Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1май - 31 май 2015 г.
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121 контролни проверки извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през май 2015 г., от които 76 са планирани, а 45 - извънредни.
Седемнадесет от извънредните проверки са по подадени сигнали на „зелен” телефон или постъпили жалби за замърсяване на компонентите на
околната среда. Общо 106 обекта са проверени в Сливенска, Старозагорска и Ямболска област и община Тополовград.
През месеца са извършени 5 планови комплексни проверки на: „Алфа Металс“ООД, гр. Казанлък (води и отпадъци); „Метал Хартс“ЕООД, гр.
Казанлък (води и отпадъци); „Кнауф България”ЕООД, с. Медникарово, общ. Раднево (води, въздух и отпадъци); „Феникс експорт”ООД, гр.
Бургас/площадка.№ 1-Самуиловско шосе гр. Сливен/; „Феникс експорт”ООД, гр. Бургас/площадка № 2 гр. Сливен-Товарна гара/- (води и въздух)
Извършена е проверка и на 39 годишни доклада по околна среда и са издадени същия брой становища за тяхното утвърждаване.
За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство, експертите са издали 41 предписания и съставили 4 акта за
административни нарушения. Три от актовете за административни нарушения са съставени за нарушения на Закона за водите, а четвъртия – на
Закона за опазване на околната среда.
В размер на 3 002 лв. са двете наложени санкции през май за отчетени превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), установени
чрез извършени емисионни пробонабирания на: ТЕЦ „Марица Изток-2“ЕАД – 1 195 лв. – текуща ежемесечна и „Е. Миролио“ЕАД, гр. Сливен –
1807 лв.
От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено 1 наказателно постановление с размер на имуществена санкция от 2 000 лв. на „Тедди Ком”
ООД, с. Оряховица за установено ползване на воден обект без разрешително, с което е нарушен Закона за водите.
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 4 770,80 лв.

