МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ХАСКОВО 2020 г. (Резюме)
Януари и Февруари 2020 г.
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
Януари и февруари 2020г.
от тях
актове за
неизпълнение отменени
издадени
наложени
събрани суми от
проверени извършени съставени на дадени
актове с
наказателни санкции с НП по наложени санкции
обекти
проверки
актове
предписания резолюция постановления чл. 69 от ЗООС
и НП
брой
189

брой
191

общ брой
13

брой
2

брой
0

брой
4

сума
3000 лв.

брой
1

сума

лв.

НП- 1350 лв.
3715 лв. Санкции- 10 067 лв.

ПАМ
брой
1

През месеците януари и февруари са извършени 191 проверки на 189 обекта, от които 78 планови и 113 извънредни. В рамките
на осъществения контрол са дадени 113 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни
нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 13 акта - 6 по ЗУО, 3 по ЗВ, 3 по ЗООС и 1 по ЗЗВВХВС, от които 2 за неизпълнение на
дадено предписание. От директора на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления – 2 по ЗВ, 1 по ЗУО и 1 по ЗБР на обща
стойност 3 000 лв. Наложена е 1 месечна санкция за неспазване на определените в КР индивидуални емисионни ограничения, в размер
на 3 715 лв. През месеца има 2 възобновени, 2 намалени и 2 отменени санкции. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по
чл.69 от ЗООС са на обща стойност 10067 лв. От получените суми, 8053,60 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на
чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - голям приход от наложени санкции е получила Община Димитровград -7
729 лв. По наказателни постановления са внесени 1350 лв. За периода са предприети действия по 38 бр. сигнали и жалби. Събраната
сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 11 417 лв.
Наказателни постановления са издадени на Община Ивайловград за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени места
на стойност 1400 лв. и на Община Харманли за 500 лв., поради неподдържане на ПСОВ в с. Бисер в техническа и експлоатационна
изправност. Съставен е акт и е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на фирма в Маджарово, поради неспазване на

определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. Със 100 лева е глобено физическо лице за
нарушение на забрани в заповед за обявяване на защитена зона. Съставени са актове на Община Крумовград за неподдържане на
ПСОВ, на Винарска изба в Свиленград за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните
съоръжения, на две физически лица за незаконно съхранение на излезли от употреба МПС, както и на други две лица за
транспортиране на отпадъци без регистрационен документ. Два акта са съставени на площадки за разкомплектоване на излезли от
употреба МПС. Актове са съставени на ТЕЦ в Димитровград за неизпълнение на условие от Решение на Министъра на околната
среда и водите за утвърждаване на План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на депа за неопасни отпадъци и
на предприятие за добив на неметални минерали в Кърджали за неизпълнение на предписание. Актове са съставени още на Завод за
каучукови и пластмасови съединения за автомобили в Кърджали, поради неизвършена регистрация за внос на натриев хидроксид,
съгласно изискванията на Регламент REACH и на Община Кърджали по ЗООС. Наложена е принудителна административна мярка
на Община Кърджали за спиране на дейностите по експлоатацията на Клетка №1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци,
обслужващо общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене, намиращо се в
землищата на с.Вишеград и с.Островец, община Кърджали.
От началото на годината са почистени 7 нерегламентирани сметища в региона: в с.Сива река, общ.Свиленград; в землището
на с. Крепост, общ. Димитровград; в местност „Мандалъка“ край Ивайловград; в с.Васково, общ. Любимец; в землището на с.
Конуш и с. Малево и между селата Корен и Малево, община Хасково. На Зеления телефон през януари и февруари са постъпили 27
сигнала.

Март и Април 2020 г.
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
Март и април 2020г.
от тях
актове за
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брой
1

През месеците март и април са извършени 98 проверки на 95 обекта, от които 49 планови и 49 извънредни. В рамките на
осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни
нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 10 акта- 6 по ЗВ, 2 по ЗЧАВ, 1 по ЗООС-1 и 1 по ЗУО, от които няма за неизпълнение
на дадено предписание. От директора на РИОСВ са издадени 20 бр. наказателни постановления – 2 по ЗВ, 4 по ЗООС, 8 по ЗУО, 4
по ЗБР, 1 по ЗЗВВХВС и 1 по ЗЗШОС на обща стойност 63700 лв. Наложени са 2 санкции по чл.69 от ЗООС - една текуща за 5787
лв. и една еднократна за 49 лв. Издадена е заповед за налагане на 1 ПАМ. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69
от ЗООС са на обща стойност 11709,98 лв. От получените суми, 9 367,92 лв са разпределени и преведени на съответните общини,
на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - голям приход от наложени санкции е получила Община
Димитровград - 8471 лв. По наказателни постановления са внесени 12 000 лв. За периода са предприети действия по 13 бр. сигнали
и жалби. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 23 709,98 лв.
През месец март са съставени два акта на ВиК- Кърджали, канализационни системи в Джебел и Крумовград за
осъществяване на дейности без изградена Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Акт е съставен и на
Община Кърджали за незаплащане на отчисления за количествата депонирани отпадъци, съгласно Закона за управление на
отпадъците (ЗУО). На Общината е издадено и наказателно постановление за 10 000 лв. за неизпълнение на изискванията по условие
от Комплексното разрешително и превишаване на разрешения капацитет за депониране на отпадъци в клетка №1 на Регионалния

център за управление на отпадъците (РЦУО). Издадено е наказателно постановление за 7000 лв. на ТЕЦ в Димитровград за
неизпълнение на условие за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на депо за неопасни отпадъци. С 3000 лв. е
глобена площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Хасково за нарушаване на реда за извършване на операциите
по разкомплектоване, съгласно Наредбата за ИУМПС. Наказателно постановление по Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
за 3 000 лв. е издадено на предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди в Кърджали. За непредоставяне на
документи, относно отчета за дейностите с отпадъци с 2 000 лв. е глобен завод за малц в Хасково. Издадени са 2 наказателни
постановления на цех за обработка и монтаж на каучукови и пластмасови съединения в Крумовград за наднормени нива на шума в
околната среда и за изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух за 3 000 лв. и за 500 лв. Глобено е физическо лице
от Хасково с 4000 лв. за извършване на незаконно съхранение на излезли от употреба МПС. На друго физическо лице за
нерегламентиран превоз на отпадъци е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) и е издадено
наказателно постановление за 1500 лв. За нарушения на забраните в заповед за обявяване на защитена зона са глобени 3 физически
лица по 150 лв. и един едноличен търговец с 250 лв. Наложена е и месечна санкция за 5787 лв. на завод за азотни торове в
Димитровград, поради не спазване на определените в Комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения в
заустваните отпадни води.
През април са съставени 2 акта на предприятия за производство на хидравлични цилиндри в Джебел, поради това че не са
извършили собствени периодични измервания (СПИ) на инсталации, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС)
в атмосферния въздух. Съставени са 4 акта на ВиК, канализационни системи в Ивайловград, Харманли, Любимец и Симеоновград,
за неспазване на определените в разрешителите за заустване индивидуални емисионни ограничения. За изграден обект- мандра без
издаден краен административен акт съгласно ЗООС е съставен акт на физическо лице. Издадено е наказателно постановление за 500
лв. на Община Крумовград, поради неподдържане на ПСОВ в кв. "Изгрев" в техническа и експлоатационна изправност. С 500 лв. за
неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения е глобена и винарска изба в
Свиленград. С 10 000 лв. е глобен завод за каучукови и пластмасови съединения за автомобили в Кърджали, поради неизвършена
регистрация на натриев хидроксид, съгласно изискванията на Регламент REACH. С 2000 лв. е глобена площадка в Кърджали за
неизпълнение на предписание за прeкратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС. С 2000 лв. за
нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС е глобено и физическо лице от Димитровград. Издадени са 2 наказателни
постановления по 7000 лв. на фирми за приемане и предаване на производствени отпадъци без да притежават необходимия
регистрационен документ съгласно ЗУО. Наложена е санкция на пивоварен завод за неспазване на определените в Комплексното
разрешително индивидуални емисионни ограничения.
За периода са почистени нерегламентирани сметища в гориста местност край Хасково на изхода за Кърджали; в землищата
на селата Брод и Крепост, общ. Димитровград, Узунджово и Конуш, общ. Хасково и Царева поляна, общ. Стамболово. На
„Зеления“ телефон през март и април са постъпили 15 сигнала.

Май 2020 г.
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
Май 2020г.
от тях
актове за
неизпълнение отменени
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предписания резолюция постановления чл. 69 от ЗООС
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НП- 15000 лв.
Санкции- 5963 лв.

0

През месец май са извършени 101 проверки на 100 обекта, от които 35 планови и 66 извънредни. В рамките на осъществения
контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от
РИОСВ - Хасково са съставени 2 акта - по ЗБР и по ЗЧАВ. От директора на РИОСВ са издадени 9 бр. наказателни постановления –
6 по ЗВ, 2 по ЗЧАВ и 1 по ЗООС на обща стойност 5600 лв. Няма наложени санкции.
Събраните суми от РИОСВ - Хасково от
санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 5963,00 лв. От получените суми, 4770,40 лв. са разпределени и преведени на
съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - голям приход от наложени санкции е
получила Община Димитровград- 4629,60 лв. По наказателни постановления са внесени 15000 лв. За периода са предприети
действия по 17 бр. сигнали и жалби. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди,
е 20 963 лв.
Издадени са 4 наказателни постановления по 1000 лв. на ВиК Хасково, канализационни системи в Харманли, Любимец,
Симеоновград и Ивайловгград, затова че не са спазени определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни
ограничения. Две наказателни постановления по 500 лв. са издадени и на ВиК Кърджали, канализационни системи в Джебел и
Крумовград за осъществяване на дейност без изградени ГПСОВ. С по 200 лв. са глобени две предприятия за производство на
хидравлични цилиндри в Джебел, поради това че не са извършили собствени периодични измервания (СПИ) на инсталации,
източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) в атмосферния въздух. За реализация на инвестиционни
предложения без проведени процедури е съставен акт и е издадено наказателно постановление за 200 лв. на две физически лица.

Акт е съставен и на Община Кърджали, поради неизвършвани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества
на Регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО).
През месеца бяха проверени всички лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна помощ и самостоятелни
медико-диагностични и технически лаборатории, общо 34 обекта, предвид разрастващата се епидемия от Covid-19 по време на
които не са установени лечебни заведения и лаборатории без сключени писмени договори с лица, които притежават съответния
документ съгл. ЗУО за обезвреждането на опасните отпадъци, образувани от дейността им. През май бяха извършени проверки и
по дадените предписания до общините, във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите за почистване на
нерегламентирани замърсявания, включително и на речните легла и прилежащите им територии, попадащи в териториалния обхват
на съответната община. Проверени са всичките 17 общини на територията, контролирана от РИОСВ Хасково, като не са
констатирани замърсявания в проверените участъци.
За периода са почистени 22 нерегламентирани сметища в региона: в м. „Дамарите“ и в района на помпена станция за питейни
води на гр. Симеоновград; на изхода на Тополовград в посока с. Светлина от дясно на пътя в близост до „Ибрям чешма“; на изхода
на Тополовград посока Ямбол вдясно; в местността „Черната чешма“ на около 300 м от табелата за края на Тополовград; почистен
водосток от отпадъци в с.Хлябово вляво на път II-76 Тополовград-с.Българска поляна; почистен водосток от отпадъци км 1+632
вдясно на път III-7612 с. Устрем-с.Планиново; почистено голямо сметище на път III-7612 с. Устрем-с. Планиново, при км 2+350 вдясно на
пътя до завоя; в община Свиленград в с.Пъстрогор, с. Левка, с. Студена, с. Сладун и на три места в гр. Свиленград; с.Царева поляна,
с.Жълти бряг и с. Голям извор в община Стамболово; в местност „Ерозия“ гр. Хасково; в с.Златоустово и с. Ефрем общ. Маджарово;
на територията на бившето предприятие за редки метали в земл. на с. Гарваново, общ. Хасково. През месеца на „Зеления телефон“ са
постъпили 7 сигнала.

Юни 2020 г.
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
Юни 2020г.
от тях
актове за
неизпълнение отменени
издадени
наложени
събрани суми от
проверени извършени съставени на дадени
актове с
наказателни санкции с НП по наложени санкции и
обекти
проверки
актове
предписания резолюция постановления чл. 69 от ЗООС
НП
брой
131

брой
125

общ брой
1

брой
0

брой
0

брой
1

сума
100

брой
0

ПАМ

сума

лв.

брой

0

НП- 300 лв.
Санкции- 6209 лв.

0

През месец юни са извършени 130 проверки на 125 обекта, от които 76 планови и 5 извънредни. В рамките на осъществения
контрол са дадени 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от
РИОСВ - Хасково е съставен 1 акт по ЗВ. От директора на РИОСВ е издадено 1 наказателно постановление по ЗБР. През месеца няма
наложени санкции. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 6209,00 лв. От получените
суми, 4967,20 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Общината, получила най - голям приход от наложени санкции е община Димитровград - 4629,60 лв. По наказателни постановления са
внесени 300 лв. За периода са предприети действия по 29 бр. сигнали и жалби. Събраната сума от наказателни постановления и
санкции, включително за предишни периоди, е 6509 лв.
Издадено е наказателно постановление на физическо лице за реализация на инвестиционно предложение без проведена
процедура, съгласно ЗБР. Съставен е акт за неподдържане на пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна
изправност. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 28 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици, 2
костенурки и 1 прилеп. 13 от сигналите са за малки щъркели в безпомощно състояние, предимно паднали от гнездата си.
Пострадалите екземпляри са изпратени за лечение в СЦДЖ в Ст.Загора. Почистено е нерегламентирано сметище в землището на с.
Оряхово, общ. Любимец.

Юли 2020 г.
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
Юли 2020г.
от тях
актове за
неизпълнение отменени
издадени
наложени
събрани суми от
проверени извършени съставени на дадени
актове с
наказателни санкции с НП по наложени санкции и
обекти
проверки
актове
предписания резолюция постановления чл. 69 от ЗООС
НП
брой
141

брой
133

общ брой
5

брой
2

брой
0

брой
4

сума
44500 лв.

брой
1

ПАМ

сума

лв.

брой

514

НП- 400 лв.
Санкции- 5787 лв.

0

През месец юли са извършени 141 проверки на 133 обекта, от които 96 планови и 45 извънредни. В рамките на осъществения
контрол са дадени 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от
РИОСВ-Хасково са съставени 5 акта- 2 по ЗУО, 2 по ЗООС и 1 по ЗВ, от които 2 за неизпълнение на дадено предписание. От директора
на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления – 3 по ЗУО и 1 по ЗВ на обща стойност 44 500 лв. Наложена е 1 текуща
санкция за неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения в размер на 514 лв.
Събраната сума от РИОСВ - Хасково от санкция по чл.69 от ЗООС е на стойност 5787 лв. От получената сума, 4629,60 лв. са
разпределени и преведени на Община Димитровград. По наказателни постановления са внесени 400 лв. За периода са предприети
действия по 29 бр. сигнали и жалби. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е
6187 лв.
Съставен е акт на Община Маджарово за неизпълнение на дадено предписание за почистване на нерегламентирано сметище
в с. Сеноклас. Съставен е акт на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в
Кърджали. Както и на физическо лице за неизпълнение на предписание за прекратяване на незаконно третиране на ИУМПС. Акт е
съставен на Завод за производство на хидравлични цилиндри в гр. Джебел, затова че не са предприети мерки за срещу замърсяване
на водите на дере от аварийна ситуация. Съставен е акт и на транспортна фирма от Димитровград за тренспортиране на отпадъци,
без регистрационен документ. Издадено е наказателно постановление за 30 000 лв. на Община Кърджали, затова че в качеството си
на собственик на Регионално депо за неопасни отпадъци не е направила две поредни месечни отчисления за месеците ноември и

декември 2019г. съгл. Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Две наказателни постановления по 7 000 лв. са издадени и на
превозвачи за транспортиране на контейнери с отпадъци без регистрационен документ за транспорт на отпадъци, съгл. ЗУО. С 500
лв. е глобена и фирма за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност. Наложена е
санкция на Завод за производството на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали за неспазване на определените в
разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.
През юли на „Зеления“ телефон на РИОСВ Хасково са постъпили 31 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове
птици и животни. Нуждаещите се от грижи са изпратени за лечение или доотглеждане в Спасителния център за диви животни в
Ст.Загора. През месеца са почистени две нерегламентирани сметища на територията на област Хасково.

Август 2020 г.
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
Август 2020г.
от тях
актове за
неизпълнение отменени
издадени
наложени
събрани суми от
проверени извършени съставени на дадени
актове с
наказателни санкции с НП по наложени санкции и
обекти
проверки
актове
предписания резолюция постановления чл. 69 от ЗООС
НП

ПАМ

брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

129

132

3

1

0

34

650 лв.

2

105

Санкции- 6544 лв.

0

През месец август са извършени 132 проверки на 129 обекта, от които 81 планови и 51 извънредни. В рамките на осъществения
контрол са дадени 97 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от
РИОСВ-Хасково са съставени 3 акта, съответно по ЗЧАВ, ЗУО и ЗООС, от които 1 за неизпълнение на дадено предписание. От

директора на РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни постановления – 2 по ЗБР и 1 по ЗЧАВ на обща стойност 650 лв. Наложени са 2
санкции- 1 еднократна в размер на 67 лв. и 1 текуща в размер на 38 лв. за неспазване на определените в разрешителното за заустване
индивидуални емисионни ограничения. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност
6544,00 лв. От получените суми, 5235,20 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират
санкционираните субекти. Най-големи приходи от наложени санкции са получили Община Димитровград (4629,60 лв.) и Община
Кърджали (411,20 лв.). За периода са предприети действия по 28 бр. сигнали и жалби. Събраната сума от наказателни постановления и
санкции, включително за предишни периоди е 6187 лв.
Издадено е наказателно постановление на физическо лице от Хасково на стойност 250 лв., затова че в интернет сайт за онлайн
търговия се е опитал да продаде препариран екземпляр от защитен животински вид- видра. Наказателно постановление за 100 лева е
издадено и на физическо лице от Крумовград за реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура, съгласно Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР). С 300 лева е глобена Община Кърджали за неизвършeни собствени периодични измервания на
емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци на обект РЦУО– Кърджали. Съставен
е акт на Завод за производство на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали за неспазване на нормите за общи емисии
и нормата за неоорганизирани емисии. Съставени са актове и на 2 физически лица за нарушения по Закона за управление на
отпадъците. През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 25 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици, които са
изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.

Септември 2020 г.
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
Септември 2020г.
от тях
отменени
издадени
наложени
събрани суми от
проверени извършени съставени актове за
актове с
наказателни санкции с НП по наложени санкции и
обекти
проверки
актове неизпълнение резолюция постановления чл. 69 от ЗООС
НП

ПАМ

на дадени
предписания
брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

114

122

4

0

0

2

7300

0

0

лв.
НП- 600 лв.
Санкции- 252

брой
0

През месец септември са извършени 122 проверки на 114 обекта, от които 79 планови и 43 извънредни. В рамките на
осъществения контрол са дадени 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни
нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 4 акта- 2 по ЗВ, 1 по ЗБР и 1 по ЗООС. От директора на РИОСВ са издадени 2 бр.
наказателни постановления– 1 по ЗВ и 1 по ЗУО на обща стойност 7300 лв. Няма наложени санкции. Събраните суми от РИОСВХасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 252 лв. От получените суми, 201,60 лв. са разпределени и преведени на
съответните общини на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общината, получила най - голям приход от наложени
санкции е Община Любимец (121,60 лв.) По наказателни постановления са внесени 600 лв. За периода са предприети действия по 17
бр. сигнали и жалби. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 852 лв.
Издадено е наказателно постановление за 7000 лв. на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли
от употреба МПС в Кърджали. С 300 лв. е глобен и завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти в Джебел, затова че
не са предприети необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяване на дере при аварийна
ситуация. Съставени са актове на две млекопреработвателни предприятия в Хасково и в Джебел, съответно за неспазване на
емисионните норми за производствени отпадъчни води, изпускани в канализационните системи и за неподдържане в техническа и
експлоатационна изправност на МПСОВ. Актове са съставени и на фирма от Свиленград за реализация на инвестиционно предложение
в защитена зона, без проведена процедура по реда на ЗБР и на кравеферма, поради разширение и изменение на инвестиционно
предложение без съгласуване.
В резултат на осъществения контрол, през месеца е почистено нерегламентирано сметище в землището на с.Долно Къпиново, общ.
Кирково и е прекратена е нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС в с. Ръженово, общ. Маджарово, където теренът е
почистен. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 12 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици, които са
изпратени за лечение в СЦДЖ в Ст.Загора.

Октомври 2020 г.
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
Октомври 2020г.
от тях
актове за
неизпълнение отменени
издадени
наложени
събрани суми от
проверени извършени съставени на дадени
актове с
наказателни санкции с НП по наложени санкции и
обекти
проверки
актове
предписания резолюция постановления чл. 69 от ЗООС
НП
брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

132

138

18

0

1

5

9600

1

1582 лв.

лв.
НП- 800 лв.
Санкции- 38 лв.

ПАМ
брой
0

През месец октомври са извършени 138 проверки на 132 обекта, от които 93 планови и 45 извънредни. В рамките на
осъществения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни
нарушения от РИОСВ - Хасково са съставени 18 акта, от които 13 по ЗБР, 2 по ЗООС, 2 по ЗВ и 1 по ЗЧАВ , няма за неизпълнение на
дадено предписание. От директора на РИОСВ са издадени 5 бр. наказателни постановления – по ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗООС и ЗБР.
Наложена е 1 санкция за неспазване на определените в разрешително за заустване индивидуални емисионни ограничения в размер на
1582 лв. Събраната сума от РИОСВ - Хасково от санкция по чл. 69 от ЗООС е на стойност 38 лв. По наказателни постановления са
внесени 800 лв. За периода са предприети действия по 13 бр. сигнали и жалби. Събраната сума от наказателни постановления и
санкции, включително за предишни периоди е 838 лв.
Съставени са 13 акта за разораване на пасища в защитени зони, което е в нарушение на забрани от заповедите за обявяването им.
Актове са съставени на Общините Харманли и Момчилград за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност ПСОВ в
селата Бисер и Прогрес. Акт е съставен на консервна фабрика в Хасково за неизвършване на собствени периодични измервания на
емисиите на отпадъчни газове. Два акта са съставени още за изменение на инвестиционно предложение без съгласуване и за
отглеждане на есетрови риби без проведена процедура по ЗООС. Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. на завод за
производство на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали, поради неспазване на емисионните норми, съгласно
изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Издадени са 2 наказателни постановления по 2000 лв. на
физически лица за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и за неизпълнение на предписание за

почистване на излезли от употреба гуми и предаването им на лице, притежаващо документ съгласно Закона за управление на
отпадъците (ЗУО). С 500 лв. е глобено и млекопреработвателно предприятие в Джебел за неподдържане на пречиствателно съоръжение
в техническа и експлоатационна изправност. За реализация на инвестиционно предложение, в защитени зони, без проведена процедура
по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е издадено наказателно постановление за 100 лв. За неспазване на определените
в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения е наложена санкция в размер на 1582 лв. на
месопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ.Джебел.
В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирано сметища в региона. На „Зеления“ телефон
са постъпили през месеца 9 сигнала, два от които за бедстващи защитени видове птици- сокол и сова, които са изпратени за лечение в
СЦДЖ в Ст.Загора.

