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

Брой
издадени
предписания

Брой
съставени
актове

Брой
79

Брой
33

Брой
9

Брой издадени
наказателни
постановления

Брой
0

Сума
0 лв.

Брой наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

Брой
1

Сума
227 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
2 397,13

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
Брой
0

Сто и четири контролни проверки на 79 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през ноември 2015 г., от които 69 са планирани, а
35 – извънредни – по постъпили сигнали, за проследяване изпълнението на издадени предписания, по подадено заявления по законите за
биологичното разнообразие и управление на отпадъците.
За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство, експертите са издали 33 предписания и съставили 9 акта за
установени нарушения на екологичното законодателство на:
1. физическо лице от с. Сотиря, за нарушение на ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без разрешение по ЗУО;
2. физическо лице за нарушение на ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без разрешение по ЗУО;
3.„Папас олио”АД, гр. Ямбол по ЗВ за установено заустване на отпадъчни води без разрешително;
4.„Лукойл България” ЕООД, гр. София, нарушение на ЗООС за замърсяване на земеделски земи от разлив на нефтопродукти;
5.„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, за неизпълнение на предписание;
6.„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, за нарушение на Закона за опазване на околната среда, неизпълнение на условия от КР неорганизирани
емисии на прахообразни вещества на площадката и замърсяване на въздуха с интензивно миришещи вещества от производствената дейност извън
границите на производствената площадка;
7.„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, за нарушение на Закона за опазване на околната среда за неорганизирани емисии на прахообразни
вещества на площадката и замърсяване на въздуха с интензивно миришещи вещества от производствената дейност извън границите на
производствената площадка;
8.„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, за неизпълнение на предписание;
9.„Сипо трейдинг” ООД, Стара Загора за нарушение на ЗЗВВХВС , че дружеството не е представило оценка за безопасност на съхранение
на опасни вещества).
През ноември е наложена една ежемесечна санкция за замърсяване на околната среда над допустимите норми на „Репродуктор по
свиневъдство”АД с. Калчево, общ. Тунджа, т.к. е отчетено превишение на ИЕО за заустваните отпадъчни води по показател „общ азот” в размер
на 227лв.
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 2 397,13 лв.

