Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1юни – 30 юни 2016 г.
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През юни експертите на РИОСВ - Стара Загора са извършили общо 135 контролни проверки на 109 обекта и дейности, оказващи въздействие
върху компонентите на околната среда и са издали 77 предписания.
За констатирани административни нарушения са съставени 2 АУАН:
- на физическо лице от гр.Казанлък за нарушение на Закона за управление на отпадъците- лицето е съхранявало около 3 тона пластмасови
отпадъци, без да притежава регистрация и регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци;
- на ‘’Роберт България’’ ЕООД, с. Долно Сахране, общ. Павел баня за нарушение на Закона за водите - дружеството е зауствало отпадъчни
води в язовир „Копринка” без издадено разрешително за заустване в повърхностен воден обект.
През юни директорът е издал 3 наказателни постановления на стойност 14 000лв.:
- наложена имуществена санкция от 2 000 лв. на ''Рафтис - милк'’ ЕООД, гр. Сливен за установено нерегламентирано заустване на
отпадъчни води в повърхностен воден обект;
- наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на ''Брикел'’ ЕАД, гр. Гълъбово за неизпълнение на дадено предписание;
- за установено неизпълнение на условия в комплексно разрешително е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на ''Брикел'’
ЕАД, гр. Гълъбово.
През юни са наложени две еднократни санкции за констатирани наднормени замърсявания по компонент води в размер на 761 лв.:
- санкция в размер на 680 лв. е наложена на ‘’Биоланд- България’’ ЕООД, гр. Пловдив - дестилерия за производство на етерични масла, с.Зимница,
общ. Мъглиж, за превишение на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с Разрешително за заустване на отпадъчни води по
показатели химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород;
- санкция в размер на 81 лв. на ‘’Вигалекс’’ ООД, гр. София - ‘’Цех за производство на етерични масла’’, гр.Гурково, за превишение на
индивидуалните емисионни ограничения, въведени с разрешително за заустване по показатели химична потребност от кислород и биологична
потребност от кислород.
Общо събраните суми от наложени санкции са 20 207,00 лв. От получените суми, 16 165,60 лв. са разпределени и преведени на съответните
общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините получили най - големи приходи от наложени санкции са: община
Сливен (11725,60 лв.) и община Тунджа (1997,60 лв.).

