
 

Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора 

за периода 01.02.2023 г. – 28.02.20223 г. 
 

Брой 

проверен

и 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 

83 33 10 5 16600 лв. 0 0 лв. 6229 лв. 0 

 

През месец февруари 2023 г., експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 124 контролни проверки на 83 обекта и 

дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като 95 от тях са планови и 29 извънредни. Дадени са 26 

предписания за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода са съставени 10 акта 

за установяване на административно наказание. През отчетния период не са наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС. 

Постъпилите сигнали през месец февруари са 20, включително на „зеления“ телефон на РИОСВ – Стара Загора. 

За месец февруари, от експертите на РИОСВ-Стара Загора са съставени 10 акта за установяване на административно 

нарушение. Пет АУАН са издадени за извършване на дейности с ИУМПС без разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО; За това, че не е 

организирана система за отделно събиране на  отпадъците  е нарушена нормата, съгласно чл. 19, ал.3, т.7  от ЗУО и  чл.26, ал.1 и 3 от 

НООО има съставени два АУАН. Един АУАН е издаден за  неспазване на  условия от комплексно разрешително и е нарушен чл.48, 

ал.1, т.3, от Закона за водите. Два АУАН са издадени за установено заустване на  отпадъчни води без разрешително, с което е 

нарушен чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ от Закона за водите. 

За периода не е налагана принудителна административна мярка.  


