Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1 - 31 юли 2015 г.
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176 контролни проверки на 154 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през юли 2015 г., от които 131 са планирани,
а 45 – извънредни – по постъпили сигнали, по проследяване изпълнение на издадени предписания, по постъпили заявления за
регистрация на екземпляри, съгласно изискванията на закона за биологичното разнообразие и др.
За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство, експертите са издали 65 предписания и съставили 3
акта за установени нарушения на законите за опазване на околната среда, за водите и биологичното разнообразие.
През юли директорът е издал 5 наказателни постановления в размер на 31 000 лв. Три от имуществените санкции са наложени за
установени нарушения на Закона за водите. За превишения на индивидуалните емисионни ограничения, с 2000 лв., е санкционирано
„Мини Марица изток“ за рудник „Трояново -3“. Също за превишения на емисионните ограничения за заустваните отпадъчни води с
по 1000 лв. са глобени дружествата „Диони“ в град Стара Загора и „ВиК Сливен“ в град Сливен. За неизпълнение на дадено
предписание, с 2000 лв., е санкционирано дружество „Камида ойл“ в град Ямбол, а 25 000 лв. е имуществената санкция наложена на
ТЕЦ „Брикел“ за неизпълнение на условия в комплексното им разрешително.
През юли са наложени 2 нови санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми
на „Пафингер ПБ“ЕООД с. Тенево, общ. Тунджа - 302 лв. и на „Репродуктор по свиневъдство“АД с. Калчево, общ. Тунджа - 228 лв.
текущи за превишение на ИЕО.
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 1 951,00 лв.

