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Годишен отчет за дейността на РИОСВ- Хасково през 2014г. 

(Резюме) 
  

     Общият брой обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Хасково за 2014г е 1440 бр. В 

одобрения план за контролна дейност на инспекцията за годината са заложени 858 проверки 

,,на място“ на 688 обекта. През 2014г са извършени 758 планови проверки,  като 53 от тях са 

комплексни, по няколко компонента или фактора на околната среда. Броят на проверените 

планирани обекти през периода е 665 или планът за контролна дейност е изпълнен 96,7% по 

отношение на обектите. Едновременно с провеждането по график на планови проверки през 

годината са извършени и 404 извънредни проверки на 357 обекта. Общият брой на 

извършените проверки е 1247. Намаляването на проверките в сравнение с 2013г, когато са 

реализирани 1354 проверки се дължи на по-малкия брой извънредни проверки.  

 

     Постъпилите в инспекцията сигнали през изминалата година са общо 142 бр. (40 се 

отнасят за бедстващи индивиди от защитени видове). Всички сигнали са проверени и 

своевременно контролирани. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени и 

изпълнени 43 предписания, съставени са 5 акта, наложена е 1 ежемесечна санкция. На 

всички податели на сигнали е отговорено в срок, като тези сигнали, които не са от 

компетенцията на РИОСВ са препратени до съответните контролни органи.  

 

     През 2014г. са наложени общо 19 еднократни и ежемесечни санкции по реда на чл.69 от 

ЗООС, от които 5 за замърсяване на въздуха и 14 за замърсяване на водните обекти. През 

2013г. наложените санкции по реда на чл.69 от ЗООС са общо 20, като 5 са по въздух и 15 по 

води. Получените суми от наложени санкции за годината са 164083 лв, на НАП са предадени 

за събиране още 11 253 лв. 

     Общият брой на издадените от Директора на РИОСВ – Хасково наказателни 

постановления през 2014г е 27. С 6 от тях е наложено административно наказание „глоба“ 

на обща стойност 1 900 лв., а с 21 - „имуществена санкция“ на стойност 74 000лв. През 

2013г. техният общ брой е 54, с 37 от които 37 са наложени  „имуществени санкции“, на 

обща стойност 105 000 лв., а със 17 са наложени „глоби“ на обща стойност 9 200 лв.  През 

отчетната година няма наложена ПАМ. Няма и обжалвани НП. 

 

     Качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията, контролирана от РИОСВ – 

Хасково се следи от един стационарен пункт: пункт “РИОСВ - Хасково”, (градски фонов) и  

две автоматични станции: АИС ”Раковски” в гр. Димитровград”  (градски фонов) и АИС 

”Студен кладенец”, гр.Кърджали (градски фонов). Пунктовете се обслужват от Регионална 

лаборатория – Хасково.  

 

    - Контролирани замърсители в ръчен пункт “РИОСВ”- гр. Хасково са ФПЧ10, серен 

диоксид и азотен диоксид: През 2014г. броят на стойностите, превишаващи ПС за СДН  на 

ФПЧ10 е 77, а средногодишната концентрация от 40,37µg/m3 превишава минимално СГН от 

40µg/m3. Броят на превишенията надхвърля регламентирания в Наредбата допустим брой за 

една календарна година–35 бр. През 2013г. са отчетени 95 стойности, превишаващи ПС за 

СДН, а средногодишната концентрация е 46,19 µg/m3. В сравнение с предходната година се 
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забелязва тенденция на намаляване на броя на регистрираните превишения и 

средногодишната концентрация. Останалите наблюдавани показатели в пункта отговарят на 

съответните пределни стойности и норми. 

    - В автоматична станция АИС ”Раковски” се наблюдават ФПЧ10, серен диоксид, озон, 

азотни оксиди, въглероден оксид, амоняк и сяроводород. През 2014 г. при допустими 35 бр. 

превишения са регистрирани 133 средноденонощни концентрации на ФПЧ10, превишаващи 

ПС за СДН от 50 µg/m3. Средногодишната концентрация – 56,18 µg/m3 също превишава 

СГН от 40 µg/m3. Регистрираните през 2014г. наднормени средноденонощни стойности са 

само с една по-малко от отчетените през 2013г 134бр., но се забелязва известно намаляване 

на средногодишната концентрация – от 59,01 µg/m3 през 2013г на 56,18 µg/m3 през 2014г.  

 

     През 2014г. не е регистрирано нито едно превишение на нормите по показател серен 

диоксид. Това е доказателство за постигнато добро качество на атмосферния въздух в района 

на Димитровград и за чувствителна разлика в сравнение с 2013г., когато бяха регистрирани 

57 превишения на ПС за СЧН от 350 µg/m3 и 5 превишения на ПС за СДН от 125 µg/m3 по 

показател серен диоксид, надхвърлящи регламентирания брой (съответно 24 и 3) стойности 

за една календарна година. По друг наблюдаван показател- озон през 2014г. не са 

регистрирани превишения на осемчасовите средни стойности на краткосрочната целева 

норма от 120µg/m3, не са регистрирани превишения на прага за информиране на 

населението от 180 µg/m3. 

За останалите наблюдавани показатели в Димитровград не са регистрирани превишения на 

съответните норми.  

 

     - В автоматична станция АИС”Студен кладенец”, гр. Кърджали се наблюдават 

замърсителите: ФПЧ10 (арсен, кадмий, олово и полициклични ароматни въглеводороди) и 

серен диоксид. През 2014г. броят на стойностите, превишаващи ПС за СДН на ФПЧ10 е 69, а 

средногодишната концентрация – 38,26µg/m3 не превишава СГН от 40µg/m3. Наблюдава се 

минимално подобрение спрямо 2013г, когато броят на стойностите, превишаващи ПС за 

СДН на ФПЧ10 е 73, а средногодишната концентрация е 39,76µg/m3. Останалите 

наблюдавани замърсители в гр.Кърджали са в нормите. 

 

     Сравнителен анализ на броя регистрирани превишения на СДН и средногодишните 

стойности по показател ФПЧ10 за периода 2012-2014г. в пунктовете за мониторинг на 

територията на РИОСВ – Хасково: 

Брой превишения на СДН по показател ФПЧ10 за периода 2012-2014г.: 
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В пунктовете за мониторинг на КАВ в градовете Хасково, Димитровград и Кърджали 
през периода 2012- 2014г. се забелязва тенденция на намаляване на броя на регистрираните 

наднормени средноденонощни стойности за ФПЧ10. 
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Средногодишни стойности за показател ФПЧ10 за 2014г по пунктове: 
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През анализирания период се наблюдава и тенденция на намаляване на средногодишната 

концентрация по показател ФПЧ10, като в пункт АИС „Студен кладенец“, гр. Кърджали 

през 2013 и 2014г. средногодишната концентрация от 40µg/m3 е постигната. 

 

 В пунктовете за мониторинг на КАВ в градовете Хасково, Димитровград и Кърджали и 

през 2014г. продължава регистрирането на наднормено съдържание на ФПЧ10 през зимните 

месеци, в резултат от повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор и 

характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи условия за 

задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой. 

 Положителната тенденция за намаляване на броя на средноденонощните стойности и 

средногодишната концентрация на ФПЧ10 в градовете Хасково, Димитровград и Кърджали 

се дължи на изпълняваните мерки, заложени в Програмите за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) в тези градове. 

Във връзка с подобряването на качеството на атмосферния въздух в гр. Димитровград 

през 2014г. е извършен емисионен контрол на големите източници на емисии ТЕЦ “Марица 

3”АД и на „Неохим”АД. Резултатите от измерванията не превишават нормите за допустими 

емисии.  

 

        Издадени са 64 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 

които са по-малко от издадените 101 решения през 2013г. Това се дължи на намалял 

инвеститорски интерес. През 2014 г. са издадени 6 решения за преценяване на 

необходимостта от ЕО за планове и програми, с 3 повече от издадените през 2013г. 

   

      През годината са постъпили 13 заявления за достъп до обществена информация 

без нито един отказ. Издадените решения са 9, обжалвани няма. 

 

     С информационно- образователни дейности и екоинициативи са отбелязани всички 

празници на природата от екологичния календар, организирани са 2 изложби и 1 ученически 

фотоконкурс. Сайтът на Инспекцията е посетен над 15 000 пъти. 

 

     И през 2014 г. РИОСВ-Хасково продължи работата по проект „Реализиране на дейности 

по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на 

територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” 

и „Чамлъка” на стойност 375490лв.  
 


