Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1 януари - 28 февруари 2016 г.
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За първите два месеца на 2016 г. експертите на РИОСВ - Стара Загора са извършили общо 93 контролни проверки на 73 обекта и
дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като 62 от тях са планови и 31 - извънредни, от които:
- 5 – по последващ контрол на дадени предписания;
- 12 - по постъпили сигнали или жалби на граждани, включително и на „зелен телефон”;
- 14 - други, от тях: една по заповеди на министъра на околната среда и водите; 1 - по уведомление по наредбата за класификация по
Закона за управление на отпадъците; 2 - по нови инвестиционни предложения; 2 – по писмо на ИАОС; 1- по писмо на МОСВ; 7 - по заявления за
регистрация по Закона за биологичното разнообразие и за настаняване на нови екземпляри.
През периода са издадени общо 132 предписания, от които - 49 за своевременно докладване от операторите в ЕРИПЗ, 58 - на
операторите, експлоатиращи големи горивни инсталации и поради регистрирани превишения на средночасовата норма по показател серен
диоксид в района на град Гълъбово, „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово; „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево; „Контур Глобал Марица
изток 3” АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово и „Топлофикация Сливен“ ЕАД, гр.Сливен и 25 за преустановяване на нарушения и прекратяване на
замърсяването на околната среда.
През месеци януари и февруари на 2016 г. са издадени 21 решения за преценка необходимостта от извършване на ОВОС и едно
решение по ОВОС. Издадени са 2 становища по екологична оценка. Поискани са 32 становища от органите на Министерство на здравеопазването
и от Басейнова дирекция. Проведени са 6 броя обществени обсъждания на ДОВОС.
Съставени са 5 акта за установени нарушения на екологичното законодателство на:
млекопреработвателно предприятие „Рафтис-Милк” ЕООД, гр. Сливен, площадка с. Бяла, нарушение на Закона за
водите/нерегламентирано заустване на отпадъчни води/;
„Керамична къща-Стралджа” ООД, гр. Стралджа, за неизпълнение на предписание;
на „ТАТ САНФЛАЪРС” ЕООД, гр. Сливен, за обект ,,Инсталация за белене на слънчоглед в с.Дражево, общ.Тунджа за
неизпълнение на предписание;
2 броя на „Брикел“ЕАД гр.Гълъбово: за неспазване на условие от комплексното им разрешително и за неизпълнение на
предписание.

От директора на РИОСВ за периода са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 61 500 лв. за установени нарушения на
екологичното законодателство на:
- 10 000 лв. за нарушение на ЗООС – за замърсяване на атмосферния въздух с неорганизирани прахови емисии от Депо за неопасни
производствени отпадъци на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово;
- 40 000 лв. на „Брикел” ЕАД, гр.Гълъбово за нарушение на ЗООС – нерегламентирана експлоатация на изпускащо устройство;
-„Аякс- 1” ЕООД – 10 000 лв. за неизпълнение на условие от КР – изнасяне на торова маса извън площадката;
- физическо лице от село Сотиря, общ. Сливен е глобено с 500 лв. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на
отпадъци без регистрационен документ по ЗУО;
- „Контур Глобал Марица изток 3’’ АД, с. Медникарово – 1000 лв. за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, с което
е нарушен Закона за водите.
През месеца не са налагани нови санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на околната среда над допустимите норми. Преведените
суми от санкции, наложени през предходни периоди са на обща стойност 5432,08 лв.

