
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Януари.2011 г. 

  
Брой 
проверени 
обекти* 
 

Брой дадени 
предписания 

Брой 
съставени 
актове 

Брой издадени 
наказателни 
постановления 

 

Брой наложени 
санкции с НП и 
заповеди по чл. 69 от 
ЗООС  
(от РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от НП 
и санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в 
РИОСВ от санкции през 
отчетния период, 
включително от  текущи 
санкции наложени в 
предходни периоди/ 

Брой 
издадени 
заповеди за 
спиране на 
дейности 

   бр.  лв.    
 

51 
 

43 
 

4 
 

5 
 

  14 000 
 
1 

 
9 378,88 

- 
 

 
 

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Февруари.2011 г. 

 
 

Брой 
проверени 
обекти* 
 

Брой дадени 
предписания 

Брой 
съставени 
актове 

Брой издадени 
наказателни 
постановления 

 

Брой наложени 
санкции с НП и 
заповеди по чл. 69 от 
ЗООС  
(от РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от НП 
и санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в 
РИОСВ от санкции през 
отчетния период, 
включително от  текущи 
санкции наложени в 
предходни периоди/ 

Брой 
издадени 
заповеди за 
спиране на 
дейности 

   бр.  лв.    
 

95 
 

20 
 

3 
 
1 

 
  60 000 

 
1 

 
24 642,77 

 
- 

        
 



ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Март.2011 г. 

 
 

Брой 
проверени 
обекти* 
 

Брой дадени 
предписания 

Брой 
съставени 
актове 

Брой издадени 
наказателни 
постановления 

 

Брой наложени 
санкции с НП и 
заповеди по чл. 69 от 
ЗООС  
(от РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от НП 
и санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в 
РИОСВ от санкции през 
отчетния период, 
включително от  текущи 
санкции наложени в 
предходни периоди/ 

Брой 
издадени 
заповеди за 
спиране на 
дейности 

   бр.  лв.    
94 

 
51 

 
7 
 

5 
 

   19 100 4 
 

 
10 120,46 

- 

 
 

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Април.2011 г. 

 
  

Брой 
проверени 
обекти* 
 

Брой дадени 
предписания 

Брой 
съставени 
актове 

Брой издадени 
наказателни 
постановления 

 

Брой наложени 
санкции с НП и 
заповеди по чл. 69 от 
ЗООС  
(от РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от НП 
и санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в 
РИОСВ от санкции през 
отчетния период, 
включително от  текущи 
санкции наложени в 
предходни периоди/ 

Брой 
издадени 
заповеди за 
спиране на 
дейности 

   бр.  лв.    
        
 

77 
 

149 
 

3 
 

4 
 

  7 000 
 
- 

 
16 437 лв. 

1 



ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Май.2011 г. 

 
 

Брой 
проверени 
обекти* 
 

Брой дадени 
предписания 

Брой 
съставени 
актове 

Брой издадени 
наказателни 
постановления 

 

Брой наложени 
санкции с НП и 
заповеди по чл. 69 от 
ЗООС  
(от РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от НП 
и санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в 
РИОСВ от санкции през 
отчетния период, 
включително от  текущи 
санкции наложени в 
предходни периоди/ 

Брой 
издадени 
заповеди за 
спиране на 
дейности 

   бр.  лв.    
 

71 
 

108 
 

5 
 

5 
 

  48 000 
 
- 

 
6 156 

 
- 
 

 

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Юни.2011 г. 

 
 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ Хасково ПРЕЗ МЕСЕЦ Юни 2011 г. 

проверени 
обекти 

 извършени 
проверки 

съставени 
актове 

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 

84  104  4  -  -  8  23 500 лв.  1 861 лв.  16 650,68 лв.  - 

 
Брой дадени предписания- 75.



ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Юли.2011 г. 

 
   

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ Хасково ПРЕЗ МЕСЕЦ Юли 2011 г. 

проверени 
обекти 

 извършени 
проверки 

съставени 
актове 

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 

67  72  3  -  -  1  5 000 лв.  2 6 231 лв.  14 646 лв.  - 

 
 
Брой дадени предписания- 70. 
 

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Август.2011 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2011 Г. 

проверени 
обекти 

извършени 
проверки 

съставени 
актове 

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 

54 67           1            -           -        1       500  1 103 1 847,00      - 

 
Брой дадени предписания- 38. 



ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Септември.2011 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2011 

проверени 
обекти 

извършени 
проверки 

съставени 
актове 

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 

53 59 5              -         - 3 1 500 лв. 1 109 лв. 5 519,94 лв.       - 

 
Брой дадени предписания- 69. 
 

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Октомври.2011 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2011 Г. 

проверени 
обекти 

извършени 
проверки 

съставени 
актове 

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 

62 65 3 - - 7 3 600 1 87 2 893,07 лв - 

 
Дадени предписания- 50. 
 
 



ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Ноември.2011 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ...........ПРЕЗ МЕСЕЦ........ 

проверени 
обекти 

извършени 
проверки 

съставени 
актове 

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 

109 129 5 - - 2 5 500 1 329 1 634 - 

 
 
Дадени предписания- 61. 
 
 

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - Хасково 
Декември 2011 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОС Хасково ПРЕЗ МЕСЕЦ Декември 2011 г.   

проверени 
обекти 

извършени 
проверки 

съставени 
актове 

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* ПАМ 

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

42 46 6 1 0 5 5 000  2 130 7 877 0 

 
 
Дадени предписания- 12.



 


