
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ХАСКОВО 2019 г. (Резюме) 

 

Януари и Февруари 2019 г. 

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

 Януари и февруари 2019г. 

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 

170 174 7 0 0 8 4400 1 25 

НП- 1900 лв. 

Санкции- 816,12 лв. 0 

 

През месеците януари и февруари са извършени 174  проверки на 170 обекта, от които 122 планови и 52 извънредни. В рамките 

на осъществения контрол са дадени 129 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и/или изпълнение на изисквания. За 

констатирани административни нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 7 акта - 4 по ЗБР, 2 по ЗУО и 1 по ЗЗВВХВС. От 

директора на РИОСВ са издадени 8 бр. наказателни постановления– 4 по ЗВ, 3 по ЗБР и 1 по ЗУО, с които на нарушителите са 

наложени санкции на обща стойност 4 400лв. Наложена е 1 месечна санкция за превишение на НДЕ на въглероден оксид при 

извършени СПИ на отпадъчни газове в размер на 25 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща 

стойност 816,39 лв. От получените суми, 653,12 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се 

намират санкционираните субекти. Hай- голям приход от наложени санкции е получила Община Димитровград (382,40 лв.). По 

наказателни постановление са внесени 1900 лв. За периода са предприети действия по 21 бр. сигнали и жалби.  

Съставени са 3 акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура 

по оценка за съвместимост. Акт е съставен и на друго физическо лице, затова че чрез поставяне на отровни примамки в местността 

Куджадулай в района на симеоновградското село Тянево е причинил смъртта на птица от вида тръстиков блатар, който е защитен 

според българското законодателство. За нарушения по Закона за биологичното разнообразие са издадени 4 наказателни постановления 

на обща стойност 500 лв. С 1400 лв. е глобено физическо лице от Харманли за извършване на дейности по събиране и транспортиране 

на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ. Издадени са две наказателно постановления по 1000 лв. на 

Винарски изби в Свиленград за изпускане на отпадъчни води в дере, над допустимите ограничения. За неподдържане на 

пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност с 500 лв. е глобен и ракиен казан в Хасково. Съставени са и 

2 акта по Закона за управление на отпадъците и един за неизпълнение на изисквания на Регламент REACH.   



Почистени са 6 нерегламентирани сметища – в района на ЗМ ,,Нощувка на малък корморан”, в землищата на селата Срединка, 

Солище, Скърбино и Стремци  в общ. Кърджали и едно в землището на с.Добрич, общ. Димитровград. За първите два месеца на 

годината на „Зеления“ телефон са постъпили 18 сигнала. 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Март 2019г. 

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 

119 121 5 0 0 2 1100 0 0 

НП- 1700 лв. 

Санкции- 582 лв. 0 

 

 През месец март  са извършени 121  проверки на 119 обекта, от които 81 планови и 40 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни 

нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 5 акта- 3 по ЗБР, 1 по ЗВ и 1 по ЗУО, няма за неизпълнение на дадено предписание. От 

директора на РИОСВ са издадени 2 бр. наказателни постановления– 1 по ЗВ и 1 по ЗБР на обща стойност 1100 лв. За отчетния 

период няма наложени санкции. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 582 лв. От 

получените суми, 465,60 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните 

субекти. Общината, получила най- голям приход от наложена санкция е община Димитровград (382,40 лв.).  По наказателни 

постановления са внесени 1700 лв. лв. За периода са предприети действия по 11 бр. сигнали и жалби. 

 Съставен е акт на кланица в с. Енчец, община Кърджали, за изпускане на отпадъчни води в дере над допустимите норми. 

Четири акта са съставени на физически лица, два от които за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без 

проведена процедура по оценка за съвместимост. Един акт е  за умишлено улавяне и пренасяне на обикновена блатна костенурка в 

района на дигата на р. Марица край Симеоновград и един - за незаконно събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от 

употреба МПС. Издадени са и две наказателни постановления по Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие.  



 Почистени са 14 нерегламентирани сметища. На „Зеления“ телефон през март са постъпили 11 сигнала. 

 

 

 

 

Април 2019 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Април 2019г. 

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 

116 119 5 2 0 11 26500 4 786 

НП- 7700лв. 

Санкции-1912,32лв. 0 

 

През месец април са извършени 119 проверки на 116 обекта, от които 75 планови и 44 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

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

РИОСВ са издадени 11 бр. наказателни постановления – 5 по ЗБР, 3 по ЗУО и по 1 по ЗЗВВХВС, ЗЗТ и ЗВ на обща стойност 26 500 лв. 

Наложени са и 3 текущи санкции в размер на 540 лв. и 1 еднократна за 246 лв. Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл. 

69 от ЗООС са на обща стойност 1 912,32 лв. От получените суми, 1 529,86 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на 

чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са община 

Кърджали (953,60 лв.) и община Димитровград (382,40 лв.). По наказателни постановления са внесени 7 700 лв. За периода са 

предприети действия по 18 бр. сигнали и жалби. 

 Издадени са 6 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица, 4 от които за реализация на инвестиционни 

предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост, едно за разораване на площ в защитена 

местност и едно за убит тръстиков блатар чрез поставяне на отровни примамки в района на симеоновградското село Тянево. С 1400 

лв. е глобено друго физическо лице  за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни 



метали без регистрационен документ. Наказателно постановление за 10 000 лв. е издадено на хасковска фирма за производство и 

търговия на гасена вар и варов разтвор, поради липса на регистрация, съгласно изискванията на Регламент REACH. За неизпълнен в 

срок план за привеждане на депо за неопасни отпадъци в съответствие с нормативните изисквания с по 7 000 лв. са глобени ТЕЦ и 

торов завод в Димитровград. За неподдържане на пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, е 

наложено наказателно постановление за 500 лв. на ПСОВ в с.Прогрес, общ. Момчилград. През април са съставени два акта за 

неизпълнение на дадени предписания. Останалите 3 акта са съставени за осъществяване на дейност без приети по установеният ред 

пречиствателни съоръжения, за неизвършени собствени периодични измервания на изпускани в атмосферния въздух замърсители и 

за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост.  

 През месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища- в кърджалийския квартал „Гледка и край селата Перперек, 

общ.Кърджали, Лисово, общ. Свиленград и Балабаново, общ. Момчилград. На „Зеления“ телефон са постъпили 11 сигнала. 

 

 

 

 

 

Май 2019 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Май 2019г. 

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 

105 109 5 0 0 3 5000 0 0 

НП- 300лв. 

Санкции- 698 лв. 0 

 

През месец май  са извършени 108 проверки на 104 обекта, от които 38 планови и 70 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ-Хасково са съставени 5 акта- 4 по ЗУО и 1 по ЗВ. От директора на РИОСВ са издадени 3 бр. наказателни постановления– 1 по 

ЗУО,  1 по ЗВ и 1 по ЗООС на обща стойност 5000 лв. През месеца няма наложени санкции. Една санкция е спряна и една е отменена. 



Събраните суми от РИОСВ- Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 698 лв. От получените суми 558,40 лв. са 

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

наложени санкции е получила община Димитровград - 382,40 лв. По наказателни постановления са внесени 300 лв. За периода са 

предприети действия по 31 бр. сигнали и жалби. 

 За нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС е издадено наказателно постановление за 2000 лв. и са 

съставени 4 акта на физически лица. Съставен е акт и на бетонов възел в Свиленград за неподдържане на пречиствателното 

съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Издадено е наказателно постановление за 1000 лв. на кланица край 

кърджалийското село Енчец, за изпускане на отпадъчни води в дере над допустимите норми. С 2000 лв. е глобен и едноличен 

търговец от Кърджали за неизпълнение на дадено предписание. 

 Почистени са три нерегламентирани сметища- в землищата на с.Балабаново, общ.Момчилград, на гр.Кърджали и на 

гр.Тополовград. Прекратено е горенето на отпадъци в Регионално депо- гр. Харманли. През месеца продължиха проверките по 

дадените предписания до общините, във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите за почистване на 

нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите им територии, по време на които не са констатирани 

замърсявания. По време на проверките са констатирани нерегламентирани сметища на територията на с.Въгларово общ. Хасково, 

с.Малък извор общ.Стамболово, с.Енчец общ.Кърджали, до Вришко дере в общ.Ивайловград, с.Устрем общ.Тополовград и в 

гр.Тополовград, като за почистването им са дадени предписания на съответните общини. 

 На „Зеления“ телефон са постъпили 21 сигнала, 16 от тях са за бедстващи защитени видове птици и животни. През месеца е 

оказана помощ на 43 костенурки, 5 щъркела, 2 сови, сойка и гларус, които са изпратени за лечение в Спасителни центрове за диви 

животни.  

 

 

 

 

Юни 2019 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Юни 2019г. 

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 

128 129 5 2 0 4 15000 0 0 

НП- 3200 

Санкции- 1718,54 0 

 

През месец юни са извършени 129 проверки на 128 обекта, от които 80 планови и 49 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ- Хасково са съставени 5 акта- 1 по ЗУО, 1 по ЗООС, 1 по ЗЗВВХВС и 2 по ЗБР, от които 2 за неизпълнение на дадено 

предписание. От директора на РИОСВ са издадени 4 бр. наказателни постановления– 2 по ЗВ и 2 по ЗУО, с които на нарушителите са 

наложени санкции на обща стойност 15 000 лв. През отчетния период няма наложени санкции.Една санкция е отменена и една е 

спряна. Събраните суми от РИОСВ- Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 1 718,54 лв. От получените суми, 1 

374,83 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - големи 

приходи от наложени санкции са получили Община Димитровград (382,40 лв.) и Община Ивайловград (834,66 лв.). По наказателно 

постановление са внесени 3 200 лв. За периода са предприети действия по 29 бр. сигнали и жалби. 

 Издадени са 2 наказателни постановления по 7 000 лв. за нерегламентирано третиране за излезли от употреба МПС в 

Кърджали. Други две наказателни постановления по 500 лв. са издадени на бетонов възел в гр.Свиленград за неподдържане на 

пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и на кравеферма в момчилградското село Прогрес за 

осъществяване на дейност без приети по установеният ред пречиствателно съоръжения. Съставени са два акта на физически лица за 

реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставени са още  

два акта за неизпълнение на дадени предписания и един за неводене на отчетност.  

 Почистени са 8 нерегламентирани сметища в землищата на селата Георги Добрево, общ. Любимец, Соколино, общ. 

Момчилград, Устрем, общ. Тополовград, Царевец, общ. Кърджали и Клокотница, общ. Хасково, както и в землището на гр. Хасково 

по пътя за с. Въгларово и до разклона за с. Балабаново, общ. Кърджали. 

 На „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала, от които 18 за бедстващи защитени видове птици, между които 13 щъркела, 

2 сови, ветрушка, пеликан, кълвач, гларус, бързолет и черешарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение екземпляри са 

изпратени в Спасителния център за диви животни в ст.Загора. 

 

 

 

 

 

Юли 2019 г. 

 



ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Юли 2019г. 

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 

120 121 1 0 0 12 17000 2 1792 

НП- 8800 

Санкции- 1880,90 0 

 

През месец юли  са извършени 121 проверки на 120 обекта, от които 51 планови и 69 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ- Хасково e съставен 1 акт по ЗБР. От директора на РИОСВ са издадени 12 бр. наказателни постановления – 5 по ЗБР, 3 по ЗУО, 

2 по ЗООС, 1 по ЗЧАВ и 1 по ЗЗВВХВС на обща стойност 17 000 лв. Наложени са 2 текущи санкции в размер на 1792 лв.  Събраните 

суми от РИОСВ- Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 1 880,90 лв. От получените суми, 1 520,72 лв. са 

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

субекти. Общината, получила най - големи приходи от наложени санкции е Община Димитровград ( 1 331,92 лв.). По наказателни 

постановления са внесени 8 800 лв. За периода са предприети действия по 34 бр. сигнали и жалби. 

 Съставен е акт и са издадени 5 наказателни постановления на физически лица за реализация на инвестиционни предложения 

в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Издадени са 3 наказателни постановления за неизпълнение на 

дадени предписания на кмета на Община Тополовград, на месокомбинат в Харманли и на предприятие за производство на 

пластмасови изделия в Крумовград. Две наказателни постановления са издадени за незаконно събиране, съхранение и 

разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали и в Хасково.  Глобени са още асфалтова база в Момчилград  за 

неизвършени собствени, периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители и фирма за търговия с черни и 

цветни метали в Харманли за неводене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО.  

 През месеца са почистени 9 нерегламентирани сметища на територията, контролирана от РИОСВ Хасково. Прекратено е 

нерегламентираното третиране на излезли от употреба МПС от физически лица на площадки в гр. Любимец и в селата Войводово, 

общ. Хасково и  Малко градище, общ. Любимец, а терените са почистени от отпадъци. След сигнали от граждани е извършена 

реконструкция на вентилационната система на Хлебозавод в Хасково, в резултат на което е постигнато ограничаване на шума, 

излъчван в околната среда и спазване на нормите.  



 На “Зеления“ телефон са постъпили 36 сигнала, 27 от които за бедстващи защитени видове птици- над 20 щъркели, сови, 

кукумявка, мишелов, осояд и овесарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение са изпратени в Спасителния център за диви 

животни в Ст.Загора.  

 

 

 

Август 2019 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

  Август 2019г. 

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 

 

116 116 3 1 0 0 0 1 157 

НП- 1000 лв. 

Санкции- 1708 лв. 0 

 

През месец август са извършени 116 проверки на 116 обекта, от които 74 планови и 42 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ - Хасково са съставени 3 акта- 2 по ЗООС и 1 по ЗБР, от които 1 за неизпълнение на дадено предписание. През месеца няма 

издадени наказателни постановления. Наложена е 1 месечна санкция за изпускане на отпадъчни води в приемника- дере, които 

превишават ИЕО в разрешителното за заустване по показател ХПК в размер на 157 лв. Събраните суми от РИОСВ- Хасково от санкции 

по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 1708 лв. От получените суми, 1366,40 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, 

на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най - голям приход от наложени санкции е получила Община Димитровград-

1 244,80 лв. По наказателно постановление са внесени 1000 лв. За периода са предприети действия по 19 бр. сигнали и жалби. 

 Съставени са два акта на физически лица от Свиленград и от Харманли. Единият е за неизпълнение на дадено предписание 

за преустановяване на дейност на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в 

Свиленград. Другият е за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за 

съвместимост. Съставен е акт и на завод за каучукови изделия в Кърджали по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 



 Почистено е нерегламентирано сметище в сухото дере в харманлийското село Върбово. На „Зеления“ телефон са постъпили 

18 сигнала, 7 от които за бедстващи защитени видове птици- 4 щъркела, белоглав лешояд, орел и гларус.  Нуждаещите се от 

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

  
 

 

 

Септември 2019 г. 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Септември 2019г. 

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 

84 87 5 3 1 2 200 1 28 

НП- 2400 лв. 

Санкции- 551,80 лв. 0 

 

През месец септември  са извършени 87 проверки на 84 обекта, от които 46 планови и 41 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни 

нарушения от РИОСВ - Хасково са съставени 5 акта - 3 по ЗООС, 1 по ЗБР и 1 по ЗВ, от които 3 за неизпълнение на дадено 

предписание. Един акт, съставен на физическо лице за реализация на ИП без проведена процедура по ОС е отменен с резолюция на 

директора. От директора на РИОСВ са издадени 2 бр. наказателни постановления по ЗБР на обща стойност 200 лв. Наложена е 1 

месечна санкция за неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения в размер на 28 

лв. Отменена е 1 санкция, тъй като са спазени определените в КР индивидуални емисионни ограничения. Събраните суми от РИОСВ - 

Хасково от санкции по чл. 69 от ЗООС са на обща стойност 551,80 лв. От получените суми, 441,44 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  - 319,84 лв. По наказателни постановления са внесени 2400 лв. За периода са предприети действия по 14 бр. 

сигнали и жалби. 



 Съставен е акт и са издадени са две наказателни постановления по 100 лв. на 3 физически лица от Харманли и Крумовград за 

реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставен е акт на 

месопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ. Джебел за неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с 

условията на разрешителното за заустване. Три акта са съставени за неизпълнение на предписания, дадени на едноличен търговец 

за прекратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС на площадка в Кърджали, на завод за каучукови 

издалия в Димитровград за представяне на документи съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси и за отстраняване на отпадъци от площадката в района на ТЕЦ „Марица 3“- Димитровград в срок до15.09. 2019 г.  

 Почистено е нерегламентирано сметище в земл. на кърджалийското село Сипей. На „Зеления“ телефон са постъпили 11 

сигнала.  

 

 

 

 

Октомври 2019 г. 
 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Октомври 2019г. 

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 

132 136 11 2 0 7 26 200 0 0 

НП-2 200 лв. 

Санкции- 1 054,71 лв. 0 

 

През месец октомври са извършени 136  проверки на 132 обекта, от които 75 планови и 61 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни 

нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 11 акта- 4 по ЗВ, 5 по ЗБР и 2 по ЗООС, от които 2 за неизпълнение на дадено 

предписание. От директора на РИОСВ са издадени 7 бр. наказателни постановления – 4 по ЗООС, 2 по ЗБР и 1 по ЗВ на обща стойност 

26 200 лв. През месеца няма наложени санкции. Събраните суми от РИОСВ- Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 



1054,71 лв. От получените суми, 843,77 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират 

санкционираните субекти. Общината, получила най - голям приход от наложени санкции е Община Димитровград (562,17 лв.). По 

наказателни постановления са внесени 2200 лв. За периода са предприети действия по 10 бр. сигнали и жалби. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през октомври  извърши 136 проверки на 132 обекта. 

Дадени са 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 11 акта и са издадени са 7 наказателни 

постановления на обща стойност 26 200 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни 

периоди, е 3 254 лв. 

 Съставени са 5 акта и са издадени 2 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица за реализация на 

инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по по оценка за съвместимост. Съставени са 2 акта за 

неизпълнение на предписания, дадени на Община Симеоновград за почистване на нерегламентирано сметища и на площадка в 

кърджалийското с. Кьосево за преустановяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС. Актове за нарушения 

по Закона за водите са съставени на Завод за производството на автомобилни компоненти в Димитровград, на две винарски изби в 

Ивайловград и с.Коларово и на ракиен казан в с.Злато поле.  

 Издадено е наказателно постановление за 10 000 лв. на „Траш Еко Пак“ ООД, поради неизпълнение в срок на дадено 

предписание за изнасяне на натрупани отпадъци от площадка в района на "ТЕЦ Марица 3" в Димитровград до 15.09.2019г., 

транспортирането на които беше извършено в периода от 16 до 25 септември 2019г. Наказателно постановление за 2000 лв. е 

издадено на Завод за каучукови изделия в Димитровград за неизпълнение на предписание за представяне на оценка на 

безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси. За неизпълнение на предписание, дадено за прекратяване на 

нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС с 5000 лв. е глобен и едноличен търговец от Кърджали. С 1000 лв. е 

глобен месокомбинат в с. Вълкович, общ.Джебел, поради неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията 

на разрешителното. Глобен е и Завод за каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали с 8000 лв. за нарушения по 

ЗООС. 

 През месеца са почистени 8 нерегламентирани сметища: по пътя в близост до гр.Маджарово, в гр.Тополовград по пътя за 

с.Орешник, в коритото на р.Чакаларовска, община Кирково, в землищата на селата Брод, Бряст и Странско, общ. Димитровград и в 

землището на с. Гняздово, общ.Кърджали, както и изхвърлените употребявани гуми в дере до площадката на бившия ТЕЦ-Хасково. 

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 6 сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноември 2019 г. 
 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ 

 Ноември 2019г. 

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 

103 104 16 1 4 7 10650 2 141 

НП-12 700 лв. 

Санкции- 681 лв. 0 

 

През месец ноември са извършени 104  проверки на 103 обекта, от които 67 планови и 37 извънредни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни 

нарушения от РИОСВ-Хасково са съставени 16 акта- 9 по ЗБР, 3 по ЗВ, 3 по ЗУО и 1 по ЗООС, от които 1 за неизпълнение на дадено 

предписание. От директора на РИОСВ са издадени 7 бр. наказателни постановления – 2 по ЗВ, 2 по ЗООС, 2 по ЗБР и 1 по ЗУО на обща 

стойност 10650 лв. Наложени са 2 санкции по чл.69 от ЗООС - 1 еднократна в размер на 85 лв. и една текуща на стойност 56 лв. 

Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 681 лв. От получените суми, 544 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  - 476,80 лв. По наказателни постановления са внесени 12 700 лв. За периода са 

предприети действия по 13 бр. сигнали и жалби.  

9 акта са съставени на физически лица, 7 от които за разораване на имоти в защитени зони от Натура 2000, в нарушение на 

забрана от заповедта за обявяването им и 2 акта за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена 

процедура по  оценка за съвместимост. Актове са съставени на винарска изба в Харманли  за неподдържане на пречиствателното 

съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и на млекопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ.Джебел за 

неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията на разрешителното за заустване.  Също на предприятие за 

производство на полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали- неизпълнение на дадено предписание, на Община 

Момчилград за неподдържане на двете ПСОВ в с.Прогрес в техническа и експлоатационна изправност и на Община Ивайловград за 

допуснато изхвърля на неопасни отпадъци на неразрешени за това места. За неводене на отчетност за дейности с отпадъци и за 

нерегламентирано, изгаряне на неопасни отпадъци са съставени актове и на две площадка за събиране и третиране на отпадъци от 

черни и цветни метали в Кърджали и в Хасково. Издадени са 2 наказателни постановления по 3 000 лв. за неизпълнение на дадено 



предписание за преустановяване на нерегламентирано събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС от 

площадки в с. Кьосево, общ.. Кърджали и земл. на Свиленград. С 2000 лв. е глобен ракиен казан в с.Злато поле, общ.Димитровград за 

заустване на отпадни води в дере без издадено разрешително за заустване. С 2000 лв. е глобена и Община Симеоновград  за 

неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано сметище. Винарска изба в Ивайловград е глобена с 500 лв. за 

неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Наказателни постановления са издадени  

и на две физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по  оценка за 

съвместимост.  

Почистени са 12 нерегламентирани сметища в с.Перперек, с.Солище, с.Стремци и с.Скалище, община Кърджали; района около 

стадион ,,Горубсо“ в гр.Кърджали; с. Караманци, с. Сусам и с. Татарево, община Минерални бани; с.Иваново,  община Харманли; с. 

Троян и с. Свирково, община Симеоновград и на изхода на гр.Симеоновград в посока Стара Загора. В изпълнение на проект 

“Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност”, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество са ликвидирани складовете за съхранение на негодни за 

употреба препарати в с.Горски извор, общ.Димитровград и с.Стойково, общ.Хасково, с което опасността от замърсяване на 

компонентите на околната среда е изцяло премахната. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 11 сигнала. 

 

 

Декември 2019 г. 
 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ 

Декември 2019г.. 

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 

72 72 4 0 0 9 6900 0 0 

 

НП- 3700 лв.  

Санкции- 312 лв.  0 

 



 През месец декември са извършени 72  проверки на 72 обекта, от които 41 планови и 31 извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани административни нарушения от 

РИОСВ-Хасково са съставени 4 акта по ЗУО, ЗЗШОС, ЗВ и ЗЧАВ, от които няма за неизпълнение на дадено предписание. От 

директора на РИОСВ са издадени 9 бр. наказателни постановления –5 по ЗВ, 3 по ЗБР и 1 по ЗООС на обща стойност 6900 лв. 

Събраните суми от РИОСВ - Хасково от санкции по чл.69 от ЗООС са на обща стойност 312,00 лв. От получените суми, 249,60 лв. са 

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

наложени санкции са получили Община Харманли (121,69 лв.) и Община Кърджали (89,60 лв.). По наказателни постановления са 

внесени 3700 лв. За периода са предприети действия по 7 бр. сигнали и жалби. 

 

 За нарушения по Закона за водите са издадени наказателни постановления на две винарска изби в Харманли по 500 лв., на 

предприятие за сглобяване на кабелни инсталации за автомобили в Димитровград за 2000 лв., на млекопреработвателно предприятие в 

с.Вълкович, общ. Джебел за 1000 лв. и на Община Момчилград за 500 лв. С 2000 лв. е глобено предприятие за производство на 

армирани със стъклени влакна полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали. Две физически лица са глобени с по 100 лв. за 

реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по  оценка за съвместимост и растениевъдно-

животновъдно стопанство за разораване на имот в защитен зона от Натура 2000 в нарушение на забрана от заповедта за обявяването й с 

200 лв. Съставен е акт на Община Харманли за неподдържане на ПСОВ в с.Бисер в техническа и експлоатационна изправност.  Два 

акта са съставени на цех за допълнителна обработка и монтаж на каучукови и пластмасови съединения в гр.Крумовград  за нарушение 

по  Закона за чистотата на атмосферния въздух и за наднормени нива на шума излъчван в околната среда. За непредоставяне на 

документи относно отчета за дейностите с отпадъци, акт е съставен и на предприятие за производство на малц в Хасково.  

 

 Почистени са 12 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала. 

 

 

https://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=199

