Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1 - 31 март 2016 г.
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През март 2016 г. експертите на РИОСВ - Стара Загора са извършили общо 99 контролни проверки на 93 обекта и дейности, оказващи
въздействие върху компонентите на околната среда, като 68 от тях са планови и 31 - извънредни - 1- по последващ контрол по дадено
предписание; 9 - по постъпили сигнали и жалби на граждани и на „зелен телефон”; 21 - 6 по заповеди на министъра на околната среда и водите; 2
- по нови инвестиционни предложения; 4 - по писмо на МОСВ; 2 - по заявления за регистрация по ЗБР и за настаняване на нови екземпляри; 2 – по
постъпили заявления по ЗУО; 3 – по писмо на оператор и 2 – по чл.103, ал. 2 от ЗООС. Въз основа на осъществения контрол са издадени 38
предписания.
Директорът на РИОСВ е издал 5 наказателни постановления на обща стойност 59 500 лв. на:
- наказателно постановление на физическо лице от гр. Стралджа, общ. Стралджа, област Ямбол - глоба 500 лв. за извършване на дейности
по събиране и транспортиране на отпадъци без регистрационен документ по ЗУО;
- наказателно постановление в размер на 2000 лв. на ,,Папас-олио’’АД, гр. Ямбол - дружеството зауства отпадъчни води в повърхностен
воден обект (отводнителен канал) без издадено разрешително за ползване на воден обект;
- наказателно постановление в размер на 2 000 лв. на „Брикел” ЕАД, гр.Гълъбово за неизпълнение на предписание;
аказателно постановление в размер на 25 000 лв. на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово за неизпълнение на условия в комплексното им
разрешително в частта неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и интензивно миришещи вещества;
наказателно постановление в размер на 30 000 лв. на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово за неизпълнение на условия в комплексното им
разрешително - в частта неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и интензивно миришещи вещества.
През месеца не са налагани нови санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на околната среда над допустимите норми. Преведените
суми от санкции през периода са на обща стойност 2409лв.

