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Спазване на екологичното
законодателство от гледна
точка на един адвокат

АДВ. ДИМИТЪР
СТОИМЕНОВ

Тематичният комплекс
Екологичните теми, които са от ключово значение за инвестициите в настоящи/бивши индустриални
инсталации и тяхното функциониране:
Състояние на завареното положение;
Разрешителни режими и принудителни мерки;
Разходи за екология. Мерки за превенция и ограничаване на екологични вреди; и
 Оперативни рискове за предприятието и неговите служители.
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Тематичният комплекс
Правни отрасли, които съдържат регулация на относимите теми и са необходими за анализа на
съответствието:
Административно право: разрешителни режими и принудителни мерки; голямо количество
специална регулация;
Наказателно екологично право – приложими състави, възможно засилване на наказателната
репресия;
Обновена административно-санкционна система; и
Гражданска отговорност за вреди от замърсявания.

Отговорности
Административна отговорност на принципа "замърсителят плаща„:
 Превантивни и оздравителните мерки;
 Възможности за освобождаване от отговорност;
 Солидарна отговорност при множество оператори;
 Застраховане и финансово подсигуряване
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Отговорности
Административнонаказателна отговорност за юридическите лица:
 От 2015 г. под влиянието на правото на ЕС нови разрешения в сферата на санкционното право – въвеждане на
административнонаказателна отговорност и за юридически лица; и
 Тежки санкции от 1 млн. лева за реализирани или потенциални облаги от екологичните нарушения.

Гражданска отговорност за вреди от замърсявания на околната среда (примери от земеделието)
Къде сме ние в общоевропейския контекст?

Методи за съответствие
 Въвеждане на корпоративни политики за превенция, ограничаване на вредите и извънредни
ситуации;
 Одитиране;
 Документален контрол;
 Нормативен контрол; и
 Информационни системи в помощ на служителите, отговорни за съответствието.
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Новите тенденции
Екологичните мерки като център в дебата за устойчиво развитие:
Нови тенденции в управлението на отпадъци (намаляване на отпадъците, рециклиране и
оползотворяване, забрана за използване на определени материали – използването на пластмасови
продукти за еднократна употреба - SUP);
Ограничаване на употребата на пестициди (промяна и на регулацията за качеството на храните);
Засилване на принудителните мерки и затягане на санкционния режим.

Предизвикателствата
 Повишаване на атрактивността на работата в индустрията посредством екологични и други мерки
за защита на здравето;
Екология в публичния сектор;
Активно участие в екологичната тематика и промотиране на модели за устойчиво развитие;
 Участието на бизнеса приемането на планове и мерки за по-добра околна среда (предприятия,
предоставящи екологични алтернативи, заместващи технологии).
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Предизвикателствата
 Юридически инструменти за участие на гражданите и бизнеса в изготвянето на планове и мерки за
подобряване на заобикалящата околна среда.

Край
БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО ЗА ВНИМАНИЕТО!!!

5

