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VI. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
И ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 
 

В резултат на контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора, през 2020 г. са съставени 
148 акта за установяване на административни нарушения, а от директора на РИОСВ-Стара 
Загора са издадени 91 наказателни постановления на обща стойност 358 200 лв. За 
сравнение през 2019 г. са съставени 107 акта за установяване на административни 
нарушения и са издадени 98 наказателни постановления на обща стойност 382 800 лв. 
Съпоставка на издадените АУАН и НП между 2019 г. 2020 г. може да се види на следната 
графика: 
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От издадените 91 наказателни постановления 16 са по Закона за опазване на околната 
среда, 16 – по Закона за водите, 27- по Закона за управление на отпадъците, 12 – по Закона за 
биологичното разнообразие, 1 по Закона за лечебните растения, 17 по Закона за защитените 
територии, 2 по Закона за ограничаване изменението на климата. 
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Най-често констатираните нарушения през отчетния период са:  
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• По Закона за водите за нерегламентирано заустване и превишение на 
индивидуалните емисионни ограничения. За периода са санкционирани следните дружества: 
„Арсенал” АД, гр. Казанлък; „ВиК” ЕООД, гр.Ямбол; Община Котел; Община Тунджа; 
,,Вигалекс” ООД, гр. София; ,,Палфингер продукционстехник България” ЕООД, гр. Червен 
бряг; ,,Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево; ,,Дерони - Стара Загора” ООД, гр. Стара 
Загора; ,,Кемкос” ЕООД, гр. Казанлък; ,,Дианабетон” ООД, гр. Ямбол; ,,Репродуктор по 
свиневъдство” АД, с. Калчево, общ. Тунджа; ,,Е.Миролио” ЕАД, гр. Сливен; ,,Минчеви” 
ЕООД, с. Кортен, общ. Нова Загора; ,,Промет сейф” ООД, гр. Казанлък; 

• За неизпълнение на условия от Комплексно разрешително са санкционирани 
следните дружества: „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово; „Лемплиер Уу” ЕООД, гр. Сливен; 
,,Топлофикация Сливен” ЕАД, гр. Сливен; 

• За неизпълнение на дадени задължителни предписания са санкционирани следните 
дружества: ,,ВИР-90” ООД, с. Караполци, общ. Елин Пелин; ,,Трансинс” ООД, гр. Ямбол; 
„Аскент” ООД, гр. Стара Загора; „Дианабетон” ООД, гр. Ямбол и „Брикел” ЕАД, гр. 
Гълъбово;  

• За събиране и транспортиране на отпадъци без документ по чл. 35 от ЗУО са 
санкционирани следните дружества: ,,Евротранс 1” ЕООД, гр. Хасково; ,,Нова Транс-10” 
ООД, гр. Нова Загора; „Минчев Транс” ООД, с. Крумово, общ. Родопи; ,,Ивани –транспорт” 
ЕООД, гр. Правец; ,,Империал Шпед” ЕООД, гр. Петрич; ЕТ ,,Ники Ка - Никола 
Карагеуров”, гр. Смолян; ,,Балкан –М” ЕООД, гр. Кърджали; ,,Бердана” ЕООД, гр. 
Асеновград; ,,ММ Брадърс” ЕООД, гр. Асеновград; ,,БГ Рециклинг” ЕООД, гр. София;  

• За нарушения по Регламент (ЕО) № 1013/2006 са санкционирани следните 
дружества: „БЛИЦ” ЕООД, гр. Стара Загора; ,,Индъстри Ресайклинг Груп” АД, гр. Казанлък; 
,,БГ Рециклинг” ЕООД, гр. София; ,,АТЗ Проджект” ЕООД, гр. София; „Медина Мед” ООД, 
гр. Стара Загора; ,,Метхарт 7” ЕООД, гр. Стара Загора; ,,Тех Ту Транс” ЕООД, гр. София; 

• За други нарушения оп Закона за управление на отпадъците са санкционирани 
дружествата: ,,Руми – 1978‘‘ ЕООД, гр. Кермен; ,,Бозав‘‘ ЕООД, гр. Ямбол; ,,Бетина 2000‘‘ 
ЕООД, с. Калояновец, общ. Стара Загора, ,,Даф Транс‘‘ ООД, гр. Пещера и ,,ОГО – 2‘‘ 
ЕООД, гр. Стара Загора. 
 

През 2020 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 
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: ,, Е.Миролио” ЕАД - в размер на 54 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. 
• ,,Булгартрансгаз‘‘ ЕАД, гр. София в размер на 87 лв. 
 
 
Размерът на получените суми по наложени санкции за 2020 г. са 5108,31 лв. 
Преведените суми по наложени санкции през 2020 г. по общини са, както следва: 
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ОБЩИНА 
ПРЕВЕДЕНИ 

СУМИ 

РИОСВ Стара Загора СТОЙНОСТ/лв. 

Община Стара Загора 1 904,96 
Община Сливен 43,20 
Община Стралджа 1 028,28 
Община Котел 1 062,22 

ОБЩО 4038,66 

 

Табл. 1 

 

Най–големите суми са получени от общините Стара Загора, Котел и Стралджа. На 
тяхна територия обектите замърсители са: 

• Община Стралджа - ,,Булгартрансгаз” ЕАД – дружеството е санкционирано за 
замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид над допустимите норми, за обект 
Компресорна станция (КС) „Лозенец”, с.Лозенец, общ.Стралджа, обл. Ямбол. 

• 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”. 

За изразходване от общините на преведените средства от санкции, РИОСВ-Стара 
Загора не осъществява контрол. 

Обжалваните наказателни постановления през отчетния период са 49 в размер на 333 
100 лв. От тях 30 към момента са в съдебна фаза на стойност 227 100 лв., по 13 в размер на 
63 800 лв. съдът се е произнесъл в полза на РИОСВ.  

От страна на РИОСВ-Стара Загора се предприемат всички възможни и допустими от 
закона мерки и способи за събиране на вземанията.  

За 2020 г. на НАП са предадени 31 преписки на стойност 27 700 лв. Приходите събрани 
от приходната агенция за отчетния период са 5486,33 лв. 

Анализът на санкционната дейност на РИОСВ-Стара Загора през 2020 г. в сравнение с 
2019 г. 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. Увеличаването на броя на санкционираните дружества през 
2020 г. се дължи и на засиления контрол по управление на отпадъците и прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1013/2006.  

 


