Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1август – 31 август 2016 г.
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През август експертите на РИОСВ - Стара Загора са извършили общо 108 контролни проверки на 98 обекта и дейности, оказващи
въздействие върху компонентите на околната среда и са издали 101 предписания.
За констатирани административни нарушения е съставен 1 акт за административно нарушение на ,,Аглика’’ АД, гр. Твърдица,
нарушение за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издаденото му разрешително от Басейнова дирекция –
Пловдив.
От директора на РИОСВ – Стара Загора са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 16 500 лв. на:
- ,,Аякс-1’’ ЕООД, гр. Димитровград - наложена имуществена санкция по Закона за опазване на околната среда в размер на 10 000
лв. за неизпълнение на условие от комплексно разрешително; .
- ,,Мини Марица-Изток’’ ЕАД, гр. Раднево е наложена имуществена санкция по Закона за водите в размер на 2 000 лв. за
установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения;
- ,,Аякс-1’’ ЕООД, гр. Димитровград е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за неизпълнение на предписание;
- за нарушение на Закона за управление на отпадъците физическо лице е глобено с 500 лв., че съхранява пластмасови отпадъци без
регистрационен документ;
- ''Робертер България'’ ЕООД, с. Долно Сахране Закона, общ. Павел баня за нерегламентирано заустване на отпадъчни води без
издадено разрешително, съгласно изискванията на Закона за водите.
През отчетния период няма наложени еднократни и текущи санкции за констатирани наднормени замърсявания.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени санкции са 2503,00 лв. От получените суми 2002,40 лв. са разпределени и преведени
на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общината получила най - голям приход от
наложени санкции е община Стралджа (1610,40 лв.).
За периода е предприета една принудителна административна мярка със заповед на директора на РИОСВ - Стара Загора и на
основание Закона за опазване на околната среда е наложена една принудителна административна мярка чрез пломбиране на
“Булгартрансгаз” ЕАД за КС ,,Странджа’’, общ. Болярово.

