискано да преустанови изливането
(изпускането) на пресен течен торов отпад в съседните на фермата поземлени имоти);
2. „Екоберг”ЕООД, гр. София - 7 000 лв. по ЗУО, ( не е подновена банкова гаранция в законоустановения срок);
3. „Дистарциклинг”ЕООД, гр. Сливен - размер на имуществената санкция 3 000 лв. за нарушение на ЗУО (извършва дейности на площадка
която не е включена в разрешителното);

4. „Ауто Бул Транс”ООД, гр. Сливен, размер на имуществената санкция 7 000 лв.за нарушение на ЗУО (съхранява и разкомплектова
ИУМПС без разрешение);
5. физическо лице от с. Селиминово, общ. Сливен – глоба в размер на 500 лв. за нарушение на ЗУО (Транспортира ОЧЦМ без
регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО);
6. „Загорка” АД, Стара Загора - имуществената санкция от 10 000 лв. (за неизпълнение на условия от комплексното им разрешително);
7. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово – имуществената санкция в размер на 35 000 лв., по ЗООС (за неизпълнение на условия вот комплексното им
разрешително).
Не са налагани нови санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на околната среда над допустимите норми, а преведените суми от наложени
санкции са на обща стойност 19 521,42 лв.

