Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора
за периода 01.06.2017 г. – 30.06.2017 г.
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Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 142 контролни проверки на 129 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области.
От тях 77 са планови, а 65 извънредни. За периода са издадени 100 предписания, съставени са 6 акта за установени административни нарушения и
6 наказателни постановления на стойност 44 500 лв.
За замърсяване на повърхностни водни обекти са съставени 2 нови санкции в размер на 2929 лв. и 2695лв., съответно на „Палфингер
Продукционстехник България” ЕООД, село Тенево и на „Е.Миролио” ЕАД, град Сливен. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени санкции
за периода са 1084 лв. Получената сума е разпределена на общините, на чиято територия се намират санкционираните субекти, като 188,80 лв. на община Стара Загора и 687,40 лв. на община Стралджа.
Акцент в контролната дейност през юни бяха проверки на бетоновите центрове на територията на регионалната инспекция в Стара Загора.
Осъществени са 20 контролни проверки на бетонови центрове, при които се констатира, че три от тях, собственост на фирмите „Диана бетон”
ООД, гр. Ямбол, „Сити бетон” ЕООД, гр. Стара Загора и „Блиц” ЕООД, гр. Стара Загора, притежават бетонови центрове за производство на
готови бетонови смеси, в които се влагат отпадъци от стъкло и стъклени опаковки и притежават необходимите документи съгласно Закона за
управление на отпадъци за извършване на дейности по рециклиране на отпадъци от стъклени опаковки.

