
Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора 
за периода 01.11.2020г. – 30.11.2020г. 

 
Брой 

проверени 
обекти 

 

Брой 
издадени 
предпи- 
сания 

Брой 
съставени 

актове 

Брой издадени 
наказателни 

постановления 

Брой наложени 
санкции с НП по 
чл. 69 от ЗООС 

 

Постъпили суми от санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в РИОСВ от 
санкции през отчетния период, 

включително от  текущи 
санкции наложени в предходни 

периоди/ 

Брой 
издадени 

заповеди за 
спиране на 
дейности 

Брой Брой Брой Брой         Сума   Брой        Сума Сума Брой 

108 35 16 10 79 000 
лв. 0 0,00 лв. 7 926,13 лв. 1 

 
    Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха 130 проверки на 108 обекта през месец 
ноември. В рамките на контролната дейност са издали 35 предписания и са съставили 16 акта за установяване на административни 
нарушения. В периода от 01.11.2020г. до 30.11.2020 г. експертите са констатирали  нарушения на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) – 1, Закона за управление на отпадъците - 11 и Закона за водите - 4. При контролни проверки експертите са установили, че в 
един от случаите физическо лице от гр. Ямбол  извършва дейности с отпадъци без регистрация по Търговския закон,  при нарушение на 
Закона за управление на отпадъците. При друга контролна проверка експертите са констатирали, че дружество от гр. Казанлък не 
поддържа необходимото качество на водата  в съответствие с Комплексно разрешително при нарушение на норма от Закона за водите.  
   За този период от директора на РИОСВ - Стара Загора са издадени общо 10 наказателни постановления на стойност 79 000 лв. 
Юридическо лице от гр. Гълъбово е санкционирано с общо 35 000 лв. за неизпълнение от страна на дружеството на условие от 
Комплексно разрешително при нарушение на Закона за опазване на околната среда. Същото дружество е санкционирано с 2 500 лв. за 
неизпълнение на дадено предписание при нарушение на Закона за опазване на околната среда.  Имуществена санкция в размер на 2 500 
лв. е наложена на юридическо лице от град Ямбол за неизпълнение на условие в частта „Индивидуални емисионни ограничения” от 
Разрешително за заустване при нарушение на Закона за водите. Юридическо лице от гр. Стара Загора е санкционирано с 15 200 лв. за 
това, че дружеството нерегламентирани дейности по съхраняване на ОЧЦМ, без да притежава разрешение за извършване на дейности с 
отпадъци по ЗУО.  Юридическо лице от гр. Ямбол е санкционирано с 2 500 лв. за превишение на индивидуални емисионни ограничения, 
като дружестовото не поддържа необходимото качество на водата, въведено с разрешително за заустване на отпадъчни води при 
нарушение на Закона за водите.  

 
За периода 01.11.2020г.-30.11.2020г. е наложена една принудителна административна мярка на юридическо лице от гр. София за 

спиране на дейностите по събиране и съхраняване на отпадъци на площадка в гр. Казанлък. 
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