
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ХАСКОВО 2017 г. (резюме) 

 

Януари и Февруари 2017 г. 

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Януари и февруари 2017г. 

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 

27 29 12 0 0 14 33 100 6 2 584 

Санкции- 2676,74 

НП- 24500 0 

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково направиха 129 проверки на 127 обекта от 

началото на година. Дадени са 166 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 12 

акта, наложени са 6 санкции и са издадени 14 наказателни постановления на обща стойност 33 100 лв. Събраните суми от санкции и 

наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на стойност 27 176 лв. 

 

Издадени са 3 наказателни постановления общо за 21 000 лв. по Закона за управление на отпадъците на торов завод в 

Димитровград. Постановление за 2000 лв. е връчено на кмета на община Кърджали за неизпълнение на предписание, изискващо 

преустановяване горенето на отпадъци на временната площадка за битови отпадъци в с. Вишеград. Наложена е имуществена санкция 

на незаконна автоморга в Кърджали в размер на 5000 лв. за неизпълнение на предписание, според което дружеството е трябвало да 

предаде наличните на площадката отпадъци от излезли от употреба МПС на лице, притежаващо документ за тази дейност. 

Млекопреработвателно предприятие в Меричлери е глобено с 1000 лв. за изпускане на отпадъчни води в р. Меричлерска. Община 

Момчилград е санкционирана с 500 лв. за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в с. Прогрес. За 

неподдържане на пречиствателно съоръжение е издадено наказателно постановление в размер на 500 лв. и на винарска изба в 

Харманли. По Закона за водите са глобени с общо 1500 лв. и два ракиени казана в Хасково и в с. Върбица. Глобени са 3 физически 

лица по Закона за лечебните растения на обща стойност 600 лв., затова че като билкозаготвители не са предоставили обобщена справка 



за 2016 г. в РИОСВ – Хасково за изкупени реализирани и налични количества билки от организираните от тях билкозаготвителни 

пунктове. Издадено е едно наказателно постановление за 1000 лв. и по Закона за биологичното разнообразие.  

 

Акцент в контролната дейност на инспекцията са проверки на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за 

третиране на отпадъци и на лица, образуващи от дейността си производствени и опасни отпадъци. За разрешителни, издадени за 

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

ограничения, също се следи строго. Извършен е контрол по изпълнение на изискванията за използваното от операторите оборудване, 

съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. По празниците бе засилен контролът и върху 

продажбата на защитени видове растения в цветарските магазини.  

 

От началото на годината на „Зеления“ телефон са постъпили 9 сигнала. 

 

 

 

 

 

Март 2017 г. 

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Март 2017г. 

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 

119 117 5 0 0 2 1500 0 0 

Санкции- 297 лв. 

НП- 1800 лв. 0 

 



През месец март са извършени 119 проверки на 117 обекта, от които 102 планови и 17 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на установени нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ-Хасково са съставени 5 акта по ЗВ. От директора на РИОСВ са издадени 2 бр. наказателни постановления по ЗВ на обща 

стойност 1 500 лв. Спряна е една санкция, поради временно преустановяване на дейността. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от 

санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 297,00  лв. От получените суми 237,60 лв. са разпределени и преведени на съответните 

общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - големи приходи от наложени получила санкции е получила 

Община Кърджали (188 лв.). По наказателни постановления са внесени 1 800 лв. За периода са предприети действия по 2 бр. сигнали и 

жалби.  

 

Съставени са 5 акта на „ВиК“– Хасково  и на „ВиК“– Кърджали за изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на 

индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Издадени са две наказателни постановления по Закона за 

водите на цех за обработка на естествени обвивки в с. Книжовник за 500 лв. и на торовия завод  в Димитровград за 1000 лв. 

 

Акценти на контролната дейност на РИОСВ-Хасково през месец март бяха: Проверки за спазване изискванията за етикетиране и 

съответствие с нормите за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) в предлаганите бои, лакове и 

авторепаратурни продукти; Проверки за спазване изискванията за привеждане в съответствие с Етап II на улавяне на бензиновите пари 

(УБП) от операторите на бензиностанции; 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; Проверки на лица, 

притежаващи разрешение за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства; Засилен контрол в защитени територии за 

установяване на нарушения в режима на опазването и стопанисването им; Във връзка с празниците през сезона е продължава да бъде 

засилен контрола върху продажбата на защитени видове растения в цветарските магазини.  

 

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 3 сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=148


Април 2017 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Април 2017г. 

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 

89 94 3 1 0 1 1400 0 0 

Санкции- 274 лв. 

НП- 3000 лв. 1 

 

През месец април са извършени 94 проверки на 89 обекта, от които 45 планирани и 49 извънредни. Дадени са 44 предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от РИОСВ- Хасково са съставени 3 акта по 

ЗООС, ЗВ и ЗЛР, от които 1 за неизпълнение на дадено предписание. От директора на РИОСВ е издадено 1 наказателно постановление 

по ЗУО на стойност 1 400 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 274,00 лв. От 

получените суми, 219,20 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните 

субекти. Общината, получила най - голям приход от наложените санкции е Кърджали- 188,00лв. По наказателни постановления са 

внесени 3000 лв. За периода са предприети действия по 7 бр. сигнали и жалби.  

 

Съставен е акт на винарска изба в Свиленград за изпускане на отпадъчни води в дере, които не отговарят на нормите от 

разрешителното за заустване. Акт е съставен и на цинков завод (в несъстоятелност) в Кърджали за неизпълнение на предписание, 

дадено за безопасно съхранение на опасни химични вещества. Третият акт е на физическо лице от Хасково, съставен за 

непредоставена обобщена  справка за изкупени реализирани и налични количества билки през 2016г. от организираният от него 

билкозаготвителен пункт в с. Константиново. Наказателно постановление за 1 400 лв. е издадено на физическо лице от Свиленград, 

затова че извършва дейности по съхранение на отпадъци от черни и цветни метали без разрешение. Приложена е принудителна 

административна мярка (ПАМ) за спиране на производствената дейност на „Цех за обработка на естествени обвивки- черва“ в 

с.Книжовник, общ. Хасково, с което е преустановено изпускането на непречистени отпадъчни води и замърсяването на р.Коджа 

дере, както и силните неприятни миризми от канализацията и реката в района. През месеца са закрити и  две нерегламентирани 

сметища в с.Болярски извор, общ.Харманли. 



Акцент на контролната дейност на РИОСВ-Хасково през месец април са проверките по речните корита и прилежащите им 

територии с цел контрол на дадените през февруари предписания за предприемане на мерки за почистването им. За периода са 

извършени 16 проверки, в резултат на които предстои съставяне на 4 акта на кметовете на Община Кирково и на селата Глухар и 

Звезделина в община Кърджали, както и на производствено предприятие на територията на община Кирково. По време на 

проверките са констатирани и 10 нерегламентирани сметища в населени места извън речните корита, за които са дадени 

предписания. 

 

 На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 7 сигнала. 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Май 2017г. 

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 

138 140 7 4 0 4 5800 2 3652 

Санкции- 6796,29лв. 

НП- 200 лв. 0 

 

През месец май  са извършени 140  проверки на 138 обекта, от които 84 планови и 56 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ- Хасково са съставени 7 акта- 3 по ЗВ, 3 по ЗООС и 1 по ЗУО, от които 4 за неизпълнение на дадено предписание. От 

директора на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления– 2 по ЗУО, 1 по ЗООС и 1 по ЗВ на обща стойност 5800 лв. 

Наложена и са 2 месечни санкции- 1 текуща в размер на 3477 лв. и една еднократна за 175 лв. за изпускане на отпадъчни води, които не 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=149


отговарят на ИЕО в КР. Събраните суми от наложени санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 8495,37 лв. От получените суми 6 

796,29 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Община 

Кърджали е получила най - голям приход от наложените санкции - 6 507,27 лв. По наказателно постановление са внесени 200 лв.  За 

периода са предприети действия по 24 бр. сигнали и жалби.  

 

Издадени са две наказателни постановления по 1400 лв. на физически лица за събиране и транспортиране на отпадъци от черни 

и цветни метали без регистрационни документи. За изпускане на отпадъчни води над допустимите норми е издадено наказателно 

постановление за 1000 лв. на винарска изба край с.Мезек. За неизпълнение на предписание с 2000 лв. е глобен и цинков завод в 

Кърджали (в несъстоятелност). Съставени са актове на кметовете на община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в община 

Кърджали за неизпълнения на дадени предписания за почистване на речни корита и прилежащите им територии. Акт за неизпълнение 

на дадено предписание е съставен и на млекопреработвателно предприятие в Хасково. Още два акта са съставени за нарушения по 

Закона за водите и един за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наложени са 2 санкции на пивоварен завод в Хасково и на торов 

завод в Димитровград за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми.   

 

           Основен акцент в контролната дейност през май бяха проверките по речните корита и прилежащите им територии и по 

общинската пътна мрежа, във връзка с издадените през февруари предписания за предприемане на мерки по изпълнение на 

задълженията за поддържане чистотата на общинските пътища. В изпълнение на предписания, през месеца бяха закрити 11 

нерегламентирани сметища в региона. Обезщетени са двама собственици на стопански животни, за които е установено, че имат 

причинени от мечка щети в стадата. Преустановен е улова на диви птици в гробищния парк в Хасково. В подходящи местообитания са 

освободени 39 сухоземни костенурки, обект на бракониери.  

 

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=151


Юни 2017 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Юни 2017г. 

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 

156 162 3 0 3 5 7 400 3 

2 еднократни- 

625лв. 

1 текуща- 584 лв. 

Санкции- 

3517,79 лв. 

НП- 200 лв. 2 

 

 

През месец юни  са извършени 162 проверки на 156 обекта, от които 79 планови и 83 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и/или изпълнение на изисквания. За констатирани 

административни нарушения от РИОСВ - Хасково са съставени 3 акта, от които 2 по ЗВ и 1 по ЗУО. От директора на РИОСВ са 

издадени 5 бр. наказателни постановления – 3 по ЗООС и 2 по ЗВ на обща стойност 7 400 лв. За неспазване на ИЕО в комплексното 

разрешително по чл.69 от ЗООС през месеца са наложени две еднократни санкции в размер на 584 лв и 41 лв. и една текуща санкция в 

размер на 584 лв.  Издадени са 2 заповеди за прилагане на ПАМ за спиране производството и пускането на пазара на гасена вар и варов 

разтвор в два цеха в гр. Харманли по ЗЗВВХВС. Отменени с резолюция са 3 акта на „В и К“ЕООД, гр.Хасково за изпускане на 

отпадъчни води, които не отговарят на ИЕО в разрешителните за заустване в р.Марица и р.Харманлийска от канализационните системи 

(без изградени ГПСОВ) в гр.Любимец, гр.Харманли и гр.Симеоновград. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от 

ЗООС са на обща стойност 3 517,79 лв. От получените суми, 2 814,23лв са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято 

територия се намират санкционираните субекти. Най– голям приход от наложени санкции е получила Община Кърджали  (1 720,78 

лв.). По наказателно постановление на на физическо лице са внесени 200 лв. За периода са извършени 36 проверки по сигнали и жалби. 

 

Кметовете на община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в общ. Кърджали са глобени с по 2000 лв. за непочистени речни 

корита и прилежащите им земи. Издадено е наказателно постановление за 1000 лв. на Млекопреработвателно предприятие в Хасково за 

неизпълнено предписание за сключване на договор с ВиК.  Цех за обработка на естествени обвивки  в с.Книжовник за неосигуряване 

на достъп за извършване на проверка е глобен с 400 лв. Съставен е акт на Млекопреработвателно предприятие в Меричлери за 



изпускане на отпадъчни води в река Меричлерска над допустимите норми. Съставени са актове на транспортна фирма от с.Стремци в 

общ.Кърджали за нерегламентирано третиране на отпадъци и на маслопреработвателно предпиятие в Кърджали за осъществяване на 

дейност  без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Издадени са две заповеди за спиране производството и пускането 

на пазара на гасена вар и варов разтвор в два цеха в гр. Харманли, поради неизвършена регистрация на химическо вещество, съгласно 

разпоредбите на Регламент REACH. На Пивоварен завод в Хасково и на Завод за каучукови и пластмасови изделия за автомобили в 

Кърджали са наложени санкции за изпускане на отпадъчни води над индивидуалните емисионни ограничения.  

 

Акцент на контролната дейността през юни са проверки на всички бетонови центрове на територията на РИОСВ- Хасково по 

отношение на приети и преработени отпадъци от стъклени опаковки. Също проверки на издадените от общински администрации и 

държавни горски стопанства позволителни за събиране на билки, във връзка с настъпването на сезона на билкосъбирането и участия на 

експерти в междуведомствени комисии за контрол на дейностите по поддържане проводимостта на речните легла. Преустановена е 

дейността и е почистена незаконна площадка за събиране и съхранение на излезли от употреба МПС в с.Рогач, общ.Крумовград. 

 

На „Зеления“  телефон през месеца са постъпили 20 сигнала, 12 от които за бедстващи защитени видове птици и за сухоземна 

костенурка. В резултат на бързата реакция на експертите  са изпратени за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви 

животни в Ст.Загора  19  птици. Костенурката  е предадена за лечение в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни 

костенурки в с. Баня, общ. Несебър. 

 
 

 

 

 

Юли 2017 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Юли 2017г. 

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 

http://haskovo.riosv.com/files/zt-2017-06.pdf


120 119 5 0 2 2 1 900 лв. 2 еднокр. 1 790 лв. 

НП- 3 400 лв. 

Санкции- 4 102 лв. 1 

  

През месец юли са извършени 120 проверки на 119 обекта, от които 77 планови и 43 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ- Хасково са съставени 5 акта: 2 по ЗЗВВХВС, 1 по ЗВ, 1 по ЗООС и 1 по ЗЗТ, от които няма за неизпълнение на дадено 

предписание. От Директора на РИОСВ са издадени 2 бр. наказателни постановления: 1 по ЗУО в размер на 1 400 лв. и 1 по ЗВ в размер 

на 500 лв. Наложени са две еднократни санкции в размер на 22 лв. и 1768 лв. Събраните суми от РИОСВ- Хасково от санкции по чл. 69 

от ЗООС са на обща стойност 4 102,00 лв. От получените суми 3 281,60 лв. са разпределени и преведени на съответните общини на 

чиято територия се намират санкционираните обекти. Общината, получила най - голям приход от наложени санкции е община 

Димитровград (2 781,60лв). По наказателни постановления са внесени 3 400 лв. Наложена е една заповед за прилагане на ПАМ. 

Отменени с резолюция са два акта. За периода са предприети действия по 18 бр. сигнали и жалби. 

       Издадено е наказателно постановление за 1400 лв. за нерегламентирано събиране на отпадъци на незаконна площадка в с. 

Стремци, общ. Кърджали. За 500 лв. е издадено наказателно постановление на Инсталация за преработка на соапщок (отпаден 

продукт, получен при процеса на неутрализацията на растителните масла) в гр. Кърджали, затова че осъществява дейността си без 

приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Съставени са актове на два цеха за производство на гасена вар в гр. 

Харманли, за това че не са представили документ за извършена регистрация съгласно изискванията на Регламент REACH. Актове 

са съставени и на две физически лица за отглеждане на 200 крави без съгласуване на дейността с РИОСВ- Хасково и за разораване 

на площ в защитена местност „Лозенски път“. Съставен е акт и са наложени две еднократни санкции на Пивоварен завод в Хасково 

за изпускане на отпадъчни води в Терс дере над допустимите норми. В изпълнение на дадени предписания са закрити 5 

нерегламентирани сметища в гр. Джебел, и в селата Овчево, общ. Джебел, с. Бисер, общ. Харманли, с. Татарево, общ. Минерални 

бани и с. Жълти бряг, общ. Стамболово. 

 

       На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала, 10 от които за защитени видове птици в безпомощно състояние– 

мишелов, чухал и 8 паднали от гнездата си млади щъркели. След бързата реакция на експертите по биоразнообразие на всички 

птици е оказана помощ, след което са пуснати в естествената им среда или са изпратени за лечение в Спасителния център за диви 

животни в Стара Загора.  
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Август 2017 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Август 2017г. 

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 

135 136 3 0 1 6 23 300 лв. 1 1967 лв. 

НП- 1 600 

Санкции- 5581 1 

 

През месец август са извършени 136 проверки на 135 обекта, от които 78 планови и 58 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 62 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и/или изпълнение на изисквания. За констатирани 

административни нарушения от РИОСВ- Хасково са съставени 3 акта- 2 по ЗВ и 1 по ЗБР, няма актове за неизпълнение на дадени 

предписания. От директора на РИОСВ са издадени 6 бр. наказателни постановления – 2 по ЗВ, 2 по ЗЗВВХВС, 1 по ЗООС и 1 по ЗЛР, с 

които на нарушителите са наложени санкции на обща стойност 23 300 лв. Наложена е 1 еднократна месечна санкция по чл.69 от ЗООС 

на Пивоварен завод в гр.Хасково, за изпускане на отпадъчни води в Терс дере, които не отговарят на ИЕО в КР в размер на 1967 лв. 

Наложена е ПАМ по ЗООС за спиране на дейността на "Инсталация за преработка на соапщок в мастни киселини" в гр.Кърджали чрез 

принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на оборудване и съоръжения, поради възникнала непосредствена опасност за 

замърсяване и увреждане на околната среда и увреждане на човешкото здраве. Отменен е 1 акт с резолюция. Събраните суми от 

РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 5 581,00 лв. От получените суми 4 464,80 са разпределени и 

преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи 

приходи от наложени санкции са: Община Димитровград (2 781,60 лв.) и Община Хасково (1 432,00 лв.). По наказателни 

постановления са внесени 1600 лв. За периода са предприети действия по 12 бр. сигнали и жалби.  

 

Издадени са наказателни постановления на два цеха за производство на негасена вар по 10 000 лв. затова, че не са 

представили документи за извършена регистрация на гасена вар, съгласно изискванията на Регламент REACH. С 1000 лв. е глобено 

Млекопреработвателно предприятие в Меричлери за изпускане на отпадъчни води в р.Меричлерска над допустимите норми. За  

заустване на отпадъчни води в яз."Студен кладенец" без издадено разрешително е глобена с 2000 лв. Пресевна инсталация в с. 

Глухар, общ. Кърджали.  Глобени са и две физически лица, билкозаготвител от Хасково за непредоставена обобщена справка за 



изкупени, реализирани и налични количества билки през миналата година със 100 лв. и жител от с.Елена, общ. Хасково за 

отглеждане на крави, без дейността да е съгласувана с РИОСВ-Хасково с 200 лв. През отчетния период са съставени и три акта, два 

от които за нарушения по Закона за водите и един по Закона за биологичното разнообразие.  

 

С  Принудителната административна мярка (ПАМ) за  спиране на  дейността  на Инсталацията за преработка на соапщок 

(отпаден продукт, получен при процеса на неутрализацията на растителните масла) в  Кърджали е преустановено изпускането на 

замърсени отпадъчни води и излъчването на неприятни миризми от дерето в кв.„Веселчане“ в града. Преустановена е дейността по 

незаконно събиране и съхранение на излезли от употреба МПС от площадка в Свиленград. През август по разпореждане на МОСВ 

стартираха масови проверки за спазване изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 

такса, относно пуснатите на пазара полимерни торбички. Проверени са 15 търговски обекта на които са дадени 25 предписания за 

предоставяне на необходимите документи за произход на торбичките и за платена продуктова такса, които са изпълнени.  

  

На „Зеления“ телефон са постъпили 14 сигнала, половината от които са за бедстващи защитени видове птици- 6 щъркела и 

един сокол са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора. 

 

 

 

 

 

 

Септември 2017 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

Септември 2017г. 

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 

114 115 4 1 0 4 4 100 1 322 

НП- 20 200 

Санкции- 643 0 
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През месец септември са извършени 115 проверки на 114 обекта, от които 61 планови и 54 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и/или изпълнение на изисквания. За 

констатирани административни нарушения са съставени 4 акта. От директора на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни на обща 

стойност 4100 лв. Наложена е 1 ежемесечна санкция на за изпускане на отпадни води, които не отговарят на ИЕО в РЗ в размер на 322 

лв. Събраните суми от РИОСВ- Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 6 143,00 лв. От получените суми, 

4 914,40лв са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най - големи 

приходи от наложени санкции е получила Oбщина Димитровград -2 836,80 лв. По наказателни постановления са внесени 20 200 лв. За 

периода са предприети действия по 11 бр. сигнали и жалби.  

 

Издадени са две наказателни постановления по 1000 лв. на Пивоварен завод в Хасково и на Млекопреработвателно 

предприятие в с.Вълкович, общ.Джебел за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми. За неизпълнено предписание с 

2000 г. е глобена Инсталация за преработка на соапщок в мастни киселини в Кърджали. Физическо лице от Свиленград е глобено 

със 100 лв. за оран в Защитена местност "Лозенски път". Съставени са 4 акта, единият от които за неизпълнение на предписание, а 

другите  за нарушения по Закона за водите и Закона за управление на отпадъците. 

 

Основен акцент в контролната дейност на инспекцията през месеца са проверките за пуснати на пазара полимерни торбички, 

които продължават и през октомври. На „Зеления“ през септември са постъпили 7 сигнала. 

 

 

 

 

 

Октомври 2017 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

Октомври 2017г. 

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 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=158


157 165 10 1 0 3 3100 1 1610 

НП- 2200 

Санкции- 2109,16 0 

 

През месец октомври  са извършени 165  проверки на 157 обекта, от които 98 планови и 67 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 86 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и/или изпълнение на изисквания.  

За констатирани административни нарушения са съставени 10 акта (1 от които за неизпълнение на дадено предписание). От директора 

на РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни постановления– 2 по ЗВ и 1 по ЗБР на обща стойност 3 100 лв. Наложена е 1 месечна санкция 

в размер на 1610 лв. по ЗООС. Събраните суми от РИОСВ- Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 2 636,45  лв. От 

получените суми 2 109,16 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните 

субекти. Най - големи приходи от наложени санкции е получила Община Димитровград (1 851,56 лв.). По наказателни постановления 

са внесени 2 200 лв. За периода са предприети действия по 13 бр. сигнали и жалби.  

 

Издадени са наказателни постановления за 1 000 лв. на ВиК- Хасково и за 2 000лв. на торов завод в Димитровград за изпускане 

на отпадни води над установените норми. За реализиране на инвестиционно предложение без да бъде подложено на оценка за 

съвместимост със 100 лева е глобено и физическо лице от с. Тихомир, общ. Кирково. През месеца са съставени 5 акта за нарушения по 

Закона за биологичното разнообразие, три от които за несъгласувани с РИОСВ- Хасково инвестиционни предложения и две за липсва 

на разрешителни по Регламент на ЕС за внос и за износ на алигаторови и кайманови костенурки. През отчетния период са съставени и 

три акта за нарушения по Закона за управление на отпадъците и два по Закона за водите. Наложена е месечна санкция за 1610 лв. на 

месопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ.Джебел за изпускане на отпадъчни води в дере, които не отговарят на 

индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване.  

 

Почистени са две нерегламентирани сметища в гр. Кърджали и едно в с.Радиево, община Димитровград. Акценти в контролната 

дейност на инспекцията през месеца са проверките за пуснати на пазара полимерни торбички, които продължават и през ноември, 

както и контролът по условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и спазването на определените 

индивидуални емисионни ограничения.  През октомври на „зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са постъпили 7 сигнала, 3 от които 

за нападение на мечки над пчелини в района на ДЛС „Женда“. 
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ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Ноември 2017г. 

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 бр. сума лв. брой 

142 148 10 4 1 6 8500 2 

1 текуща-581лв. 

1 еднократна-250 лв. 

1 възобновена- 104лв. 

НП- 3300 лв. 

Санкции- 

4493,53 лв. 0 

 

През месец ноември са извършени 148 проверки на 142 обекта, от които 48 планови и 100 извънредни. В рамките на 

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

нарушения от РИОСВ - Хасково са съставени 10, от които 4 за неизпълнение на дадено предписание. С резолюция на директора е 

отменен 1 акт. От директора на РИОСВ са издадени 6 бр. наказателни постановления с които на нарушителите са наложени санкции на 

обща стойност 8 500 лв. Наложени са 2 санкции - една текуща за превишение на ИЕО от разрешителното за заусване в размер на 581 

лв. и една еднократна за изпускане на отпадъчни води в дере, които не отговарят на ИЕО в КР в размер на 250 лв. През месеца има 1 

възобновена и 2 отменени санкции. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 4 493,53 

лв. От получените суми, 3594,82 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират 

санкционираните обекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Димитровград (2078,40 лв.) и 

община Кърджали (1157,88 лв.). По наказателно постановление са внесени 3300 лв. За периода са предприети действия по 10 бр. 

сигнали и жалби. 

Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на ВиК – Хасково за неподдържане на всички съоръжения в техническа и 

експлоатационна изправност при експлоатацията на ГПСОВ в Хасково. За констатирани нарушения при технологията на депониране 

на отпадъците в регионалното депо в Кърджали със 7000лв. е глобена фирмата-оператор.   Физическо лице от Джебел е глобено с 300 

лв. за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на собственик на краварник от с. 

Скалище, община Кърджали, поради липса на приети по установения ред пречиствателни съоръжения, нужни за осъществяване на 



дейността му. На други две физически лица са издадени наказателни постановления по 100 лв. са нарушения по Закона за 

биологичното разнообразие.   

             РИОСВ – Хасково извърши през ноември масирани проверки на здравни заведения и на текстилни предприятия в региона, в 

изпълнение на писмо на зам.-министър на околната среда и водите. В рамките на кампанията са проверени 35 шивашки фирми, 20 

лечебни и здравни заведения и 3 съоръжения за третиране на болнични отпадъци. Целта на проверките е да се установи 

съответствието на дейностите по събиране и третиране на отпадъци от здравните и лечебни заведения и на дейностите по събиране, 

повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от текстилната промишленост в страната с нормативните 

изисквания, както и да се предотврати практиката отпадъците да се предават на неоторизирани лица. Проверяващите са 

констатирали, че на територията на проверените здравни заведения е организирано безопасно съхранение на образуваните от 

дейността им отпадъци до предаването им. Установено е още, че генераторите на големи количества отпадъци от текстилни 

материали, спазват разпоредбите. Дадени са 7 предписания на шивашки фирми за извършване на класификация на образуваните 

отпадъци. 

 

           През последните четири месеца бяха извършени и 60 масирани проверки на търговските обекти и на задължените лица, 

пускащи на пазара полимерни торбички. Дадени са общо 110 предписания, предимно за предоставяне на фактури и документи за 

произход на торбичките и за платена продуктова такса за полимерни торбички към ПУДООС.  

 

След дадено предписание е прекратено изпускането на силно замърсени филтратни води в р. Хасковска от утайковото 

стопанство на ГПСОВ – Хасково, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД- гр. Хасково. Прекратено е и изпускането на отпадни води съдържащи 

мастни киселини в дере преминаващо през кв. „Веселчане“ в гр. Кърдажли от складово стопанство за мастни киселини. Почистени са 

две нерегламентирани сметища– едно в гр. Кърджали, и едно в с. Вранско, община Крумовград. Почистен е от отпадъци и пътният 

участък от главен път Кърджали - Ардино. В резултат от изпълнението на дадени предписания е подобрено стопанисването на 5 

защитени територии, като са маркирани границите им, поставени са информационни табели и са почистени отпадъци изхвърлени в 

площта на една от защитените територии. 

 

           На „зеления“ телефон са постъпили 6 сигнала, три от които за нападение на мечка над 17 пчелни кошера и едно теле край с. 

Мурга, общ.Черноочене. Въз основа на направените от експертите констатации и чл. 79 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча 

(ЗЛОД), стопаните ще бъдат обезщетени на пазарна цена. 
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ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Декември 2017г. 

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 бр. сума лв. брой 

48 49 1 1 0 7 19100 0 0 

Санкции-

7592,70лв. 

НП-1400лв.  0 

 

През месец декември са извършени 49 проверки на 48 обекта, от които 17 планови и 32 извънредни. В рамките на осъществения 

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

РИОСВ - Хасково е съставен 1 акт за неизпълнение на дадено предписание. От директора на РИОСВ са издадени 7 бр. наказателни 

постановления на обща стойност 19 100 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 7 

592,70 лв. От получените суми, 6 074,16 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират 

санкционираните обекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Димитровград (5 293,90 лв.) и 

община Кърджали (580,26 лв.). По наказателни постановления са внесени 1 400 лв. За периода са предприети действия по 11 бр. 

сигнали и жалби. 

Наказателно постановление за 10 000 лв. е издадено на торов завод в Димитровград за неизпълнение на условия от Комплексно 

разрешително. Издадени са две наказателни постановления по 5000 и 1500 лв. на транспортна фирма от Хасково за липса на 

разрешителни по Регламент на ЕС за внос и за износ на алигаторови и кайманови костенурки. Със сто лева е глобено и физическо лице 

за несъгласувано с РИОСВ инвестиционно предложение. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на винарска изба в 

Харманли за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. За неизпълнение на 

предписания по 1000 лв. са глобени винарска изба и краварник, също на територията на община Харманли. 

Акцент на контролната дейност по управление на отпадъците през месец декември бяха проверките на депа за производствени и 

опасни отпадъци с преустановена експлоатация, във връзка с изтеклите срокове за закриване и рекултивация на депата в съответствие с 



одобрените Планове за привеждане в съответствие с нормативните изисквания. Почистено е нерегламентирано сметище в землището 

на гр. Кърджали до пътя за гр.Ардино. Замърсените участъци от републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Кърджали са 

почистени. В резултат от изпълнението на дадени предписания са маркирани границите на 2 защитени територии и са поставени 

информационни табели на 3 вековни дървета в региона.  

На „Зеления“ телефон са постъпили 4 сигнала, два от които за бедстващи защитени видове птици- мишелов и пеликан, които са 

изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни. 

 

 


