Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1юни – 31 юли 2016 г.
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чл. 69 от ЗООС

Брой
1

Сума
193 лв.

Постъпили суми от санкции в лв.
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1

През юли експертите на РИОСВ - Стара Загора са извършили общо 104 контролни проверки на 96 обекта и дейности, оказващи
въздействие върху компонентите на околната среда и са издали 64 предписания.
За констатирани административни нарушения са съставени 27 АУАН:
- за установени нарушения в 3 защитени зони от Западна Странджа”, „Сакар” и „Адата – Тунджа”Европейската екологична
мрежа Натура 2000, РИОСВ - Стара Загора образува 26 административно - наказателни процедури на физически и юридически
лица. При проверки на място, чрез GPS – приемник, експертите установиха разораване и превръщане на пасища и мери в
обработваеми земи;
- наказателна процедура е стартирана срещу физическо лице от село Чинтолово за извършване на дейност по разкомплектоване
на излезли от употреба МПС-та без регистрация и регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.
През юли е наложена една санкция за констатирано наднормено замърсяване по показатели прах и въглероден оксид в размер на 193
лв.
РИОСВ – Стара Загора приложи и една принудителна мярка чрез пломбиране на 5 броя газоторбинни компресорни агрегата на
компресорна станция в село Лозенец, община Стралджа. Мярката се наложи след промяна на комплексното разрешително на
оператора.
Общо събраните суми от наложени санкции са 2 454,00 лв. От получените суми 1898,40 лв. са разпределени и преведени на
съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините получили най - големи приходи от
наложени санкции е Стралджа - 1610,40 лв.

