
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ХАСКОВО 2018 г. (Резюме) 

 

Януари и Февруари 2018 г. 

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Януари и февруари 2018г. 

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 

116 118 12 1 0 13 44 700 1 149 

НП- 32 500,00 

Санкции- 446,81 0 

 

През месеците януари и февруари са извършени 118 проверки на 116 обекта, от които 75 планови и 43 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 61 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни 

нарушения от РИОСВ- Хасково са съставени 12 акта - 4 по ЗВ, 6 по ЗУО, 1 по ЗООС и 1 по ЗБР, от които 1 за неизпълнение на дадено 

предписание. От директора на РИОСВ са издадени 13 бр. НП, от които 9 по ЗУО, 3 по ЗВ и 1 по ЗООС, с които на нарушителите са 

наложени санкции и глоби на обща стойност 44 700 лв. Наложена е 1 текуща месечна санкция в размер на 149 лв. Събраните суми от 

РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 446,81 лв. От получените суми, 357,45 са разпределени и 

преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Община Кърджали е получила най - 

големи приходи от наложени санкции - 351,36 лв. По наказателни постановления са внесени 32 500 лв. За периода са предприети 

действия по 13 бр. жалби и сигнали. 

 

През отчетния период са издадени 10 наказателни постановления  за нарушения по Закона за управление на отпадъците и 3 по 

Закона за водите.  Наказателни постановления по 1 400 лв. са издадени на две физически лица от Крумовград и от Любимец за 

извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешителни. За нерегламентирано третиране на излезли от 

употреба МПС са издадени наказателни постановления от 1400 до 5000 лв. на две физически лица от Любимец и от с.Книжовник, 

общ.Хасково и на едноличен търговец от Кърджали. Издадени са  3 наказателни постановления  по 7000 лв. на торов завод в 

Димитровград за неизпълнение в срок на плана за привеждане в съответствие с нормативната уредба на депата за опасни и неопасни 

отпадъци. Наказателно постановление за 7000 лв. е издадено  и на фирма за извършване на дейности по третиране на отпадъци на 

площадки в землището на с.Крепост, общ. Димитровград в нарушение на условията в издадения Регистрационен документ. Кметът на 



община Джебел е глобен с 2000 лв. за неизпълнение на предписание, дадено за почистване на нерегламентирано сметище. Издадено е 

наказателно постановление за 500 лв. на ВиК в Кърджали за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на 

пречиствателното съоръжение в с. Ново Соколино, общ. Момчилград. Издадени са две наказателни постановления по 1000 и 2000 лв. 

за изпускане на отпадни води над допустимите норми от ликвидирани минни участъци в гр. Маджарово и от винарска изба в 

Свиленград.   

 

През януари и февруари на „Зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са постъпили 16 сигнала,  6 от които неоснователни. 

Последният сигнал е за мъртъв белоглав лешояд край с.Малко Брягово, общ. Маджарово. Птицата е изпратена за аутопсия в 

Спасителния център за диви животни в Ст.Загора за установяване причината за смъртта. През отчетния период са почистени и две 

нерегламентирани сметища в землищата на с.Узунджово и с.Въгларово, общ. Хасково. 

 

 

 

 

Март 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Март 2018г. 

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 

112 113 1 0 0 5 12 500 0 0 

НП- 1500 

Санкции- 100,94 лв. 0 

 

През месец март  са извършени 113 проверки на 112 обекта, от които 96 планови и 17 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнение на изисквания. За установени 

административни нарушения от РИОСВ- Хасково е съставен 1 акт по ЗВ. От директора на РИОСВ са издадени 5 бр. наказателни 

постановления – 3 по ЗВ, 1 по ЗУО и 1 по ЗООС, с които на нарушителите са наложени санкции на обща стойност 12500лв. 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=165
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Възобновена е 1 месечна санкция поради възобновяване на дейността в размер на 149 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от 

санкции по чл.69 от ЗООС са на стойност 100,94 лв. От получената сума 80,75 лв. са преведени на Община Кърджали, на чиято 

територия се намира санкционираният субект. По наказателни постановления са внесени 1 500 лв. За периода са предприети действия 

по 7 бр. сигнали и жалби. 

 

Съставен е акт на Месокомбинат в Кърджали, затова че  не е извършил собствен мониторинг на отпадните води от кланица 

с.Енчец, общ.Кърджали за 2017г. Две фабрики в Кърджали- за пране, сушене и багрене на конфекция и за производство на изделия от 

каучик  са глобени с 1000 и с 2 000 лв. за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми. Наказателно постановление за 500 лв. е 

издадено на Община Момчилград за неподдържане на двете Пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) в с. Прогрес в 

техническа и експлоатационна изправност. Със 7000 лв. е глобена прощадка в с. Манастир, общ. Хасково за третиране излезли от 

употреба МПС, въпреки издадено решение за прекратяване на дейности с отпадъци.  Наказателно постановление за 2000 лв. за 

неизпълнение на дадено предписание е издадено фирма за проучване на скално-облицовъчни материали в Маджарово.  

Почистени са нерегламентирани сметища в землищата на с.Звиница, общ.Кърджали, с.Чуково и с.Прогрес, общ. Момчилград.   

На „Зеления “ телефон са постъпили 5 сигнала. 

 

 

 

 

 

Април 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Април 2018г. 

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 

96 98 1 0 0 3 8300 0 0 

НП- 3000 

Санкции- 2345,86 0 
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През месец април са извършени 98 проверки на 96 обекта, от които 71 планови и 27 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнение на изисквания. За констатирани 

административни нарушения от РИОСВ- Хасково е съставен 1акт по ЗВ. От директора на РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни 

постановления– 1 по ЗВ, 1 по ЗУО и 1 по ЗБР на обща стойност 8 300 лв. Спряна е 1 текуща санкция. Събраните суми от РИОСВ- 

Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност  2345,86  лв. От получените суми, 1 876,68 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 (1805,54 лв.). По наказателни постановления са внесени 3 000 лв. За периода са предприети действия по 7 бр. 

сигнали и жалби. 

 

Съставен е акт на собственика на кравеферма в с. Татково, общ.Кърджали, поради липса на приети по установения ред 

пречиствателни съоръжения, нужни за осъществяване на дейността му. Наказателно постановление за 7 000 лв. е издадено на ТЕЦ в 

Димитровград за неизпълнение в срок на плана за привеждане в съответствие на депо за производствени  отпадъци. Инсталация за 

преработка на соапщок в мастни киселини в Кърджали е глобена с 1000 лв. за изпускане на отпадъчни води в канализационната 

система на града, които не отговарят на емисионните норми. С 300 лв. е глобена и фирма за несъгласувана реализация на 

инвестиционно предложение.  

 

През месеца е почистен от отпадъци пътен участък с. Мост - гр. Кърджали. На „Зеления“ телефон са постъпили 5 сигнала, 

три между които за замърсяване с  отпадъци  и два за щъркели в безпомощно състояние на които е оказана помощ. 

 

 

 

 

 

Май 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 май 2018г. 

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=169


118 118 3 0 0 3 2 000 0 0 НП- 7300 0 

 

През месец май  са извършени 118 проверки на 118 обекта, от които 72 планови и 46 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнение на изисквания. За констатирани 

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

предписание. От директора на РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни постановления –2 по ЗВ и 1 по ЗЗВВХВС на обща стойност 2 000 

лв. По наказателни постановления са внесени 7300лв. За периода са предприети действия по 17 бр. сигнали и жалби (една проверка е 

отчетена като планова). 

 

Издадени са наказателни постановления  по 500 лв. на кланица в с.Енчец, общ.Кърджали за неизвършен собствен 

мониторинг на отпадните води за миналата година и на кравеферма в с.Татково, общ.Кърджали за осъществяване на дейност без 

приети по установения ред пречиствателни съоръжения. С 1000 е глобено и предприятие за преработка и търговия на дълбоко 

замразени плодове и зеленчуци в Хасково за непредоставяне на документ. За реализация на инвестиционно предложение в 

защитена зона без проведена процедура са съставени актове на две физически лица от с.Женда, общ.Черноочене  и от Хасково. Акт  

е съставен и на млекопреработвателно предприятие в с. Вълкович за изпускане на отпадъчни води в дере над емисионните норми. 

  През месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в землищата на селата Узунджово, общ. Хасково, Звиница, общ. 

Кърджали, Долно Съдиево, общ. Маджарово и в Кърджали. На „Зеления“ телефон са постъпили 10 сигнала.  

 

 

 

 

 

 

Юни 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 юни 2018г. 

проверени 

обекти 

извършени 

проверки 

съставени 

актове 

от тях 

актове за 

неизпълнение 

на дадени 

отменени 

актове с 

резолюция 

издадени 

наказателни 

постановления 

наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

събрани суми от 

наложени 

санкции и НП ПАМ 
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предписания 

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

106 107 8 0 1 3 500 0 0 Санкции-736 1 

 

През месец юни са извършени 107 проверки на 106 обекта, от които 71 планови и 36 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнение на изисквания. За констатирани 

административни нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 8 акта - 5 по ЗБР, 2 по ЗВ и 1 по ЗУО, от които няма за неизпълнение на 

дадено предписание. От директора на РИОСВ са издадени 3 наказателни постановления - 1 по ЗУО и 2 по ЗБР на обща стойност 500 лв. 

Издадена е заповед за налагане на ПАМ на „Мит и Ко“ ЕООД, Пловдив. Няма наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС. Събраната 

сума от санкция по чл.69 от ЗООС е на стойност 736 лв. От нея 588 лв. са преведени на Община Димитровград, на чиято територия се 

намира санкционираният субект. За периода са предприети действия по 16 бр. сигнали и жалби. 

 

За нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в землището на димитровградското с. Добрич е съставен е акт и е 

издадено наказателно постановление за 300 лв. на физическо лице.  За реализиране на инвестиционни предложения в защитени зони 

без проведени процедури  са съставени актове на 4 физически лица от Харманли, Ивайловград, Свиленград и с. Минерални бани. За 

същото нарушение с 100 лв. са глобени и две физически лица от Хасково и Черноочене. На фабрика за каучукови и пластмасови 

изделия за автомобилната промишленост в Кърджали за изпускане на отпадъчни води над емисионните норми и на кравеферма в с 

Върбица, общ.Димитровград за липса на приети по установения ред пречиствателни съоръжения също са съставени актове. Както и на 

симеоновградска фирма за осъществяване на рибовъдна дейност за която не е подадено в Регионалната екоинспекция уведомление за 

инвестиционно предложение.  

 

Поради възникнала опасност от замърсяване на околната среда е наложена  принудителна административна мярка, с която се 

спират дейностите по транспортиране на отпадъци от „Мит и Ко“ до площадки на „Биопоника Агра“, разположени в м.“Кърчето, 

с.Крепост“, общ.Димитровград. За периода са почистени три нерегламентирани сметища, две в землищата на гр.Меричлери и 

с.Добрич, общ.Димитровград и едно в с.Жълти бряг, община Стамболово. На „зеления“ телефон на инспекцията са постъпили 11 

сигнала, 7 от които за бедстващи защитени видове.  Ушата сова и 6 щъркела са транспортирани за лечение в Спасителен център в 

Ст.Загора. Три  костенурки са изпратени в Спасителния център за защита с.Баня, общ.Несебър. 
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Юли 2018 г. 

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 юли 2018г. 

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 

104 105 6 1 0 4 3200 4 1654 

НП- 1200 

Санкции- 2129,32 0 

 

През месец юли  са извършени 105 проверки на 104 обекта, от които 58 планови и 47 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнение на изисквания. За установени 

административни нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 6 акта- 3 по ЗБР, 1 по ЗЧАВ, 1 по ЗЗВВХВС и 1 по ЗУО, от които 1 за 

неизпълнение на дадено предписание. От директора на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления – 2 по ЗВ и 2 по ЗБР на 

обща стойност 3 200 лв. Наложени са 4 санкции - 3 текущи и 1 еднократна на обща стойност 1654 лв.  Събраните суми от РИОСВ - 

Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 2129,32 лв. От получените суми, 1703,46 са разпределени и преведени на 

съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти- Община Димитровград (1151,46 лв.) и Община 

Харманли (552лв.). По наказателни постановления са внесени 1200 лв. За периода са предприети действия по 25 бр. сигнали и жалби. 

 

Издадени 2 наказателни постановления по 100 лв. и са съставени 3 акта на физически лица за реализация на инвестиционни 

предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Издадени са наказателни постановления на 

Фабрика за каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост в Кърджали за 2000 и на млекопреработвателно 

предприятие в с. Вълкович, общ.Джебел за 1000 лв., поради изпускане на отпадъчни води в дерета н нарушение над емисионните 

норми. 3 акта са съставени и за неизпълнение на дадено предписание, както и за констатирани нарушения по Закона за чистотата на 

атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.  

 

През месеца са почистени 3 нерегламентирани сметища- в местност „Траса“край Кърджали, в района на с.Стамболово и до 

реката в с.Добрич, общ.Димитровград. 



На „Зеления“ телефон през юли са постъпили 24 сигнала, 16 от които за бедстващи защитени видове птици, повечето от които 

млади екземпляри, паднали от гнездата си при опит за летене- сова, кукумявка, керкенез и 13 щъркела. Екземплярите с видими 

наранявания са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Пуснати са в естествена 

среда и 3 сухоземни костенурки, обект на бракониерство.  

 

 

 

 

Август 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 август  2018г. 

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 

108 109 3 0 0 4 6600 1 2309 

НП- 3000 лв. 

Санкции- 1559 1 

 

През месец август са извършени 109  проверки на 108 обекта, от които 65 планови и 44 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 55 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и изпълнение на изисквания. За констатирани 

административни нарушения от РИОСВ- Хасково са съставени 3 акта по ЗБР, от които няма за неизпълнение на дадено предписание. 

От директора на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления по ЗЗВВХВС, ЗБР, ЗВ и ЗЧАВ на обща стойност 6 600 лв. 

Наложена е 1 текуща санкция в размер на 2309 лв. за изпускане на пречистени отпадъчни води в приемник- дере, които не отговарят на 

ЕИО в Разрешителното за заустване. Издадена е заповед за налагане на ПАМ на млекопреработвателно предприятие в с.Железник, 

общ.Черноочене. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 1559,00лв. От получените 

суми, 1247,20 лв. са разпределени и преведени на съответните Общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. 

Общината, получила най - голям приход от наложените санкции е  Община Димитровград (1135,20 лв.). По наказателно постановление 

са внесени 3 000 лв. За периода са предприети действия по 20 бр. сигнали и жалби.  

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=174


Трите акта  и наказателно постановление  са съставени  на физически лица за  реализация на инвестиционни предложения в 

защитени зони без проведени процедури по оценка за съвместимост. Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. по Закона  за 

чистотата на атмосферния въздух на Цех за производство на нерафинирано растително масло в Харманли. За осъществяване на дейност 

без приети по установеният ред пречиствателни съоръжения е глобена с 500 лв. кравеферма в с. Върбица,общ.Димитровград. За 

невнесени в срок документи по предписание е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на фирма за производство на армирани 

със стъклени влакна полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали.  

 

Заповед за прилагане на принудителна административна мярка е издадена от РИОСВ на млекопреработвателно предприятие в 

с.Железник, общ.Черноочене, запечатване на цеха до отстраняване на констатираните нарушения.. Причината за крайната мярка е 

възникналата опасност за замърсяване и увреждане на околната среда от течащите по терена непречистени отпадъчни води от 

дейността. 

 

Почистено е нерегламентирано сметище в с. Добрич, общ. Димитровград. На „зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са 

постъпили 21 сигнала, 11 от които за бедстващи защитени видове птици. В Спасителния център за диви животни в Стара Загора са 

изпратени за лечение 7 щъркела и един лешояд. 

 

 

 

 

Септември 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 септември  2018г. 

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 



92 95 2 0 0 9 2200 2 8491 

Санкции- 20416,48 

НП- 6100 0 

 

През месец септември са извършени 95 проверки на 92 обекта, от които 74 планови и 21 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни 

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

на РИОСВ са издадени 9 бр. наказателни постановления– 8 по ЗБР и 1 по ЗУО на обща стойност 2 200 лв. Наложени са 2 месечни 

санкции в размер на 8 491 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 20 416,48 лв. От 

получените суми, 16 333,18 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято теритотория се намират 

санкционираните обекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Димитровград (8 968,85 лв.) и 

община Кърджали (7 276,33 лв.). По наказателни постановления са внесени 6 100 лв. За периода са предприети действия по 13 бр. 

сигнали и жалби. 

 

Съставен е акт и са издадени 8 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица за реализация на инвестиционни 

предложения в защитена зона без проведена процедура по оценка за съвместимост. За дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали без   регистрационен документ с 1400 лв. е глобено физическо лице от Харманли. За изпускане на отпадъчни води в 

нарушение на емисионните норми е съставен акт  на млекопреработвателно предприятие в Меричлери.  

 

След проверки по сигнали са дадени предписания за почистване на нерегламентирани сметища в димитровградския квартал 

Черноконево и селата Царева поляна, общ. Стамболов и Бряст, общ. Димитровград.  За лечение в Спасителния център за диви 

животни в Стара Загора са изпратени един белоглав лешояд и 7 щъркела. На „зеления“ телефон са постъпили 7 сигнала. 

 

  

 

 

 

Октомври 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 октомври  2018г. 

https://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=177


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 

132 129 18 0 0 2 10100 0 0 

Санкции- 583 лв. 

НП- 8400 лв. 1 

 

През месец октомври са извършени 132 проверки на 129 обекта, от които 88 планови и 44 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и/или изпълнение на изисквания. За 

констатирани административни нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 18 акта. От директора на РИОСВ са издадени 2 бр. 

наказателни постановления на обща стойност 10 100 лв. През месеца няма наложени санкции. Наложена е ПАМ на "Хоросан-95"ООД, 

гр.Тополовград, с което се спира  производството и пускането на пазара на калциев хидроксид, до извършване на регистрация в ЕСНА. 

Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 583,00 лв. От получените суми, 466,40 лв. са 

разпределени и преведени на съответните общини (Харманли и Димитровград), на чиято територия се намират санкционираните 

субекти. Най- голям приход от наложени санкции е получила Община Димитровград  (378,40лв.) По наказателни постановления са 

внесени 8400,00 лв. За периода са предприети действия по 16 бр. сигнали и жалби. 

 

Съставени са 16 акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитена зона без проведена 

процедура по оценка за съвместимост, както и за изсичане на дървета и разораване на имоти, попадащи в „Натура 2000“, което е в 

нарушение на забрана от заповедта за обявяването им. Два акта са съставени и на винарски изби в Харманли за неподдържане на 

пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Издадено е наказателно постановление за 10 000 лв. на 

фирма за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки в землището на с.Крепост, община Димитровград, в 

нарушение на условията в издадения регистрационен документ. Със 100 лв. е глобено и физическо лице за нарушение по Закона за 

биологичното разнообразие. Издадена е заповед на цех в Тополовград за спиране производството и пускането на пазара на варов 

разтвор, поради неизвършена регистрация на химическо вещество, изисквана съгласно разпоредбите на Регламент REACH.  

 

Почистени са 4 нерегламентирани сметища– край Маджарово, близо до речните корита в община Стамболово, в 

димитровградския квартал Черноконево и в с. Царева поляна, община Стамболово. На „Зеления" телефон са постъпили 6 сигнала. 

 

 

https://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=179


Ноември 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

ноември  2018г. 

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 

70 70 7 0 0 16 2950 0 0 

НП- 200 лв. 

Санкции-473 лв. 0 

 

През месец ноември са извършени 70 проверки на 70 обекта, от които 44 планови и 26 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и/или изпълнение на изисквания. За констатирани 

административни нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 7 акта по ЗБР и ЗВ, от които няма за неизпълнение на дадено 

предписание. От директора на РИОСВ са издадени 15 бр. наказателни постановления – 13 по ЗБР и 2 по ЗВ на обща стойност 2 900 лв. 

Няма наложени нови санкции. Събраната сума от РИОСВ- Хасково от санкция по чл.69 от ЗООС е на стойност 473 лв. От тях 378,40 лв 

са разпределени и преведени на Община Димитровград, на чиято територия се намира санкционираният субект. По наказателни 

постановления на 2 физически лица са внесени 200 лв. За периода са предприети действия по 4 бр. сигнали и жалби. Събраната сума от 

наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 673 лв. 

 

Съставени са 4 акта и са издадени 8 наказателни постановления на физически лица за разораване на имот в защитен зона от 

Натура 2000, което е в нарушение на забрана от заповедта за обявяването й. Пет наказателни постановления са издадени и за 

реализация на инвестиционни предложения в защитена зона без проведена процедура по оценка за съвместимост. Издадено е 

наказателно постановление за 500 лв. на Винарска изба в Харманли за осъществява дейност без приети по установения ред 

пречиствателни съоръжения. За изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми е глобено с 1000 лв. 

млекопреработвателно предприятие в Меричлери. Поради същата причина са съставени актове и на две винарски изби в 

Свиленград.  

 



Почистени са 7 нерегламентирани сметища–  в землищата на селата Брод, общ. Димитровград и Долна крепост, 

общ.Кърджали; замърсен участък от републиканската пътна мрежа в района на с.Копринка, общ.Кърджали; в с.Брягово, общ. 

Хасково;  нерегламентирани сметища между селата Ръженово и Долно Съдиево, общ. Маджарово и в с.Бряст, общ.Димитровград. 

Излезли от употреба гуми, натрупани извън Обществен събирателен център в гр. Кърджали са преместени за съхранение до 

предаването им за последващо третиране в границите на центъра. На "зеления" телефон през месеца са постъпили 3 сигнала. 

 

 

 

 

Декември 2018 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

декември  2018г. 

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 

43 43 3 0 0 5 900 2 515 

НП- 2700 лв. 

Санкции- 3034,64 

лв. 0 

 

През месец декември са извършени 43 проверки на 43 обекта, от които 26 планови и 17 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 10 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

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

издадени 5 бр. наказателни постановления – 1 по ЗВ и 4 по ЗБР на обща стойност 900 лв. Наложени са 2 санкции- една текуща в размер 

на 478 лв. и една еднократна за 37 лв. Отменени са 2 санкции. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на 

обща стойност 3034,64 лв. От получените суми, 2427,71 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 (2306,64 лв.). По 

наказателни постановления са внесени 2700 лв. За периода са предприети действия по 3 бр. сигнали и жалби. 

https://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=180


Издадени са 3 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица за изсичане на дървета и разораване на имоти  в 

защитени зони от Натура 2000, което е в нарушение на забрана от заповедта за обявяването им. Съставен е акт и е издадено 

наказателно постановление за 100 лв. на други две физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без 

проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставени са два акта за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа 

и експлоатационна изправност на ракиен казан в Хасково и на ПСОВ в с.Прогрес, общ.Момчилград.  

 

Със заповед на министъра на околната среда и водите е обявено за вековно едно дърво от вида Космат дъб, намиращо се в 

землището на с. Черепово, общ. Харманли. През декември е внесена в МОСВ документация относно проведена процедура за обявяване 

на още 5 вековни дървета, едно от които в землището на с. Орлов дол, общ. Тополовград и 4 в Хасково, които също следва да бъдат 

обявени със заповед в законоустановения срок.  Почистени са  4 нерегламентирани сметища- две в землището на Кърджали и две край  

Симеоновград. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили два сигнала. 

 

 

 


