Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1юни – 30 юни 2015 г.
Брой
проверени
обекти

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
134

Брой
42

Брой
5

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
4

Сума
26 000 лв.

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой
0

Сума
0 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
1951,00 лв.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

150 контролни проверки на 134 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през юни 2015 г., от които 111 са планирани,
а 39 – извънредни – по постъпили сигнали, по проследяване изпълнение на издадени предписания и др.
За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство, експертите са издали 42 предписания и съставили 5
акта за административни нарушения:
1. на физическо лице за нарушение на Закона за управление на отпадъците;
2. на „Аскент” ЕООД, гр. Стара Загора за нарушение на Закона за опазване на околната среда;
3. на консервна фабрика „ДИОНИ“ООД Стара Загора по Закона за водите;
4. на „Брикел“ ЕАД, гр.Гълъбово за нарушение на Закона за опазване на околната среда;
5. на физическо лице за нарушение на Закона за лечебните растения.
През юни директорът е издал 4 наказателни постановления в размер на 26 000 лв. Две от наказателните постановления, всяко
по 500 лв., са наложени на две физически лица за извършване на дейност без необходимото за това разрешително по Закона за
управление на отпадъците. Имуществена санкция в размер на 5000 лв. е наложена на „Стил Комерс“ АД, град Нова Загора за
установено нарушение на Закон за биологичното разнообразие. За неизпълнение на условия в комплексно разрешително, „Брикел“
ЕАД, град Гълъбово е глобено с 20 000 лв.

Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 1 951,00 лв.

