
VIII. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА 
ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 

Анализ на санкционната дейност на РИОСВ и сравнение с 2017 г.  

През 2018 г. при осъществяваната контролна дейност, експертите на РИОСВ, 

са съставили 75 акта за установяване на административни нарушения, а от директора на 

са издадени 63 наказателни постановления на обща стойност 321 500 лв. За сравнение 

през 2017 г. са съставени 67 акта за установяване на административни нарушения и са 

издадени 62 наказателни постановления на обща стойност 437 800 лв. 

 

 
 

От издадените 63 наказателни постановления 18 са по ЗООС, като 9 от тях за 

нарушение на чл. 125, ал.1, т.2 от ЗООС, 8 за неизпълнение на дадено задължително 

предписание и 1 за нарушение по чл. 149, ал.1), 18 – по ЗВ, 10 - по ЗУО, 6 – по ЗБР, 6 

по ЗЗТ, 2 по ЗЛР, 1- по ЗЧАВ, 1- по ЗВВХВС, 1 -по ЗОИК. 

 

 
Най - често констатираните нарушения при извършваните проверки са: 
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• По Закона за водите за нерегламентирано заустване и превишение на 

индивидуалните емисионни ограничения. За периода са санкционирани следните 

дружества: „Арсенал“ АД, гр. Казанлък; Мини Марица Изток ЕАД, гр. Раднево; ,,ВиК’’ 

ЕООД, гр. Ямбол ,,ВиК’’ ЕООД, гр. Сливен; ,,Палфингер Продукционстехник 

България’’ ЕООД, гр. Червен бряг; ,,Вигалекс“  ООД, гр. София; 

• За неизпълнение на условия от КР са санкционирани следните дружества: 

,,Палфингер Продукционстехник България’’ ЕООД, гр. Червен бряг ; „Брикел” ЕАД, гр. 

Гълъбово; ,,Панхим’’ ООД, гр. Стара Загора; ,,Ремотекс М’’, гр. София; ,,Аякс-1’’, гр. 

Димитровград. 

• За неизпълнение на дадени задължителни предписания по чл.166, т. 3 от 

ЗООС са санкционирани следните дружества и физически лица: Георги Славов - кмет 

на община Ямбол; ,,Апокалипсис – 2012’’ гр. Сопот; ,,Сити Бетон’’ ЕООД, гр. Стара 

Загора; 

• За извършване на дейности с ИУМПС без регистрация по Търговския 

закон, по реда ЗУО са наложени глоби на следните физически лица : Асен Асенов, с. 

Чинтулово, общ. Сливен; Васил Вълчев, с. Селиминово, общ.Сливен 

• Нарушение на забраната за разораване и обработване на земя – пасище в 

защитена зона ‘’Адата - Тунджа” с код BG0002094 и защитена зона ‘’Сакар’’ с код 

BG0002021, на основание чл. 12, ал.6 от ЗБР. 

През 2018 г. при увреждане или замърсяване на околната среда над 

допустимите норми и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения 

в съответните разрешителни или в КР, с наказателни постановления от директора на 

РИОСВ-Стара Загора, на юридически лица са наложени общи 7 текущи и еднократни 

санкции по чл.69 от ЗООС, в общ размер на 7 152 лв. ( за сравнение през 2017 г. – 

18 427лв.). От наложените санкции 6 са по компонент ,,Води’’, а една - по компонент 

,,Въздух”. 

 

За превишения на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителните 

за заустване/КР са издадени 5 наказателни постановления за налагане на санкции на: 

• ,,Арсенал’’ АД, гр. Казанлък –  2 бр. в размер на 2655 лв. и 333 лв.; 

• ,,Репродуктор по свиневъдство’’ АД –в размер на 1 810 лв.; 

• ,,Е.Миролио’’ ЕАД, гр. Сливен –в размер на 593 лв.; 

• ,,Минералкомерс’’ АД - в размер на 1 294 лв.; 



• ,,Конекс- Тива’’ АД, с. Оризово- в размер на 259 лв. 

 

За превишения на Нормите на допустими емисии в атмосферния въздух са 

предприети административнонаказателни мерки, чрез издаване на наказателно 

постановление на оператора: 

• СД ,,Берко 90- Берковски и СИ-Е’’, гр. Котел в размер на 208 лв. 

 

Размерът на получените суми по наложени санкции за 2018 г. са 6711,14лв. 

Преведените суми по наложени санкции през 2018 г. по общини са, както 

следва: 

ОБЩИНА ПРЕВЕДЕНИ 
СУМИ 

РИОСВ Стара Загора СТОЙНОСТ/лв. 

Община Стралджа 729,00 
Община Мъглиж 266,40 
 Община Тунджа 1448,00 
Община Братя 
Даскалови 207,20 
Община Стара Загора 2180,91 
  

   ОБЩО 4894,51 
  

  Най – големите суми са получени от общините Стара Загора, Тунджа и 

Стралджа. На тяхна територия обектите замърсители са: 

• Община Стралджа - ,,Булгартрансгаз’’ ЕАД – дружеството е 

санкционирано за замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид над 

допустимите норми, за обект Компресорна станция (КС) „Лозенец”, с.Лозенец, 

общ.Стралджа, обл. Ямбол. 

• Община Тунджа - ,,Репродуктор по свиневъдство’’ АД- на дружеството е 

наложена еднократна санкция за превишение на индивидуалните емисионни 

ограничения по компонент ,,води’’. 

• Община Стара Загора - ,,Минералкомерс’’ АД – на дружеството са 

наложена еднократна санкция за превишение на индивидуалните емисионни 

ограничения по компонент ,,води’’. 



За изразходване от общините на преведените средства от санкции, РИОСВ-

Стара Загора не осъществява контрол. 

Обжалваните наказателни постановления през отчетния период са 32, От тях 11 

са в съдебна фаза, а за 12 съдът се е произнесъл в полза на РИОСВ.  

РИОСВ-Стара Загора е предприела всички възможни и допустими от закона 

мерки и способи за събиране на вземанията. 

За 2018 г. на НАП са предадени 24 преписки на стойност 99 500 лв. Приходите 

събрани от приходната агенция за 2018 г. са 63024,76 лв. 

 

Анализът на санкционната дейност на РИОСВ-Стара Загора през 2018 г. в 

сравнение с 2017 г. показва нарастване на броя на наложените административно-

наказателни и принудителни административни мерки с цел спазване на екологичното 

законодателство и предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с 

опазването на околната среда, които създават предпоставки за възникване на 

непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда, както и 

увреждане на здравето на хората. Това от своя страна води до повишаване 

отговорността на операторите по отношение на водената от тях политика по околна 

среда. 


