
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ХАСКОВО 2016 г. (резюме) 

 

Януари и Февруари 2016 г. 

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2016г. 

проверени 

обекти 

извършени 

проверки 

съставени 

актове 

от тях 

актове за 

неизпълнение 

на дадени 

предписания 

отменени 

актове с 

резолюция 

издадени 

наказателни 

постановления 

наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

събрани суми 

от наложени 

санкции и НП ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой 

151 151 12 0 0 16 57 300 8 2417 32 550,72 0 

 

Експертите от РИОСВ – Хасково провериха 151 обекта през първите два месеца на годината. След извършените проверки са дадени 

128 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени са 16 наказателни постановления на обща стойност 57 300  лв. 

Съставени са 12 акта и са наложени 8 санкции. От наложени санкции и наказателни постановления,  включително от предишни 

периоди, са постъпили 32 550 лв. 

 

Наказателни постановления от 1400  до 7000 лв. са издадени на нарушители за извършване на дейности с излезли от употреба МПС на 

неразрешени за целта места и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешителни. За неизпълнение на дадено 

предписание за почистване на речни корита и прилежащите им територии е издадено наказателно постановление на кмета на община 

Черноочене на стойност 2 000 лв. За нарушения по Закона за водите са съставени 7 акта и са издадени 4 наказателни постановления. 

Актове са съставени на физическо лице за извършване на сеч в Поддържан резерват Борака и на собственик на билкозаготвителен 

пункт в гр. Любимец за не предоставена обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2015г. билки.  

За отчетния период на Зеления телефон са постъпили 11 сигнала.  

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=11


Март 2016 г. 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2016г. 

проверени 

обекти 

извършени 

проверки 

съставени 

актове 

от тях 

актове за 

неизпълнение 

на дадени 

предписания 

отменени 

актове с 

резолюция 

издадени 

наказателни 

постановления 

наложени 

санкции с НП по 

чл. 69 от ЗООС 

събрани суми 

от наложени 

санкции и НП 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой 

115 116 3 1 0 5 3 000 1 41 5294,86 0 

 

Експертите от РИОСВ – Хасково провериха през март 115 обекта. След извършените 116 проверки са дадени 103 предписания за 

отстраняване на допуснатите нарушения. Издадени са 5 наказателни постановления, съставени са 3 акта и е наложена една санкция. От 

наложените наказания  включително за предишни периоди, през март са постъпили 5 294 лв.  

 

Три наказателни постановления са наложени на билкозаговители от Любимец, които не са предоставили обобщена информация за 

изкупените, обработени и реализирани през 2015г. билки и техния произход по позволително и за складовите наличности. Другите две 

наказателни постановления са за нарушения  на Закона за водите. На автоморга в гр. Кърджали  е съставен акт за неизпълнено 

предписание за преустановяване извършването на дейности с излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място.   

  

Дадени са предписания на кметовете на 16-те общини на територията,  контролирана от РИОСВ- Хасково, за предприемане на спешни 

мерки за почистването и поддържането на общинската пътна мрежа в съответствие с изискванията на Закона за отпадъците. 

Предписанията са дадени в писмо на заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков и за изпълнението им ще 

бъдат извършени масирани проверки през месец май.  

На Зеления телефон през месеца са постъпили 7 сигнала. 

 

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=133


Април 2016 г. 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 г. 

проверени 

обекти 

извършени 

проверки 

съставени 

актове 

от тях 

актове за 

неизпълнение 

на дадени 

предписания 

отменени 

актове с 

резолюция 

издадени 

наказателни 

постановления 

наложени 

санкции с НП по 

чл. 69 от ЗООС 

събрани суми 

от наложени 

санкции и НП 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой 

111 114 4 0 0 1 500 0 0 4 431,00 лв. 0 

 

Експертите от РИОСВ– Хасково провериха през април 111 обекта. Извършени са 114 проверки и са дадени 37 предписания за 

отстраняване на нарушения. Издадено е едно наказателно постановление и са съставени 4 акта. От наложените наказания, включително 

за предишни периоди, през март са постъпили 4 431 лв. 

Съставени са 3 акта на оранжерии за производство на зеленчуци в Любимец и в Харманли, заради неизпълнение на задължителните 

собствени периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители. За непроведен задължителен собствен 

мониторинг на концентрацията на замърсители в отпадните води е съставен е акт и е издадено наказателно постановление за 500 лв. на 

Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в с. Гарваново, Хасковска община.  

 

Акцент в работата на РИОСВ – Хасково през април са извършените по заповед на министъра на околната среда и водите проверки за 

изпълнение на дадените на кметовете на 16-те общини на територията на Регионалната екоинспекция предписания за почистване на 

нерегламентирани сметища по поречията на реките и прилежащите им територии,  както и масираните проверки през месеца по 

заповед на областния управител на Кърджали за проводимост на речните корита в извън урбанизираните територии в областта.  

 

През април на Зеления телефон са постъпили 10 сигнала. 

 

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=134


Май 2016 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2016 г. 

Проверен

и обекти 

Извършен

и проверки 

Съставен

и актове 

От тях 

актове за 

неизпълнен

ие на дадени 

предписани

я 

Отменен

и актове 

с 

резолюци

я 

Издадени 

наказателни 

постановлени

я 

Наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

Събраните 

суми от 

имуществен

и санкции и 

глоби 

(НП) 

Събраните 

суми от 

еднократни 

и текущи 

санкции (чл. 

69 от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума  лв. брой 

95 96 2 1 0 3 5400 1 341 
 

500 
628,75 0 

 

Експертите от РИОСВ– Хасково провериха през месец май 95 обекта. Извършени са 96 проверки и са дадени 39 предписания за 

отстраняване на нарушения. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 5 400 лв. и са съставени 2 акта. От 

наложените наказания, включително за предишни периоди, през май са постъпили 1 128 лв.  

 

Акцент на контролната дейност на РИОСВ- Хасково през месеца са проверките по общинската пътна мрежа, във връзка с издадените 

през м. март предписания за предприемане на спешни мерки по изпълнение на задълженията за поддържане на общинските пътища, в 

съответствие с изискванията на ЗУО. Проверени  са всички 16 бр. общински пътни мрежи на територията, контролирана от РИОСВ - 

Хасково, при което е установено че общинските администрации са предприели необходимите мерки за почистване на общинските 

пътища и няма констатирани замърсявания с отпадъци по тях. 

Издадени са две наказателни постановления по 2 000 лв. за неизпълнение на дадени предписания на винарска изба в Харманли за 

изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчните води и на автоморга в Кърджали за преустановяване извършването на 

дейности с излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място. Наказателно постановление е издадено и на строителна фирма за 

изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за целта места на стойност 1 400 лв. Съставени са актове на кмета на община 

Момчилград за неизпълнение на дадено предписание за почистване на речните корита на територията на общината и на кмета на 

община Ивайловград за непредприети мерки довели до образувано на незаконно сметище. 

 

През месеца на „Зеления телефон" са постъпили 7 сигнала. 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=135


Юни 2016 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2016 г. 

Проверен

и обекти 

Извършен

и проверки 

Съставен

и актове 

От тях 

актове за 

неизпълнен

ие на дадени 

предписани

я 

Отменен

и актове 

с 

резолюци

я 

Издадени 

наказателни 

постановлени

я 

Наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

Събраните 

суми от 

имуществен

и санкции и 

глоби 

(НП) 

Събраните 

суми от 

еднократни 

и текущи 

санкции (чл. 

69 от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума  лв. брой 

132 134 9 1 0 5 2800 1 267 2000 452 0 

 

Експертите от РИОСВ– Хасково извършиха през месец юни 134  проверки на 132 обекта, от които 82 планови и 52 извънредни. В 

рамките на осъществения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са 5 наказателни 

постановления на обща стойност 2 800 лв., съставени  са 9 акта и е наложена 1 санкция. От наложените наказания, включително за 

предишни периоди, през юни са постъпили 2 452 лв.  

 

Издадено е наказателно постановление за 2 000 лв. на кмета на Община Момчилград за непочистени речни корита след дадено 

предписание. За неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност е издадено наказателно 

постановление за 500 лв. на ракиен казан в Хасково Три наказателно постановления по 100 лв. са издадени и на оранжерии в Харманли 

и Любимец за неизвършване на задължителните собствени периодични измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния 

въздух. За констатирани административни нарушения са съставени 9 акта по ЗООС, ЗУО, ЗВ,  ЗЧАВ и ЗБР, от които 1 за неизпълнение 

на дадено предписание. 

 

Акцент в контролната дейност на РИОСВ през юни са проверките на лица, притежаващи разрешение за третиране на излезли от 

употреба МПС, както и лица, образуващи от дейността си отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Също проверки във връзка с 

емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения. 

 

През месеца на Зеления телефон  са постъпили 13сигнала, 10 от които за бедстващи защитени видове птици, предимно млади щъркели 

паднали от гнездата си, които са изпратени за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.  

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=136


Юли 2016 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 г. 

Проверен

и обекти 

Извършен

и проверки 

Съставен

и актове 

От тях 

актове за 

неизпълнени

е на дадени 

предписания 

Отменен

и актове 

с 

резолюци

я 

Издадени 

наказателни 

постановлени

я 

Наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

Събраните 

суми от 

имуществен

и санкции и 

глоби 

(НП) 

Събраните 

суми от 

еднократни 

и текущи 

санкции (чл. 

69 от 

ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума  лв. брой 

116 117 4 1 0 5 6300 3 756 400 958 0 

 

През месец юли  са извършени 117  проверки на 116 обекта, от които 65 планови и 52 извънредни. В рамките на осъществения контрол 

са дадени 42 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са 5 бр. наказателни постановления на обща стойност 

6 300 лв. Съставени са 4 акта, от които 1 за неизпълнение на дадено предписание. Наложени са 3 месечни санкции в размер на 756 лв. 

Събраните суми от РИОСВ от наложени санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 958 лв. По наказателни постановления са 

внесени 400 лв. И през този месец акцент в контролната дейност на РИОСВ са проверките на площадки за излезли от употреба МПС, 

както и проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения. 
 

Издадено е наказателно постановление за 3 000 лв. на „Неохим”АД- Димитровград за изпускане на отпадъчни води в р.Марица, 

които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в Комплексното разрешително. На кмета на община Ивайловград е  

издадено наказателно постановление за 3 000 лв., затова че не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци и е образувано 

нерегламентирано сметище. С по сто лева са глобени Фабриката за производство на нерафинирано олио в  Харманли и оранжерия 

за зеленчуци в Момчилград-  за  неизпълнение на задължение за провеждане на собствени периодични измервания на атмосферния 

въздух. Също със сто лева е глобено и физическо лице за незаконна сеч в Поддържан резерват „Борака”. Съставени са актове на две 

физически лица за нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Още два акта са съставени по Закона за водите и Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). През месеца са наложени и три санкции за  нарушения по ЗООС.  

 

За периода са предприети действия по 29 бр. сигнали и жалби. На Зеления телефон през юли са постъпили 19 сигнала, 10 от които 

за бедстващи птици от защитени видове, предимно щъркели, изпратени за лечение в СЦДЖ- Сг.Загора. 

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=140


Август 2016 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 г. 

Проверен

и обекти 

Извършен

и проверки 

Съставен

и актове 

От тях 

актове за 

неизпълнен

ие на дадени 

предписани

я 

Отменен

и актове 

с 

резолюци

я 

Издадени 

наказателни 

постановлени

я 

Наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

Събраните 

суми от 

имуществен

и санкции и 

глоби 

(НП) 

Събраните 

суми от 

еднократни 

и текущи 

санкции (чл. 

69 от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума  лв. брой 

112 113 6 2 0 2 16 000 0 0 6100 3063,03 1 

 

През месец август са извършени 113  проверки на 112 обекта, от които 50 планови и 63 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 76 предписания за отстраняване на установени нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ- Хасково са съставени 6 акта, от които 2 за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 2 бр. наказателни 

постановления, с които на нарушителите са наложени санкции на обща стойност 16 000 лв.  

С НП на „Милки Груп Био“ ЕАД- гр.София, стопанисващо млекопреработвателно предприятие в гр.Хасково е наложена 

имуществена санкция от 1000 лв. по Закона за водите за неизпълнение на дадените преписания за въвеждане на пречиствателното 

съоръжение в експлоатация и сключване на договор с ,,В и К“ЕООД- Хасково за отвеждане и пречистване на формираните отпадъчни 

води в ГПСОВ- Хасково. Издадено е НП по ЗООС на "Горубсо- Кърджали"АД- Кърджали за неизпълнение на условие от КР, с което 

дружеството е санкционирано с имуществена санкция на стойност 15 000 лв. Издадена е заповед за налагане на ПАМ на Община 

Ивайловград за спиране обезвреждането на битови отпадъци в имот в близост до гр. Ивайловград, където е допуснато образуването на 

незаконно сметище и запалването му. Събраните суми от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 3063,03 лв., от тях 2 450,42 лв. 

са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. По наказателни 

постановления са внесени 6100лв.  

Акценти на контролната дейност на РИОСВ- Хасково през месец август са: Текущ контрол за наличие на нови 

нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите им територии с цел последващи действия по изпълнение на Заповед 

на министъра на околната среда и водите; Проверки на лицата, които не са изпълнили задълженията си по чл.14 от ЗУО за 2015г. по 

всички масово разпространени отпадъци, посочени в приложенията към съответните заповеди на министъра на околната среда и 

водите; Проверки за изпълнението на изискванията за използваното от операторите оборудване, съдържащо флуорсъдържащи 

парникови газове и озоноразрушаващи вещества; Мерки по сигнали за бедстващи индивиди от защитени видове, проверки по спазване 



на режимите в защитени територии и проверки за спазване на условията поставени в Решения за съгласуване на инвестиционни 

предложения, попадащи в границите на защитени зони по Натура 2000.  

Постигнат ефект спрямо околната среда от осъществената контролна дейност: Закрито е нерегламентирано сметище в старата 

кариера в землището на с.Левка, община Свиленград. Извършено е почистване на целия участък от пътя Кърджали – Ардино в 

териториалния обхват на инспекцията  - от гр. Кърджали до с. Кобиляне, общ. Кърджали. Прекратено е горенето на големи участъци от 

спряната от експлоатация Клетка №1 на Регионално депо с.Гарваново, общ.Хасково и на нерегламентираното сметище до 

гр.Ивайловград. Ликвидиран е складът за ПРЗ в с.Ефрем, общ. Маджарово. За периода са предприети действия по 28 бр. сигнали и 

жалби. На Зеления телефон са постъпили 20 сигнала, 15 от които за защитени видове бедстващи птици (12 бр. от вида Бял щъркел, 

белоглав лешояд, сова и сокол). 

На „Зеления телефон“ са постъпили 20 сигнала, 15 от които за бедстващи защитени видове птици- 12 бели щъркела, белоглав 

лешояд, сова и сокол, изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. 

 

Септември 2016 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г. 

Проверен

и обекти 

Извършен

и проверки 

Съставен

и актове 

От тях 

актове за 
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с 
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я 
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я 

Наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 
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и санкции и 

глоби 

(НП) 

Събраните 

суми от 

еднократни 

и текущи 

санкции (чл. 

69 от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума  лв. брой 

132 133 3 0 0 12 16 600  1 20 0 301 0 

 

През месец септември са извършени 133  проверки на 132 обекта, от които 89 планови и 44 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на установени нарушения или представяне на документи или 

информация. От директора на РИОСВ- Хасково са издадени 12 бр. наказателни постановления – 7 по ЗБР, 3 по ЗУО, 1 по ЗООС и 1 по 

ЗЗВВХВС, с които на нарушителите са наложени глоби и санкции на обща стойност 16 600 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от 

санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 301,00 лв. От получените суми 241,80 лв. са разпределени и преведени на съответните 

общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. За периода са предприети действия по 12 бр. сигнали и жалби.  

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=141


Акценти на контролната дейност на РИОСВ-Хасково през месец септември са: Участие в междуведомствени комисии за 

потенциално опасни водни обекти на територията на общините от област Хасково, проведени във връзка с настъпване на сезон с 

увеличен риск от наводнения (8 бр.); Извънредни проверки на лицата, които не са изпълнили задълженията си по чл.14 от ЗУО за 2015г 

по всички масово разпространени отпадъци, посочени в приложенията към съответните заповеди на министъра на околната среда и 

водите; Участие в специализирана полицейска операция за съвместни проверки от компетентни институции на обекти, осъществяващи 

авторемонтни дейности; Проверки за контрол на условията в разрешителните за заустване по предприятия за производство на вино във 

връзка с кампанията по прибиране на гроздето; Проверки за изпълнението на изискванията за използваното от операторите оборудване, 

съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества; Засилен контрол по спазване на режимите в защитени 

територии, във връзка с настъпването на ловния сезон; Проверки за спазване на условията поставени в Решения за съгласуване на 

инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони по Натура 2000. 

За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са 

съставени 3 АУАН, от които няма за констатирано неизпълнение на дадени предписания. От директора на РИОСВ са издадени 12 бр. 

наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 16 600лв.: С 3 бр. НП са наказани 

физически лица с глоба за по 100 лв. по ЗБР за разораване на пасища в защитени зони по Натура 2000. Издадено е НП по ЗБР  на 

„Аграплам“ ЕООД, с.Стамболово с имуществена санкция от 200 лв. за разораване на пасища в защитени зони по Натура 2000. 

Издадено е НП по ЗБР за 2 000 лв. на ЕТ от гр.Крумовград затова, че не е извършил запълване, възстановяване и рекултивация с местна 

растителност на мястото на опитния добив след вземане на технологичната проба. Издадено е НП по ЗБР на физическо лице от с. 

Йерусалимово затова, че със засаждане на слънчоглед в ПИ е нарушил забраните на ЗБР и е глобен в размер на 100 лв. Издадено е НП 

по ЗООС за неизпълнение на предписание на кмета на с.Чорбаджийско, общ.Кирково с което е глобен с 2000 лв. Издадено е НП на 

стойност 5 000 лв. на Община Хасково по Закона за управление на отпадъците.  Издадено е НП по ЗЗВВХВС на "Випера химикал" 

ЕООД Димитровград, с което на дружеството е наложена имуществена санкция от 1000 лв. за неизпълнение на предписание. За водене 

на невярна отчетност "ИВОНС МЕТАЛ" ЕООД, гр. Димитровград е санкционирано с имуществена санкция в размер на 2000 лв. с НП 

по ЗУО. Издадено е НП по ЗБР на ОП „ОГС Бряст лес“, Минерални бани за извеждане на сечи в Натура 2000 без съгласуване по ЗБР, с 

което е наложена имуществена санкция от 1000 лв. За извършване на дейности по третиране на ИУМПС на неразрешено за това място, 

"Три груп-2013" ООД, гр.Кърджали е санкционирано с 3000 лв. с НП по ЗУО.  

Постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: От фирма Климатех 

АД, Димитровград, производство на отоплителна, вентилационна и въздухопречиствателна техника е изпълнено предписание от 2014г, 

с което е прекратено заустването на непречистени битови и производствени отпадни води в р.Марица. Изградено е канализационно 

отклонение за включване на водите в градската канализационна мрежа и ГПСОВ - Димитровград. Закрито е нерегламентирано 

сметище в землището на с.Малко градище, общ. Любимец. Почистен е имотът и е ликвидирана е незаконна площадка за третиране на 

ИУМПС в гр.Кърджали. 

На Зеления телефон през септември са получени 9 сигнала. 
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Октомври 2016 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 г. 
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Съставен
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Събраните 
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и текущи 
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69 от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума  лв. брой 

97 101 8 2 0 3 5500 0 0 6400 641,50 0 

 

През месец октомври са извършени 101 проверки на 97 обекта, от които 56 планови и 45 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни 

нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 8 акта - 4 по ЗВ, 3 по ЗУО и 1 по ЗЗВВХВС, 2 от които за неизпълнение на предписания. 

От директора на РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни постановления– 2 по ЗВ и 1 по ЗУО, с които на нарушителите са наложени 

санкции на обща стойност 5 500 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 641,50 лв. 

От получените суми 513,20 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните 

субекти. По наказателни постановления са внесени 6400 лв. За периода са предприети действия по 16 бр. сигнали и жалби.  

 Акценти на контролната дейност на РИОСВ- Хасково през месец октомври са: Контрол по условията на издадени разрешителни 

за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни 

ограничения; Участие в междуведомствени комисии по отношение на потенциално опасни водни обекти на териториите на общините 

от област Кърджали във връзка с настъпване на сезон с увеличен риск от наводнения; Проверки за спазване на условията поставени в 

Решения за съгласуване на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони по Натура 2000.  

През месеца са издадени 3 бр. наказателни  постановления на обща стойност 5 500лв. на завод в Димитровград и на винарска 

изба в с.Коларово по Закона за водите, както и на физическо лице за извършване на дейности по третиране на ИУМПС без да 

притежава разрешение за дейности с отпадъци. Почистени са четири нерегламентирани сметища, намиращи се в кв.Черноконево и 

участък от дере в с.Бодрово, общ. Димитровград, също в землище на гр. Кърджали по пътя за Ардино и част от речно корито в 

с.Спахиево, община Минерални бани. Ликвидирана е и незаконна площадка за третиране на излезли от употреба МПС в с.Книжовник, 

общ.Хасково. През месеца на Зеления телефон са постъпили 7 сигнала. 
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Ноември 2016 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 г. 

Проверен

и обекти 

Извършен
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Съставен
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актове за 
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и текущи 

санкции (чл. 

69 от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума  лв. брой 

93 97 4 2 1 8 21 100 1 64 19600 458 0 

 

През месец ноември  са извършени 97  проверки на 93 обекта, от които 63 планови и 34 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 46 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ- Хасково са съставени 4 акта- 2 по ЗООС и по един по ЗВ и ЗУО, от които 2 за неизпълнение на дадено предписание. От 

директора на РИОСВ са издадени 8 бр. наказателни постановления – 3 по ЗУО, 2 по ЗООС, по едно по ЗВ, ЗЗВВХВС и ЗБР, с които на 

нарушителите са наложени санкции и глоби на обща стойност 21 100 лв. Наложена е 1 текуща месечна санкция в размер на 64 лв. за 

наднормено съдържание на въглероден оксид в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство. 

Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 458 лв. По наказателни постановления са 

внесени 19 600 лв. 

Издадено е наказателно постановление на завод в Димитровград  за неизпълнение на условие от Комплексно разрешително 

на стойност 10 000 лв. Наказателни постановления по 2000 лв. са издадени на две физически лица за нерегламентирано събиране и 

съхраняване на излезли от употреба МПС и за третиране на отпадъци без разрешение, както и на незаконна автоморга от 

Свиленград за неизпълнено предписание. Две наказателни постановления за 1000 и за 2000 лв. ще плати фабрика в Кърджали за 

неизпълнено предписание и за непредставяне на задължителните отчетни книги за образуваните производствени отпадъци. 

Винарска изба в Свиленград е глобена с 2 000 лв. за нарушение по Закона за водите. Със сто лева е глобено и физическо лице по 

Закона за биологичното разнообразие.  

Акцент от извършената месечна контролна дейност са проверките за изпълнение на условията на издадени разрешителни за 

заустване на отпадъчни води и на лица, притежаващи разрешителни за третиране на отпадъци.  

На Зеления телефон през месеца са постъпили 5 сигнала. 

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=144


Декември 2016 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ – ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 г. 
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обекти 

Извърше

ни 

проверки 

Съставен

и актове 
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актове за 

неизпълнени

е на дадени 

предписания 

Отменен

и актове 

с 

резолюци

я 

Издадени 

наказателни 

постановлени

я 

Наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

Събраните 

суми от 

имуществен

и санкции и 

глоби 

(НП) 

Събраните 

суми от 

еднократни и 

текущи 

санкции (чл. 69 

от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума  лв. брой 

66 68 1 0 0 1 500 3  100 1 464,90   0 

 

През месец декември са извършени  68 проверки на 66 обекта, от които 38 планови и 30 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирано административно нарушение от 

РИОСВ-Хасково е съставен 1 акт  по ЗВ. От директора на РИОСВ е издадено 1 наказателни постановления по ЗВ на стойност 500 лв. 

Наложени са 3 санкции, една текуща за 23 лв. и две еднократни в общ размер на 418 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от 

санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 1 464,90 лв. От получените суми, 1 171,92 лв. са разпределени и преведени на 

съответните общини на чиято територия се намират санкционираните субекти. По наказателно постановление издадено на физическо 

лице са внесени 100 лв. За периода са предприети действия по 6 бр. сигнали и жалби.  

Акцент в контролната дейност на РИОСВ-Хасково през месец декември бяха проверките на лица, притежаващи разрешителни и 

регистрационни документи за третиране на отпадъци. Почистени са две нерегламентирани сметища в землищата на гр. Симеоновград и 

на с.Българин, общ.Харманли. Преустановена е дейността по събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС от физическо лице в 

гр.Ивайловград без разрешителен документ, а заетите с терени са почистени. Преустановено е заустването на непречистени отпадъчни 

води в р.Хасковска от млекопреработвателно предприятие в Хасково, като водите са включени в довеждащ колектор към ГПСОВ- 

Хасково. Извършено е компенсаторно залесяване на площ от 65 дка с черна и бяла топола и елша в землището на гр. Симеоновград 

след реконструкцията и електрификацията на жп линия Димитровград- Свиленград. На ключови места в резерват ,,Вълчи дол“ са 

поставени фотокапани с цел засилване на контрола и своевременно установяване на нарушения, което е включено в Плана за дейности 

в защитени територии- изключителна държавна собственост. Поставени са указателни табели на 6 защитени територии. Фотокапаните 

и табелите са финансирани от ПУДООС. На Зеления телефон са постъпили 8 сигнала, 5 от които неоснователни. 
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ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ 2016 г. 
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Постигнати резултати: Последователната контролна дейност и прилагането на екологичното законодателство по отношение 

чистотата на атмосферния въздух постепенно доведоха до намаляване или преустановяване изпускането на отпадъчни газове със 

съдържание на замърсители над НДЕ от редица промишлени емитери на контролираната територия. През тази година са установени 

минимални превишения на нормите само от два промишлени източника – котли за производство на технологична пара. В резултат 

качеството на въздуха в региона е трайно подобрено. Регистрирани са наднормени стойности само за серен диоксид във въздуха на 

Димитровград, но те са по-малко от нормативно допустимите. За запазване на тенденцията ще продължат усилията за прилагане на 

законовите изисквания при контролната дейност занапред.  

Като положителен резултат от извършената контролна дейност на направление „УООП“ може да се отбележи установяването на 11 

юридически и физически лица, които извършват нерегламентирано третиране на ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ. След съставени АУАН и 

дадени предписания нерегламентираните дейности по третиране на излезли от употреба МПС са преустановени. Наблюдава се 

значително подобрение на състоянието на участъци от речни легла, преминаващи през населените места и землища. Липсата на 

установени нерегламентирани сметища в речните корита и в близост до тях спрямо 2015 г. е в резултат от последователната политика 

на МОСВ и засилената контролна дейност от страна на РИОСВ - Хасково. От страна на общините се наблюдава по-голяма 

ангажираност за решаване на проблема с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в близост до реки и дерета и предотвратяване на 



нови замърсявания. 

През 2016г. беше планиран и осъществен засилен контрол върху защитени територии с цел в рамките на двугодишен период да 

бъдат обхванати всички обекти. През годината беше обявена нова защитена местност „Находище на дървовидна леска“ в землището на 

с.Перуника, общ.Крумовград. През 2016г. в с.Минерални бани беше открита нова зоологическа градина „Терариум Минерални бани“, 

стартираха процедури за прелицензиране на зоокът Димитровград и зоокът Кенана.  

През годината се подобри сътрудничеството ни с НПО и други държавни институции. По повод сигнал за изхвърлени отровни 

примамки и отровени животни, РИОСВ - Хасково инициира организирането на междуведомствена работна среща за обмяна на добри 

практики и създаване на алгоритъм и синхронизиране на действията на институциите при подобни ситуации.  

На „Зеления телефон“ през отчетния период са постъпили 112 сигнала. Постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация са 25, без нито едно обжалване. 

 

 


