
 

Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора 

за периода 01.11.2022 г. – 30.11.2022 г. 
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Брой издадени 

наказателни 

постановления 

Брой наложени 

санкции с НП по 

чл. 69 от ЗООС 
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Брой Брой Брой Брой         Сума Брой        Сума Сума Брой 

105 22 17 17 56 700 лв. 0 0 лв. 12 800 лв. 0 

 

През месец ноември 2022 г., експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 145 контролни проверки на 105 обекта и 

дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като 105 от тях са планови и 40 извънредни. Дадени са 22 

предписания, 21 от които за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода са 

съставени 17 акта за установяване на административно наказание и са издадени 17 наказателни постановления на стойност 56 700 лв. 

Събраните суми от наложени санкции, включително и за предишни периоди са на обща стойност 12 800 лв. През отчетния период не 

са наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС. Постъпилите сигнали през месец ноември са 25, включително на „зеления“ телефон 

на РИОСВ – Стара Загора. 

За месец ноември, от експертите на РИОСВ-Стара Загора са съставени 17 акта за установяване на административно 

нарушение. Осем АУАН са издадени за нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за неизпълнение на условията от 

Комплексно разрешително (КР). Пет са издадени за нарушение на Закона за водите (ЗВ) – не спазване на индивидуалните емисионни 

ограничения и за нарушение не поддържане на необходимото качество на водата. Два от издадените АУАН са за нарушение на 

забрана за: залесяване на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения в границите на 

защитените територии от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР). През месец ноември е издаден и един АУАН за нарушение на 

чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) – извършва дейности по съхранение на излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС) без разрешение по ЗУО и един АУАН за нарушение на ЗООС – неизпълнение на дадено предписание. 

От директора на РИОСВ–Стара Загора са издадени 17 Наказателни постановления на обща стойност 56 700 лв.  



От тях 4 глоби и 13 имуществени санкции. Дванадесет от издадените Наказателни постановления са за нарушение на Закона 

за управление на отпадъците, четири за нарушение по чл. 48, ал.1, т. 3 от Закона за водите и 1 наказателно постановление за 

неизпълнение на условие от Разрешителни за емисии на парникови газове. 

За периода не е налагана принудителна административна мярка.  


