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

Брой
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151

Брой
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6
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2

Сума
2 100 лв.

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой
0

Сума
0,00 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
2582,00

Брой
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Брой
0

158 контролни проверки на 151 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през септември 2015 г., от които 107 са планирани, а 51 –
извънредни – по постъпили сигнали, по проследяване изпълнението на издадени предписания, по подадени заявления по Закона за управление на
отпадъците и др.
За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство, експертите са издали 49 предписания и съставили 6 акта за
установени нарушения на екологичното законодателство на:
- „Мини Марица изток“ ЕАД гр. Раднево – рудник „Трояново-север“, с. Ковачево за нарушение на Закона за водите;
- „Мини Марица изток“ ЕАД гр. Раднево – рудник „Трояново-3“, с. Медникарово за нарушение на Закона за водите;
- „Арсенал“ АД гр. Казанлък за нарушение на Закона за водите;
- „Еко Бул Пласт 2014” ЕООД, гр. Стара Загора за нарушение на Закона за управление на отпадъците;
- „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево за неизпълнение на дадено предписание с което е нарушен Закона за опазване на околната среда;
- на „Алгънс” ЕООД, гр. София, за неизпълнение на дадено предписание с което е нарушен Закона за опазване на околната среда.
През септември са издадени 2 наказателни постановления в размер на 2 100 лв. Глоба от 100 лв. е наложена на физическо лице от село Ценово, че
отглежда в двора си двата вида защитени сухоземни костенурки - шипобедрена и шипоопашата. Имуществена санкция от 2000 лв. е наложена на
„Херон трейд” ООД в село Оризово за установено заустване на отпадъчни води без да притежават разрешително по Закона за водите.
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 2 582,00 лв.

