Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 1 – 31 октомври 2016 г.
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Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 107 контролни проверки на 122 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска
области и община Тополовград. За установени нарушения експертите са издали 64 предписания и са стартирали 4 административно–
наказателни процедури.
Акт за административно нарушение е съставен на:
- ,,Ремотекс М’’ ООД, гр.София – за неизпълнение на дадено задължително предписание, с което е нарушен Закона за опазване
на околната среда;
- за нарушения на Закона за опазване на околната среда на ,,ТЕЦ Марица изток 2’’ ЕАД, село Ковачево, община Раднево за
неизпълнение на условие от комплексното разрешително;
- ,,Рафтис – Милк’’ ЕООД, гр. Сливен – за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – р.
Беленска, с което е нарушен Закона за водите;
- ,, Искра земя ’’ ЕООД, с.Искра, общ. Карнобат – за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух - дружеството е
допуснало разпространение на неорганизирани емисии чрез наторяване.
През октомври е наложена една санкция в размер на 115 лв. на обект в село Горно Ботево, община Стара Загора за превишаване
на индивидуалните емисионни ограничения по показател неразтворени вещества, въведени с издаденото разрешително от Басейнова
дирекция – Пловдив.
От директора на РИОСВ – Стара Загора не са издавани наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени
имуществени санкции или глоби.
За периода не са предприемани принудителни административни мерки.
Събраната сума от наложени санкции, включително и през предходни месеци са в размер на 4 026,60 лв. От тях 3 221, 28 лв. са
разпределени и преведени на съответната община, на чиято територия се намира санкционираният субект. С най – голям приход от
наложени санкции е община Стралджа с 1610,40 лв. и община Раднево с 1416 лв.

