
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ХАСКОВО 2021 г. (Резюме) 

 

Януари и Февруари 2021 г. 

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Януари и февруари 2021г. 

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 

117 115 3 0 0 10 10800 лв. 1 25 

НП- 10414 лв.  

Санкции- 2289,70 лв. 1 

 

През месеците януари и февруари са извършени 117  проверки на 115 обекта, от които 61 планови и 56 извънредни. В рамките 

на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни 

нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 3 акта - 2 по ЗУО и 1 по ЗООС. Няма актове за неизпълнение на дадено предписание. От 

директора на РИОСВ са издадени 10 бр. наказателни постановления – 4 по ЗБР, 4 по ЗВ, 1 по ЗООС и 1 по ЗУО на обща стойност 10 

800 лв. Наложена е 1 текуща санкция по чл.69 от ЗООС за констатирано замърсяване над допустимите норми с въглероден оксид. 

Наложена е ПАМ на физическо лице за спиране на дейностите по приемане на нови количества ИУМПС и разкомплектоване на 

наличните на нерегламентирана площадка в гр. Хасково.  

 

Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 2289,70 лв. От получените суми, 

1831,75 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най-голям 

приход от наложени санкции е получила Община Кърджали  - 794,80 лв. По наказателни постановления са внесени 10 414 лв. За 

периода са предприети действия по 22 сигнала и жалби. 

 



Съставен е акт на Завод за производството на автомобилни кабелни инсталации в Димитровград за неподдържане на ПСОВ в 

техническа и експлоатационна изправност. Съставени са два акта на Инсталация за преработка на соапщок в Кърджали и на 

Предприятие за производство на опаковки и консумативите за еднократна употреба в Свиленград за непредоставена информация за 

внос на отпадъци. Издадени са 4 наказателни по 1000 лв. за нарушения по Закона за водите на Млекопреработвателно предприятие в 

Джебел, на Фирма за производство на изделия от  неметални минерали в Кърджали, на Завод за производство на хидравлични 

цилиндри и компоненти за тях в Джебел и на Предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди в Кърджали. Четири 

наказателни постановления са издадени на физически лица по Закона за биологичното разнообразие, две от които за реализация на 

инвестиционно предложение без проведена процедура по оценка за съвместимост и две за притежаване на два вида птици без 

регистрация, попадащи в Регламент (ЕО) относно защитата на видовете от дивата флора и фауна.  Издадено е наказателно 

постановление за 5000 лв. за изграждане на  система за капково напояване на ягодоплодни насаждения без провеждане на 

необходимата процедура по ЗООС и ЗБР. Физическо лице е глобено с 1400 лв. за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци от черни метали без регистрационен документ. Наложена е принудителна административна мярка на 

физическо лице за спиране на дейности по приемане и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в гр. Хасково.  

 

В резултат на осъществения контрол през периода са почистени 9 нерегламентирани сметища в региона- в землищата на селата 

Дъждовница, Пъдарци, Македонци и Тънково, по пътя между селата Сираково и Козлец, както и терен с изхвърлени излезли от 

употреба гуми край Хасково. От началото на годината на „Зеления“ телефон са постъпили 18 сигнала. 

 

 

 

 

Март 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Март 2021г. 

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 

166 178 3 1 0 1 2000 лв. 0 0 

НП-7400 

Санкции-4874,34 2 

 

През месец март са извършени 178 проверки на 166 обекта, от които 129 планови и 49 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ-Хасково са съставени 3 акта - по ЗООС, ЗЧАВ и ЗУО, от които 1 за неизпълнение на дадено предписание. От директора на 

РИОСВ е издадено 1 наказателно постановление по ЗООС на стойност 2000 лв. Наложени са 2 ПАМ. Няма наложени санкции. 

Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 4 874,34 лв. От получените суми, 3899,47 лв. 

са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - голям приход от 

наложените санкции е получила Община Джебел  - 3796,80 лв. По наказателни постановления са внесени 7 400  лв. За периода са 

предприети действия по 19 бр. сигнали и жалби.  

 

Съставени са актове на физическо лице за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС без разрешително и на 

месопреработвателно предприятие в Димитровград за неизвършени собствени периодични измервания (СПИ). За неизпълнение на 

дадени предписания е съставен акт на хасковска фирма и е издадено наказателно предписание за 2000 лв. на физическо лице. През 

месеца са наложени две принудителна административни мерки (ПАМ) на фабрика в с.Пепелище, общ.Кърджали за ограничаване на 

производствената дейност до определен капацитет и на физическо лице за спиране на дейностите по приемане и разкомплектоване на 

излезли от употреба МПС в с.Манастир, общ. Хасково.  

 

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в землищата на селата Пъдарци и 

Македонци, общ. Кърджали и с. Младиново, общ. Свиленград. Прекратена е нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС в 

гр.Харманли, където теренът е почистен. През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала. 

 

 

 

 

 

 



Април 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Април 2021г. 

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 

102 112 0 0 0 2 700 лв. 1 221 

НП-33 232,66 

Санкции- 1172,00 0 

 

През месец април  са извършени 112 проверки на 102 обекта, от които 66 планови и 46 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 50 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. От директора на РИОСВ са издадени 2 наказателни 

постановления по ЗВ и по ЗЧАВ на обща стойност 700 лв. През месеца няма съставени актове. Наложена е 1 месечна санкция в размер 

на 221 лв. 1 санкция е спряна. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 1172 лв. От 

получените суми, 937,60 лв. са разпределени и преведени на съответните общини на чиято територия се намират санкционираните 

субекти. Общината, получила най - големи приходи от наложени санкции е община Харманли- 601 лв. По наказателни са внесени 

33 232,66 лв. За периода са предприети действия по 7 бр. сигнали и жалби.  

 

Издадени са 2 наказателни постановления на предприятие за асемблиране на кабелни инсталации в Димитровград за 

неподдържане на ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност за 500 лв. и на месопреработвателно предприятие в Димитровград 

за неизвършване на собствени периодични измервания (СПИ). Наложена е текуща санкция на фирма производител на трикотажни 

облекла в Харманли за констатирано замърсяване над допустимите норми с въглероден оксид.  

 

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 12 нерегламентирани сметища в региона: в селата Пчеларово, 

Лясково, Габрово и Паничково, общ. Черноочене; ул. „Републиканска“ в Кърджали; пътни участъци от републиканска пътна мрежа на 



територията на Областно пътно управление Хасково; в землищата на селата Стремци, Солище и Бленика, общ. Кърджали; в кв. Гебран 

в Свиленград; край с. Ковил, общ. Крумовград и замърсени участъци на територията на бивше сметище на общ. Кърджали.  

 

През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 10 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици.  

 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Май 2021г. 

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 

78 89 13 0 0 4 10 000 лв. 1 298 

НП- 7700 

Санкции- 6 0 

 

През месец май  са извършени 89 проверки на 78 обекта, от които 52 планови и 37 извънредни. В рамките на осъществения контрол 

са дадени 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от РИОСВ-

Хасково са съставени 13 акта- 8 по ЗУО, 4 по ЗВ и 1 по ЗООС. От директора на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления– 

3 по ЗУО и 1 по ЗООС. Наложена е 1 месечна санкция в размер на 298 лв. Една санкция е отменена. Събраната сума от РИОСВ- 

Хасково от санкция по чл.69 от ЗООС е на стойност 6 лв., от които 4,80 лв. са преведени на Община Кърджали. По наказателно 

постановление са внесени 7700 лв. За периода са предприети действия по 10 бр. сигнали и жалби.  



Съставени са 4 акта на ВиК- Хасково и на ВиК- Кърджали за осъществяване на дейности без изградени и приети по установения 

ред пречиствателни съоръжения (ПСОВ) за канализационните системи в Любимец, Харманли, Симеоновград и Джебел. Актове са 

съставени на Общините Крумовград, Джебел, Ивайловград, Ардино, Момчилград, Кирково и Кърджали за изхвърляне на  неопасни 

отпадъци на неразрешени за това места в земл. на селата Вишеград и Островица. Актове са съставени и на две физически лица- за 

нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в парк „Горубсо“ в Кърджали и за проправяне на път в защитена територия без 

внесено инвестиционно предложение. Издадени са 2 наказателни постановления по 2 000 лв. на площадка за третиране на пластмасови 

отпадъци в Свиленград и на инсталация за преработка на соапщок в Кърджали, затова че не са предоставили информация за внос на 

отпадъци. С 2 000 лв. е глобено и физическо лице от Хасково за незаконна площадка за излезли от употреба МПС. Наказателно 

постановление за 4 000 лв. е издадено на хасковска фирма за неизпълнение на предписание за почистване на натрупани гумени 

отпадъци на територията на бивш ТЕЦ- Хасково. Наложена е текуща санкция на млекопреработвателно предприятие край с.Вълкович, 

общ.Джебел за изпускане на непречистени отпадъчни води в дере. 

 

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 60 нерегламентирани сметища в региона, намиращи се на 

територията на общините Тополовград, Стамболово, Димитровград, Харманли, Маджарово, Любимец, Момчилград, Джебел, 

Кърджали и Хасково.  

 

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 11 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за 

лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора. 

 

 

 

 

 

Юни 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Юни 2021г. 

проверени 

обекти 

извършени 

проверки 

съставени 

актове 

от тях 

актове за 

отменени 

актове с 

издадени 

наказателни 

наложени 

санкции с НП по 

събрани суми от 

наложени санкции ПАМ 



неизпълнение 

на дадени 

предписания 

резолюция постановления чл. 69 от ЗООС и НП 

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

126 137 3 1 0 4 1800 лв. 1 120 Санкции-1 582 0 

 

През месец юни са извършени 137 проверки на 126 обекта, от които 86 планови и 51 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ - Хасково са съставени 3 акта по ЗВ, ЗООС и ЗБР, от които 1 за неизпълнение на дадено предписание. От директора на РИОСВ 

са издадени 4 бр. наказателни постановления – 3 по ЗВ и 1 по ЗУО на обща стойност 1800 лв. Наложена е 1 месечна санкция в размер 

на 120 лв. Сумата събрана от РИОСВ - Хасково от санкция по чл. 69 от ЗООС е на стойност 1 582 лв. От нея, 1 265,60 лв. са преведени 

на Община Джебел. За периода са предприети действия по 30 бр. сигнали и жалби. 

Съставен е акт на Община Свиленград за неизпълнение на предписание, дадено за почистване на нерегламентирано сметище. 

Акт е съставен и на физическо лице, заради създадени трайни насаждения без проведена процедура. Издадени са 3 наказателни 

постановления по 500 лв. ВиК- гр.Хасково, канализационна система на гр.Симеоновград, ВиК-гр.Хасково, канализационна система на 

гр.Харманл и ВиК- гр.Хасково, канализационна система на гр.Любимец за осъществяване на дейност без изградени и приети по 

установения ред пречиствателни съоръжения (ПСОВ). Поради същата причина е съставен е акт и на ВиК- гр.Кърджали, 

канализационна система на гр.Крумовград. С 300 лв. е глобено и физическо лице от Кърджали за нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци. Текуща санкция за 120 лв. е наложена на Фабрика бентонит и зеолит в Кърджали, заради отпадни води над  допустимине 

ограничения.  

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 35 нерегламентирани сметища, на територията на общините 

Минерални бани, Симеонотвград, Крумовград, Кирково, Стамболово, Тополовград и Кърджали. На „Зеления“ телефон са постъпили 26 

сигнала. За бедстващи защитени видове птици, предимно паднали от гнездата си малки са получени сигнали за 9 щъркела, 8 лястовици, 

7 ветрушки, 3 кукумявки, 2 керкенеза, 1 сова и 1 щиглец. Два от бедстващите екземпляри са върнати обратно в гнездата им, а 

останалите са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. 

 

 



Юли 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Юли 2021г. 

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 

125 139 3 1 0 8 9400 лв. 0 0 

Санкции- 2210 лв. 

НП- 8600 лв. 0 

 

През месец юли са извършени 139 проверки на 125 обекта, от които 77 планови и 62 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнени на изисквания. За констатирани 

административни нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 3 акта- 2 по ЗВ и 1 по ЗУО, от които 1 за неизпълнение на дадено 

предписание. От директора на РИОСВ са издадени 8 бр. наказателни постановления – 6 по ЗУО и 2 по ЗВ на обща стойност 9400 лв. 

Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 3792 лв. От получените суми, 3033,6 лв са 

разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - голям приход от 

наложени санкции е получила Община Джебел  - 2531,20 лв. По наказателни постановления са внесени 8600 лв. За периода са 

предприети действия по 35 бр. сигнали и жалби (извършени 38 проверки). 

 

Издадени са 6 наказателни постановления по 1400 на Общините Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград, Джебел и 

Ардино за изхвърляне на неопасни отпадъци  на неразрешени за това места в земл. на селата. Вишеград и Островица, общ. Кърджали. 

Издадени са 2 наказателни постановления по 500 лв. на ВиК- Кърджали, канализационни системи на градовете Крумовград и Джебел, 

поради осъществяване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения- ПСОВ. Съставен е акт на 

кмета на Община Ивайловград за неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирани сметища на територията на общината. 

Съставени са и два акта по Закона за водите. 



В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 8 нерегламентирани сметища на територията на общините 

Хасково, Свиленград и Кърджали. На „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала, 18 от които за бедстващи защитени видове птици. 

Всички са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. 

 

 

 

 

 

Август 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Август 2021г. 

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 

94 103 2 1 0 4 3100 лв. 0 0 

Санкции-  1702  лв. 

НП- 8474,61 лв. 0 

 

През месец август са извършени 103 проверки на 94 обекта, от които 41 планови и 62 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 18 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнение на изисквания. За констатирани 

административни нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 2 бр. АУАН, от които 1 по ЗООС за неизпълнение на предписание и 1 

бр. по ЗУО. От директора на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления – 1 по ЗБР, 2 по ЗООС и 1 по ЗВ на обща стойност 

3100 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 1702 лв. От получените суми, 1361,6 

лв са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - голям приход 



от наложени санкции е получила Община Джебел - 1265,60 лв. По наказателни постановления са внесени 8474,61 лв. За периода са 

предприети действия по 32 бр. сигнали и жалби. 

 

За неизпълнение на предписания е издадено е наказателно постановление за 2000 лв. на кмета на Община Свиленград и е съставен 

акт на кмета на Община Хасково. Наказателни постановления по 500 лв. са издадени на физическо лице за реализиране на 

инвестиционно предложение без съгласуване и на фирма в гр. Маджарово за неподдържане на пречиствателни съоръжения в 

техническа и експлоатационна изправност. Със 100 лв. е глобено физическо лице за създадено трайно насаждение без внесено 

уведомление за инвестиционно предложение. На друго физическо лице е съставен акт за изгаряне на отпадъци. 

 

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в региона. През месеца на „Зеления“ 

телефон  са постъпили 34 сигнала.  

 

  

 

 

 

Септември 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Септември 2021г. 

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 

99 112 4 2 0 3 5300 лв. 1 175 НП-21 571,79 лв. 0 



През месец септември са извършени 112 проверки на 99 обекта, от които 71 планови и 41 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнение на изисквания. За 

констатирани административни нарушения от РИОСВ - Хасково са съставени 4 акта – 2 по ЗООС, 1 по ЗВ и 1 по ЗБР, от които 2 за 

неизпълнение на дадено предписание. От директора на РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни постановления – 1 по ЗУО, 1 по ЗООС и 

1 по ЗВ на обща стойност 5300 лв. Наложена е 1 месечна санкция в размер на 175 лв. По наказателни постановления са внесени 

21571,79 лв. За периода са предприети действия по 13 бр. сигнали и жалби. 

 

Съставени са актове на две физически лица за неизпълнение на дадени предписания за  почистване на незаконна площадка за 

излезли от употреба МПС и на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в харманлийското село Върбово. Съставени са актове на 

Община Момчилград за неподдържане на ПСОВ в с. Прогрес в техническа и експлоатационна изправност и на фирма за производство 

и търговия със селскостопанска продукция в общ. Свиленград за реализация на инвестиционно предложение без провеждане на 

процедура по оценка за съвместимост. Издадени са наказателни постановления на кмета на Община Хасково за 2 000 лв. и на кмета на 

Община Ивайловград за 3 000 лв. за неизпълнение на предписания за почистване на нерегламентирани сметища. С 300 лв. по Закона за 

водите е глобена и фирма в гр.Кърджали.  

 

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 8 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон 

са постъпили 9 сигнала, 5 от които за бедстващи защитени видове птици. 

 

 

 

 

 

Октомври 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Октомври 2021г. 

проверени 

обекти 

извършени 

проверки 

съставени 

актове 

от тях 

актове за 

неизпълнение 

отменени 

актове с 

резолюция 

издадени 

наказателни 

постановления 

наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

събрани суми от 

наложени санкции и 

НП ПАМ 



на дадени 

предписания 

ЗООС 

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

97 115 10 3 0 1 30000 лв. 0 0 

Санкции- 2275,45 

НП- 4200,00 0 

 

През месец октомври  са извършени 115  проверки на 97 обекта, от които 86 планови и 29 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  За констатирани административни 

нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 10 акта - 7 по ЗООС, 2 по ЗВ и 1 по ЗБР, от които 3 за неизпълнение на дадено 

предписание. От директора на РИОСВ е издадено 1 наказателно постановление по ЗООС, на стойност 30 000 лв. През месеца няма 

наложени санкции по чл.69 от ЗООС. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 2 275,45  

лв. От получените суми, 1820,36 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират 

санкционираните субекти. Най - голям приход от наложени санкции е получила Община Харманли  - 884 лв. По наказателни 

постановления са внесени 4 200 лв. За периода са извършени 14 проверки по подадени сигнали и жалби. 

 

Съставени са два акта и е издадено наказателно постановление за 30 000 лв. на ТЕЦ „Марица-3“АД- гр.Димитровград за 

неизпълнение на условие от комплексно разрешително. Съставени са два акта по Закона за водите на Винарска изба в Харманли за 

осъществяване на дейност без приети по установеният ред пречиствателни съоръжения и на Община Крумовград за неподдържане на 

ПСОВ в с.Егрек в техническа и експлоатационна изправност. Акт е съставен и на фирма от Свиленград за реализация на 

инвестиционно предложение без провеждане на процедура по оценка за съвместимост. Други 5 акта са съставени за нарушения по 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

  

През месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища на територията на община Ивайловград. На Зеленият телефон са 

получени 11 сигнала, 3 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви 

животни (СЦДЖ) в Стара Загора. 

 

 

 

 



Ноемвври 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Ноември 2021г. 

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 

80 86 6 1 0 3 2600 лв. 0 0 

Санкции-1468,00 лв. 

НП-13 707,39 лв. 0 

 

През месец ноември са извършени 86  проверки на 80 обекта, от които 45 планови и 41 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ-Хасково са съставени 6 акта- 5 по ЗВ и 1 по ЗООС, от които 1 за неизпълнение на дадено предписание. От директора на 

РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни постановления – 1 по ЗООС и 2 по ЗБР на обща стойност 2 600 лв. Отменена е една месечна 

санкция, поради това, че обектът не работи от 2018г. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща 

стойност 1 468,00  лв. От получените суми, 1 174,40 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се 

намират санкционираните субекти. Най - голям приход от наложени санкции е получила Община Джебел - 611,20 лв. По наказателни 

постановления са внесени 13 705,39 лв. За периода са извършени 20 проверки по 34 подадени сигнали и жалби (11 от тях са за 

замърсяване от ТЕЦ ,,Марица 3“АД, Димитровград).  

 

Издадено е наказателно постановление за 2000 лв. на физическо лице, затова че не е изпълнил дадено предписание за 

почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в харманлийското село Върбово. На 2 фирми от Свиленград са издадени 

наказателни постановления за реализация на инвестиционни предложения без провеждане на процедура по оценка за съвместимост. За 

неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност са съставени актове на винарска изба в 

Ивайловград, на ракиен казан в Хасково и на Община Харманли (ПСОВ в с.Бисер). Съставени са 2 акта на ТЕЦ „Марица- 3“ за 

изпускане на отпадни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения от Комплексното разрешително при 



извършен собствен мониторинг за месеците юни и септември 2021. Акт е съставен и на фирма за неизпълнение на предписание за 

почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в Симеоновград.  

 

През месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища: в местността „Чорклена“ край Харманли, между селата Манастир и 

Книжовник, общ Хасково и две в землището на димитровградското село Бодрово. На „Зеления“ телефон са постъпили 21 сигнала. За 

лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора е изпратен един екземпляр защитен вид птица- горска улулица в 

безпомощно състояние. 

 

 

 

 

 

Декември 2021 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Декември 2021г. 

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 

62 69 5 0 0 8 16 400  2 101 НП- 1 500 лв. 0 

 

През месец декември са извършени 69 проверки на 62 обекта, от които 50 планови и 19 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За установени административни нарушения от 

РИОСВ-Хасково са съставени 5 акта- 3 по ЗБР и 2 по ЗВ, от които няма за неизпълнение на дадено предписание. От директора на 

РИОСВ са издадени 8 бр. наказателни постановления – 3 по ЗООС, 3 по ЗВ и 2 по ЗУО на обща стойност 16 400 лв. Наложени са 2 



месечни санкции за изпускане на отпадни води, които не отговарят на ИЕО от Разрешителното за заустване в размер съответно на 37 и 

на 64 лв. По наказателни постановления са внесени 1500 лв. За периода са извършени 7 бр. проверки по постъпили сигнали и жалби. 

 

Издадени са 3 наказателни постановления за неизпълнение на дадени предписания на ТЕЦ „Марица- 3“ АД, гр.Димитровград за 

4000 лв., на ТЕЦ „Хасково“ АД за 2 500 лв. и на физическо лице от Хасково за 5000 лв. С 2 000 лв. е глобено друго физическо лице, 

също от Хасково за изгаряне на отпадъци. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на Винарска изба в земл. на 

харманлийското село Коларово за осъществяване на дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. За 

неподдържане в техническа и в експлоатационна изправност на ПСОВ в селата. Егрек и .Прогрес са издадени 2 наказателни 

постановления по 500 лв., съответно на Община Крумовград и на Община Момчилград.  Наказателно постановление за 1400 лв. е 

издадено и на Община Кърджали за изхвърляне на  неопасни отпадъци на неразрешени за това места в земл. на с. Вишеград и с. 

Островица.   

 

Акт е съставен на физическо лице от Димитровград, затова че не е регистрирал сив папагал в установения 14-дневен срок след 

придобиването му. Актове за реализация на инвестиционни предложения без проведена процедура по оценка за съвместимост са 

съставени на фирма от Свиленград и на физическо лице от София. Съставен е акт на ТЕЦ в Димитровград за неподдържане на 

необходимото качество на заустваните води в съответствие с условията на Комплексното разрешително. Акт по Закона за водите е 

съставен и на фирма в Кърджали. Наложени са 2 текущи месечни санкции на млекопреработвателно предприятие в джебелското с 

.Вълкович и на месопреработвателно предприятие в Хасково за изпускане на отпадни води, които не отговарят на индивидуалните 

емисионни ограничения от Разрешителните за заустване. 

 

През декември на „Зеления“ телефон са постъпили 11 сигнала. В резултат на осъществения контрол е почистено нерегламентирано 

сметище в местност „Казала“ край с.Брягово, общ. Хасково и замърсени участъци от АМ „Марица“.  През месеца експертите на 

екоинспекцията са процедирали 107 становища  за оценка на съвместимостта на  планове, програми и проекти, и инвестиционни 

предложения във връзка с провеждане на процедури по  Закона за биологичното разнообразие. 

 

 


