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ІV. 5 Административно – наказателна отговорност и 
принудителни административни мерки 

 

През 2012 г., експертите на РИОСВ-Стара Загора са съставили 52 акта за 

установени административни нарушения. За същия период, директорът е издал 

52 наказателни постановления на обща стойност 247 809,80 лв. 6 от 

стартираните административно – наказателни порцедури са прекратени, поради 

невръчване. 

През 2011 г. са съставени 65 акта за установяване на административни 

нарушения и са издадени 39 наказателни постановления на обща стойност 278 

550 лв. 

Преобладаващите деяния, за които са съставяни актове за установени 

административни нарушения, са свързани със ЗУО. Административно-

наказателни производства са образувани и за неизпълнение на дадени 

задължителни предписания на контролираните лица; за неизпълнение на 

условия от комплексно разрешително; за нерегламентирано заустване на 

отпадъчни води; за изпускане на отпадъчни води във воден обект, които не 

съответстват на ИЕО. 

19 от издадените наказателни постановления са обжалвани. За 7 от 

производствата, наказателното постановление е отменено. За останалите 

съдебните производства не са приключили. 

Запазва се посочения и през предходната година значителен дял на 

наказателните постановления, за които след влизането им в сила, наложените 

глоби и имуществени санкции са изплатени доброволно. При анализа на 

административно-наказателната дейност на РИОСВ - Стара Загора, може да се 

направи извод, че наложените административни наказания постигат, по 

отношение на значителна част от санкционираните лица, целите на специалната 

превенция по чл. 12 от Закона за административните нарушения и наказания 

(ЗАНН). 

През 2012 г., за увреждане или замърсяване на комопенентите на околната 

среда над допустимите норми и/или неспазване на определените в 

разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и 

ограничения на юридически лица, с наказателни постановления от директора на 
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РИОСВ - Стара Загора, са наложени 42 текущи и еднократни санкции по чл.69 

от ЗООС на обща сума 133 275 лв.  

В областта на опазване чистотата на атмосферния въздух са наложени 25 

санкции, от които 22 са текущи/месечни, а3 - еднократни.  

В областта на опазване на водите са наложени 17 санкции, от които 8 са 

текущи, а 9 - са еднократни. Размерът на получените суми по наложените 

санкции за този период е 363 581,83 лв. 

 


