Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1 – 31август 2015 г.
Брой
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Брой
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7

Сума
54 650 лв.

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой
0

Сума
0,00

Постъпили суми от санкции в лв.
/Сумата, постъпила в РИОСВ от
санкции през отчетния период,
включително от текущи
санкции наложени в предходни
периоди/
Сума
7 799,68лв.
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Брой
0

Експертите на РИОСВ извършиха 98 проверки на 89 обекта и дейности в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община
Тополовград. Планираните контролни проверки са 63, а 35 – извънредни, извършени по постъпили заявления за извършване на дейности с
отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за регистрация на екземпляри по Закон за биологичното разнообразие, по подадени
сигнали.
За установени нарушения на нормативната база са съставени 5 акта и издадени 31 предписания.
От директора са издадените 7 наказателни постановления на стойност 54 650 лв.. С 35 000 лв. е глобено дружеството „Брикел” ЕАД за
неизпълнение на условия в комплексното им разрешително. Също за неизпълнено условие е наложената имуществена санкция на „Палфингер
ПБ” ЕООД в село Тенево, община Тунджа. За неизпълнение на дадени при контролни проверки предписания е глобен кмета на община
Ямбол с 2000 лв. и „Аскент” ЕООД, град Стара Загора с 4000 лв. За нарушение на Закона за водите с 3000 лв. е санкционирано дружество
„Диони”, град Стара Загора. Глоба от 500 лв. е наложена на физическо лице за извършване на дейности по разкомплектоване на МПС - та без
разрешение по Закона за управление на отпадъците и 150 лв. на физическо лице, което извършва обработка на билки, но не води отчетна
книга, с което нарушава Закона за лечебните растения
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 7 799,68лв.

