
 

Отчет за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора 

за периода 01.10.2022 г. – 31.10.2022 г. 

 
 

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 

95 22 18 15 272 000 лв. 0 0 лв. 2 300 лв. 0 

 

През месец октомври 2022 г., експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 147 контролни проверки на 95 обекта и 

дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като 111 от тях са планови и 36 извънредни. Дадени са 49 

предписания, 22 от които за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. За периода са 

съставени 18 акта за установяване на административно наказание и са издадени 15 наказателни постановления на стойност 272 000 

лв. Събраните суми от наложени санкции, включително и за предишни периоди са на обща стойност 2 3000 лв. През отчетния 

период не са наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС. Постъпилите сигнали през месец октомври са 40, включително на „зеления“ 

телефон на РИОСВ – Стара Загора.  

За месец октомври, от експертите на РИОСВ-Стара Загора са съставени 18 акта за установяване на административно 

нарушение. Петнадесет АУАН са издадени за нарушение на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – 

неизпълнение на условие от Комплексно разрешително (КР); Един от издадените АУАН е за нарушение на чл. 119, ал. 5, т. 2 от 

Закона за управление на отпадъците – неизпълнение на дадено задължително предписание; един за нарушение на чл. 117, ал. 1 от 

ЗООС – дружеството извършва дейност без издадено Комплексно разрешително; и един за нарушение на Закона за водите; 

От директора на РИОСВ–Стара Загора са издадени 15 Наказателни постановления. С тринадесет от тях са наложени 

имуществени санкции в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева за неизпълнение на условия в комплексно разрешително; едно НП е 

за наложена санкция в размер на 2 000 (две хиляди) лева за неизпълнение на предписание, дадено в КП; и едно НП, с което е 

наложена имуществена санкция в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за неизпълнение на условие от Разрешително за емисии на 

парникови газове (РЕПГ); 



Наложените санкции са за неизпълнение на задължително предписание.  

За периода не е налагана принудителна административна мярка.  


