VI. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
И ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
За отчетния период в резултат на контролната дейност на РИОСВ, са съставени 109
акта за установяване на административни нарушения, а от директора на РИОСВ са
издадени 97 наказателни постановления на обща стойност 377 450 лв. За сравнение през
2020 г. са съставени 148 акта за установяване на административни нарушения и са
издадени 91 наказателни постановления на обща стойност 358 200 лв.
От издадените 97 наказателни постановления 25 са по Закона за опазване на околната
среда, 35 – по Закона за водите, 29- по Закона за управление на отпадъците, 5 – по Закона за
биологичното разнообразие, 2 по Закона за защитените територии, 1 по Закона за
ограничаване изменението на климата.
Най-често констатираните нарушения през отчетния период са:
 По Закона за водите за нерегламентирано заустване и превишение на
индивидуалните емисионни ограничения. За периода са санкционирани следните
дружества: „Пиги-2021“ ООД, гр. Сливен; „Репродуктор по свиневъдство“ АД, с. Калчево;
„Геострой – Инженеринг“ ЕООД, гр. Ямбол; „Палфингер продукционтехник България“
ЕООД, с. Бряг; ЕТ „Костадин Байчев“ 1977, гр. Нова Загора; ЕТ „Кирил Шилев - 1985“, гр.
София; „Мини Марица изток“ ЕАД, гр. Раднево; „Арсенал“ АД, гр. Казанлък; „ Аскент“
ЕООД, гр. Стара Загора; „Беленски“ ЕООД, гр. Сливен; „Колхида- Сливен“ АД, гр. Сливен;
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен; „Енерджи – 2“ ООД, гр. Нова
Загора.
 За неизпълнение на условия от Комплексно разрешително са санкционирани
следните дружества: „Контур Глобал Марица изток – 3“, с. Медникарово; „Вигалекс“ ООД,
гр. София; „Геострой – Инженеринг“ ЕООД, гр. Ямбол; „Арсенал“ АД, гр. Казанлък;
„Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово; „Ей И Ес – 3С Марица изток 1“ЕООД, гр. Гълъбово;
 За неизпълнение на дадени задължителни предписания са санкционирани следните
дружества: „Златна белка-Иванов“ и СИЕ“ ООД, гр. Сливен; „Балкан Черис“ ЕООД, гр.
Стара Загора; „Енерджи – 2“ ООД, гр. Нова Загора; „ДС 2017“ ООД, гр. Чирпан; „Пазар за
плодове, зеленчуци и цветя“ АД, гр. Сливен; „Беленски“ ЕООД, гр. Сливен; „Трейс БГ“
ЕАД, гр. София; „Свежест“ ЕООД, гр. Стара Загора; „Транстекс 3“ ЕООД, гр. Велико
Търново;
 За събиране и транспортиране на отпадъци без документ по чл. 35 от ЗУО са
санкционирани следните дружества: „Съни Ко“ ООД, гр. Плевен; ЕТ „Марсилия-Петър
Петров“, с. Средец, общ. Опан, обл. Стара Загора; „И Г Сървис“ ЕООД, гр. Стара Загора;
„Гюнеш Логистик“ ЕООД, с. Сливарка, общ. Крумовград; „Ефе Транспорт 2018“ ЕООД,
с.Багрилци, общ. Крумовград;
За нарушения по Регламент (ЕО) № 1013/2006 са санкционирани следните дружества:
През 2021 г. не са установени нарушения на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006,
относно превоза на отпадъци.
 За други нарушения от Закона за управление на отпадъците са санкционирани
дружествата: „Томекс – Спед“ ООД, гр. Пазарджик; „Елми“ ООД, гр. Стара Загора;
„Инфраструктурни системи“ ЕООД, гр. Стара Загора; „Пламстрой 2008“ ЕООД, гр. Стара
Загора; „Хамбургер Рисайклинг България“ ЕООД, гр. София; „Средна Гора“ АД, гр. Стара
Загора; „Транстекс 3“ ЕООД, гр. Велико Търново.
През 2021 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 комплексни разрешителни, с наказателни постановления от директора
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на РИОСВ-Стара Загора, на юридически лица са наложени общо 3 текущи и еднократни
санкции по чл.69 от ЗООС, в общ размер на 349,00 лв. От така наложените санкции 1 е по
компонент ,,Води’’, а 2- по компонент ,,Въздух”.
За превишения на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителните за
заустване/комплексни разрешителни е издадено 1 наказателно постановление за налагане
на санкция на: ,,Шоко Тим’’ ООД - в размер на 60 лв.
За превишения на Нормите на допустими емисии в атмосферния въздух са
предприети административнонаказателни мерки, са издадени 2 Заповеди на директора на
РИОСВ:
 СД ,,Берко 90- Берковски и СИ-Е’’, гр. Котел в размер на 208 лв.
 ,,Ей И Ес – 3С Марица изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово в размер на 234 лв.
Размерът на получените суми по наложени санкции за 2021 г. са 2292,56 лв.
Преведените суми по наложени санкции през 2021 г. по общини са, както следва:
Табл. 15
ОБЩИНА
РИОСВ Стара Загора
Община Стара Загора
Община Котел
Община Гълъбово

ОБЩО

ПРЕВЕДЕНИ
СУМИ
СТОЙНОСТ/лв
672,00
974,85
187,20
1834,05

Най – големите суми са получени от общините Стара Загора и Котел. На тяхна територия
обектите замърсители са:
 Община Котел-,,БЕРКО 90- Берковски и Сие” СД, гр. Котел-на дружеството е
наложена еднократна санкция за превишение на индивидуалните емисионни ограничения
по компонент ,,въздух”.
 Община Стара Загора -,,Шоко Тим” ООД, гр. Стара Загора, на дружеството е
наложена една текуща санкция за превишение на индивидуалните емисионни ограничения
по компонент ,,води”.
 Община Гълъбово ,,Ей И Ес – 3С Марица изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово, на
дружеството е наложена еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух с
азотни оксиди над допустимата норма.
За изразходване от общините на преведените средства от санкции, РИОСВ-Стара
Загора не осъществява контрол.
Обжалваните наказателни постановления през отчетния период са 34 в размер на 192
800 лв. От тях 26 към момента са в съдебна фаза на стойност 162 000 лв.
От страна на РИОСВ-Стара Загора се предприемат всички възможни и допустими от
закона мерки и способи за събиране на вземанията.
За 2021 г. на НАП са предадени 13 преписки на стойност 143 664,10 лв. Приходите
събрани от приходната агенция за отчетния период са 5486,33 лв.
През отчетния период в РИОСВ-Стара Загора е продължена практиката, на всяко
тримесечие да се организират съвместни срещи с главен юрисконсулт и експерти от всяко
направление, началник отдел и/или директор дирекция. На работните срещи се обсъждат
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текущи преписки, разглеждат се протоколи от проверки с констатирани нарушения, като се
обсъждат варианти за ефективно налагане на наказание. Извършва се анализ на обжалвани
и влезли в сила или отменени Наказателни постановления.
В РИОСВ - Стара Загора се поддържа електронен Регистър на Актовата книга, в който
се вписват следните данни: АУАН ( № и дата), актосъставител, физическо/ юридическо
лице–нарушител, извършеното нарушение, нарушената разпоредба, Наказателно
постановление (№, дата на съставяне и връчване), дата на влизане в сила на НП, обжалване,
плащане или предаване на НАП за образуване на изпълнително производство. В регистър
се отразяват и мотивите от съдебни решения на отменените НП. Същият е достъпен до
всички експерти от Инспекцията и е предназначен за извършване на справки по
движението на съответната административнонаказателна преписка, както и за анализ на
идентични казуси, с цел недопускане на причините довели до отмяна със съдебно решение.
Анализът на санкционната дейност на РИОСВ-Стара Загора през 2021 г. в сравнение с
2020г. 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.
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