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1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

За месец декември, експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо   89   бр. проверки, 

при които се провериха 86 бр. обекти. От извършените проверки 42 бр. са планови,  а  47.бр. са 

извънредни. Общо проверките за месец декември са 89 бр.. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 47 бр. предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.   

За констатирани административни нарушения през месеца, от експертите на РИОСВ са 

съставени общо 3 бр. АУАН, от които 3-три бр. по ЗВ, по ЗООС няма-0. Съставени АУАН за 

констатирано неизпълнение на дадени предписания- 0 бр..  

Общо събраните суми от РИОСВ Шумен за м. декември са само от текущи месечни 

санкции - 1684,80 лв. Събрани суми  по наложени имуществени санкции и глоби през месеца са 

3017,30 лв. Всичко събрани суми за месец ноември 4702,10 лв от които 1216,44 лв. са събрани 

от НАП Общо 1347,84 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято 

територия се намират санкционираните обекти Разпределението по  общини, получили най – 

големи приходи от наложени санкции е както следва: общ. Търговище - 478,40 лв., общ. 

Шумен –392.80 лв., общ. Попово - 287,04 лв., общ. Каспичан -169,60 лв., общ. Велики 

Преслав – 20,00 лв. През м. декември са извършени 6 бр. проверки по сигнали, а са пoстъпили 

4 бр. сигнали. За 2 бр. два от сигналите които са от предходен месец са извършени проверки и 

са предприети действия.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 През м. декември всички планирани обекти и проверки като  комплексни проверки за 

2017г. са  изпълнен на 100%. 

  За всички планирани обекти и проверки на оператори с Комплексни разрешителни за 

2017год., са изпълнен 100% .   Няма непроверени обекти.   

 По  отношение на чистота на атмосферния въздух за извършени планови проверки по 

контролната дейност - 12 бр с включени комплексни и съвместни проверки.   

 Извършена е 1 бр. планова проверка с  осъществения инструментален контрол на обект 

"Плиска ойл" ООД, гр. Велики Преслав с проби емисии с РЛ - Варна. С това планираните 

обекти и проверки с инструментален контрол, за 2017г са изпълнени на 100%. Няма 

непроверени планирани обекти.  

 По отношение на чистотата на водите са извършени 2 бр. планови проверки  на 2 бр. 

обекти - емитери на отпадъчни води за месеца с вземане на водни проби, - ДП „Кабиюк“, с 

Коньовец и „Млечни продукти“ООД, с.Коньовец. Планираните за проверка обекти, заустващи 



във воден обект и с издадени разрешителни за това и планираните проверки, са изпълнени на 

100%.   

 Акцент през месеца по отношение на водите е приключването на извънредните  

проверки след водни проби, свързани с постъпил през предходния месец проверен сигнал, за 

установено замърсяване на язовир Шумен с отпадъчни води от "Фикосота" гр. Шумен, чрез 

заустена канализационна тръба за дъждовни води. От протоколите за изпитване е установено 

влошени качества на водите от предприятието, за което БДЧР Варна състави АУАН. Дадените 

предписания за прекратяване на замърсяването чрез  канализационна тръба заустена в яз. 

Шумен от  "Фикосота" гр. Шумен. за което е получено писмен отговор.   

 Друг акцент от контролната дейност по опазване на водите е съставянето на 3 бр. АУАН 

за констатирани нарушения по Закона за водите.  

 Осъществен контрол на площадки във връзка със спазване условията в издадените 

разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци – 1 бр; 

 Проверка по писмо на ОД на МВР гр. Търговище, относно проверки на автосервизи и 

фирми извършващи дейност по разкомплектоване на ИУМПС са проверени -2 бр. автосервиза. 

 През докладвания период са извършени 4 броя планови проверки на фирми извършващи 

дейност  по събиране и транспортиране на отпадъци, притежаващи документи по чл. 78 от Закона 

за управление на отпадъците.  

 Извърши се една проверка на фирма пускаща на пазара опакована готова продукция, във 

връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за управление на отпадъците  

 Извърши се една проверка на фирма извършваща рекултивация на нарушен терен  с 

неопани инертни отпадъци. 

 Съгласно изискванията на писмо на МОСВ, по  спазване на поетите от страната ни 

ангажименти към Европейската комисия по отношение Решение от 16 юли 2015 г. по дело С – 

145 / 14 е изпратена Кмета на Община Опака заповед на директора на РИОСВ – Шумен за 

спиране експлоатацията на „Депо за битови отпадъци“, стопанисвано от община Опака, считано 

от 31. 12. 2017 г. Предстои в началото на м .януари последващ контрол по изпълнение на 

Заповедта.  

 През месеца са изпълнени 7 броя предписания  дадени през този и предходния месец. За 

изпълнението им в РИОСВ – Шумен са входирани необходимите документи липсващи при 

проверките, както и снимкови материали доказващи изпълнението на съответните предписания.  

 По отношение на химикалите -са приключени всички планови проверки през годината 

на 88 бр. обекти по отношение употреба и съхранение на опасни химични вещества- 100% от 

плана  

 Планираните за 2017г. 8 обекта с нисък/висок рисков потенциал и проверки са 

изпълнени, което е 100% от плана. 

 През м. декември по отношение на проверките по комплексни разрешителни  са 

изпълнени  4 бр. предписания, дадени на Оператори на комплексни разрешителни – „Мега груп“ 

АД, „Енерсис“ АД и Община Омуртаг.  

 През месеца експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 3 бр. извънредни проверки 

на 4 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол е дадено едно предписание, което е 

изпълнено.  

  За периода са предприети действия по един подаден сигнал, касаещ компетенциите 

на направление „БРЗТЗ“. 

 През месеца приоритет бе проверката на внесените отчети на билкозаготвителите, 

приключването на преписки по входирани ИП и ГСП, както и извършване на дейности свързани 

с изпълнение на План за ЗТ-изкл. държ. собственост. Също така бяха извършени 3 бр. 

извънредни проверки, както следва: 2 бр. проверки по внесени уведомления за ГСП, попадащи в 



ЗЗ и 1 бр. проверка по подаден сигнал в РИОСВ- гр. Шумен за намерен ранен ястреб в гр. 

Търговище.  

 В Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора са 

изпратени два екземпляра от видовете Обикновен мишелов и Горска улулица. 

 През м. декември по отношение ОВОС и ЕО, са извършени две извънпланови проверки, 

при които са дадени шест предписания, няма съставени АУАН за нарушения на екологичното 

законодателство.  

 През месеца са постановени: 

-шест решения за преценяване на необходимостта от ОВОС четири от които са с характер 

на решението „да не се извършва ОВОС“ и две са с характер на решението „да се извърши 

ОВОС“; 

-едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер на 

решението „да не се извърши ЕО“; 

 За отчетния период са постановени шест решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, от които четири за ИП „Изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РУСО-

Шумен": 

- ИП „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО 

- ИП за ‚Открит добив на строителни материали-варовици от находище „Хитрино 4“ с 

концесионна площ 94,243 дка“  

- ИП за  „Разширение на гробищен парк-Шумен“  са характер на решението „да не се 

извършва ОВОС“, две решения са с характер на решението „да се извърши ОВОС“ 

- за ИП „Открит добив на строителни материали – варовици от находище „Хитрино 3“, 

землище с. Сливак, общ. Хитрино, обл.  

- ИП „Разширение на гробищен парк на гр. Омуртаг“; 

 Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с 

характер на решението „да не се извърши ЕО“: за  „ПУП- Парцеларен план (ПП) за обект 

Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж с. Кюлевча 

 

  Засилен превантивен контрол : 

 През месец декември са постановени шест решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС, от които четири за ИП „Изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РУСО-

Шумен": 

- ИП „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО 

- ИП за ‚Открит добив на строителни материали-варовици от находище „Хитрино 4“ с 

концесионна площ 94,243 дка“  

- ИП за  „Разширение на гробищен парк-Шумен“  са характер на решението „да не се 

извършва ОВОС“, две решения са с характер на решението „да се извърши ОВОС“ 

- за ИП „Открит добив на строителни материали – варовици от находище „Хитрино 3“, 

землище с. Сливак, общ. Хитрино, обл.  

- ИП „Разширение на гробищен парк на гр. Омуртаг“; 

 Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с 

характер на решението „да не се извърши ЕО“: за  „ПУП- Парцеларен план (ПП) за обект 

Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж с. Кюлевча до напорен резервоар с. 

Кюлевча, част водоснабдяване и част електро-схема“. 

 Внесеното Искане за издаване на Становище по ЕО за ОУП на Община Върбица е 

върнато по реда на чл.23, ал. 4 от Наредбата за ЕО тъй като не е комплектувано съобразно 

законовите изисквания; 



 Издадени са три напомнителни писма на възложители, на които има изпратени 

процедурни писма и повече от 12 месеца не са входирали Искане за издаване на решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с приложена информация по 

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. 

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 За периода - месец декември са проверени 6 бр. сигнали, като от постъпили 4 бр. 

сигнали, като  са  обработени и предприети действия по  всички и допълнително 2 бр. сигнали 

от предходен период. 

 През месец декември в РИОСВ-гр. Шумен е получен  сигнал от РУ Каолиново за  

отглеждане на 80 бр. крави в жилищен имот в с. Сини вир и замърсяване на улица с торова маса 

от отглеждане на животните, във връзка с което сигналът е препратен по компетентност на 

ОДБХ-гр. Шумен и община Каолиново. С писмо вх. №6635/20.12.2017 г. е получено писмо от 

ОДБХ-Шумен за извършената проверка и предприетите действия по компетентност. 

  По постъпил сигнал за изтичане на отпадъчни води от канализационна система и 

вливането им в р.Поройна -  пътя за ресторант „Кьошкове“ гр. Шумен е извършена незабавна 

проверка съвместно с БДЧР Варна и РЛ Шумен. Съставен констативен протокол. В момента на 

проверката не се констатира изтичане на отпадъчни води. Дадени са предписания за почистване 

на канализация на Комплекс хотел и ресторант „Кьошкове“. Дадено е предписание от РИОСВ 

Шумен за почистване на канализационният клон  и недопускане на преливане от шахта на 

отпадъчни води. Предписанията са изпълнени в срок, уведомен е писменно подателя на сигнала. 

  По препратен от МОСВ сигнал за поголовна сеч под Кулата в м. Патлейна и прокаран 

път в м. Дервиша, землище гр. Велики Преслав е извършена проверка по същият сигнал от друг 

подател. Сигналът е неоснователен , констатирано от предходна проверка.  Даден е отговор до 

МОСВ с Наш Изх. № 115-С/ 13.12.2017 г. 

  За сигнал, за замърсяване на улица в с. Сини вир, Община Каолиново с торова маса от 

отглеждане на крави е изпратено писмо до ОДБХ – Шумен и Община Каолиново за решаване по 

компетентност с копие до подателя на сигнала. С писмо ОДБХ – Шумен уведомява РИОСВ – 

Шумен за извършена проверка, при която е констатирано, че в животновъден обект, 

регистриран по реда на ЗВД, се отглеждат 28 бр. млекодайни крави и телета, изградена е 

бетонирана площадка за съхранение на торовата маса. Торовата маса се използва за наторяване 

на собствени земеделски земи. При проверката не са установени замърсявания с торова маса по 

улицата и тревните площи около обекта, прекратен е водопоят на животните извън фермата. 

Дадено е предписание на собственика на обекта животните да се извеждат извън обекта само по 

одобрен от кмета на селото маршрут.   

  По подаден сигнал за ранена птица – ястреб със счупен крак, предадена в ОДБХ 

Търговище е извършена проверка на място. Установи се, че птицата е от вида Обикновен 

мишелов и е със счупен ляв крак, което към момента я прави непригодна за живот в естествена 

среда. В тази връзка мишеловът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

 

Опазване чистотата на въздуха  

  Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2017 г. за извършване 

на задължителен инструментален контрол, през месец декември бяха взети проби от 1 обект – 

„Плиска ойл“ ООД, гр. Велики Преслав – извършено е измерване за установяване съдържанието 

на прах, СО, NOx и SO2 в отпадъчните газове, формирани при работа на котел ПКМ – 4 с 



предна камера за твърдо гориво. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна към ИАОС, гр. 

София. 

 През месец декември са извършени планови проверки на 11 обекта.  

 През месец декември са извършени 2 броя извънредни проверки, както следва:  

- 1 бр. проверка на „Винекс Преслав“ АД, гр. Велики Преслав – във връзка с уточняване 

броят и видът на източниците на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух – 

на място се установи, че в предприятието са налични 2 броя горивни инсталации /котли/. На 

дружеството са дадени предписания за извършване на СПИ  

- Извършена е 1 бр. проверка на „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. Търговище, 

Асфалтова база „Лиляк“, с. Лиляк – във връзка с уведомително писмо за преустановяване 

временно на производствена дейност и временно прекратяване на текуща месечна санкцияпо чл. 

69 -в от ЗООС. 

 В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 9 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения, отчетено е изпълнението на 4 бр., включително на 

дадени такива от предходни проверки. 

 за установените резултати от протоколи по изпитване от взети проби,  РИОСВ - Шумен, 

отчитаме че не са спазени нормите за допустими емисии при 2 обекта - "ЕСТ Трейд" ООД, гр. 

Търговище и „Плиска ойл“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка, гр. В. Преслав. В тази 

връзка на дружествата са съставени Констативни протоколи по чл. 69 от ЗООС и са изготвени 

предложения до Директора на РИОСВ – Шумен за налагане на текущи месечни санкции 

 Не са извършвани контролни проверки със замервани нивата на шума на планирани 

обекти за 2017г. 

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 За периода на месец ноември основно са извършвани планови проверки на обекти 

заустващи отпадъчни води във воден обект със вземане на водни проби , по плана на 

РИОСВ за  4-то тримесечие.  
 Извършени са планови проверки на  46 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  От тях по- големи са :  

1. Заустващи във воден обект- ДП"Кабиюк" с.Коньовец, - Канализационна мрежа с. 

Коньовец и животновъден комплекс, МПП- "Млечни продукти" с. Кабиюк, община Шумен, 

Рудник с. Пристое - "Кай Майниг" АД , община Каолиново. 

 2. Заустващи в Канализационна система - "Айсам" ООД гр. Шумен, ЕТ "Милена Митова"- 

свинеферма с.Буйново, общ. Търговище, "Фаворит 97" ЕООД, свинеферма с. Царев брод общ. 

Шумен и други.   

 3.  Хан Крум" АД, Леярна за алуминий - БМП Близнаци, Птицеферма- "Бряк СК" ООД, 

Вин заводи- Винекс Преслав" гр. Велики Преслав,  "ЛВК- Винпром" ООД гр. Търговище и 

други.  

 От проверените по големи емитери не са установени превишения на нормите за ГПСОВ 

Нови Пазар,  Рибарници"Фиш мен" с. Руец общ. Търговище. 

 С по - голяма степен замърсяване на отпадъчните води се установи  на проверка с водни 

проби - на Канализационна мрежа гр. Каспичан, без ГПСОВ, Регионално Депо гр.Омуртаг, 

„Енерсис“ АД гр. Търговище, „МПП „Юес комерс“ ООД с. Голямо градище.   За превишенията 

предстои налагане на текущи мисични санкции и АУАН.   

 Извършени са планови проверки на обекти, заустващи в селищна канализационна 

система, на пречиствателните съоръжения 7 броя заедно с тези на комплексни и съвместни 

проверки.. От тях по важни са Свинекомплекс ЕТ"Милена Митова" с Буйново, общ. Търговище, 



Свинекомплекс- «Фермата» с. Радко Димитриево, общ. Шумен. Не е констатирано замърсяване 

на околната среда от дейността и нарушение на нормите.   

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците  

 През докладвания период са извършени 4 броя планови проверки на фирми 

извършващи дейност  по събиране и транспортиране на отпадъци, притежаващи документи по 

чл. 78 от Закона за управление на отпадъците.  Не са установени нарушения на нормативните 

документи   

 Извърши се 1 бр. проверка на фирма пускаща на пазара опакована готова продукция, 

във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и 

Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. При проверката не е установено неспазване на 

нормативните изисквания. 

 Извърши се една проверка на фирма извършваща рекултивация на нарушен терен  с 

неопани инертни отпадъци. При проверката се установи, че се води отчетност по чл. 44, ал. 1 от 

ЗУО и се спазват условията по издадения Разрешителен документ.  

 При проверките се установи, че се води отчетност, отпадъците се предават на фирми 

имащи документи по чл. 35 от ЗУО. Дадени са 12 броя задължителни за изпълнение 

предписания относно предоставяне на липсващи при проверките документи и привеждане на 

обектите в съответствие с законодателството по управление на отпадъците.  

 Извършени са проверки във връзка с  писмо на ОД на МВР гр. Търговище. Проверени 

бяха 2 бр. автосервиза, при проверките са дадени  4 броя предписания относно привеждане на 

дейността на фирмите със Закона за управление на отпадъците.  През новата година 

продължават съвместните проверки със служителите на ОД на МВР- гр. Търговище на 

автосервизи и фирми извършващи дейност по разкомплектоване на ИУМПС (автоморги).  

Извършиха се 2 броя проверки по уведомление по приложение №7 от Наредба №2 от 23.07.2014 

г. и една  извънредна проверка във връзка с писмо на  МОСВ 05-08-2188 от 27. 07. 2017 г.  на 

лице включено в заповед на Министъра на ОСВ за изпълнение на целите на организацията.  

 

Почви 

 Заложените планови проверки по отношение на опазване на почвите са изпълнени 100 

% 

 

Котрол на обекти с Комплексни проверки  

 През месец декември не  са извършени планови Комплексни проверки, на обекти 

включени в плана за четвърто тримесечие. Отчита се изпълнение на плановите проверки на 

100% за 2017г. 

  

   Комплексни разрешителни  

 През м.декември не са извършвани проверки, тъй като през предходните периоди от 

годината, са проверени всички 27 планирани обекта с комплексно разрешително.  

 

ОХВ и Севезо  

 По отношение на ОХВ и Севезо са проверени в предходен период  8 обекта с 

нисък/висок рисков потенциал и 88 бр. обекти, планирани за контрол по отношение употреба и 

съхранение на опасни химични вещества.  

 

Шум 



-  Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда - във връзка с утвърден от 

Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен график с  контролни измервания на нивата на 

шум излъчван от промишлени източници за 2017 г., през месец декември, не са извършвани.  

 

 БРЗТЗСР 

- През месеца приоритет бе проверката на внесените отчети на билкозаготвителите, 

приключването на преписки по входирани ИП и ГСП, както и извършване на дейности свързани 

с изпълнение на План за ЗТ-изкл. държ. собственост. Също така бяха извършени 3 бр. 

извънредни проверки, както следва: 2 бр. проверки по внесени уведомления за ГСП, попадащи в 

ЗЗ и 1 бр. проверка по подаден сигнал в РИОСВ- гр. Шумен за намерен ранен ястреб в гр. 

Търговище.  

- В Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора са 

изпратени два екземпляра от видовете Обикновен мишелов и Горска улулица. 

 

Последващ контрол: 

 През м. декември , по отношение на УООП,  са изпълнени 7 броя предписания  дадени 

през този и предходния месец. За изпълнението им в РИОСВ – Шумен са входирани 

необходимите документи липсващи при проверките, както и снимкови материали доказващи 

изпълнението на съответните предписания.  

 Извършен е последващ контрол на Кланница и транжорна "Местни продукти" за 

прекратяване на нерегламентирано заустване на отпадъчни води без издадено Разрешително. Не 

е установено при проверката продължаващо заустване на отпадъчните води от предприятието 

във воден обект р. Здравешка, поречие Камчия. 

 По отношение на ОХВ и Севезо е установено, като последващ контрол, че са изпълнени  

4 бр. предписания, дадени на Оператори на комплексни разрешителни – „Мега груп“ АД, 

„Енерсис“ АД и Община Омуртаг.  

 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Атмосферен въздух 

 През месец декември са извършени планови проверки на 11 обекта.  

 В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 4 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения, отчетено е изпълнението на 9 бр., включително на 

дадени такива от предходни проверки. 

 През месец декември са извършени 2 броя извънредни проверки, както следва: 1 бр. 

проверка на „Винекс Преслав“ АД, гр. Велики Преслав– на място се установи, че в 

предприятието са налични 2 броя горивни инсталации /котли/. На дружеството са дадени 

предписания за извършване на СПИ и резултатите от същите да бъдат представени в РИОСВ – 

Шумен под формата на Доклад; 1 бр. проверка на „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. 

Търговище, Асфалтова база „Лиляк“, с. Лиляк –за преустановяване временно на производствена 

дейност. Изготвено предложение до Директора на РИОСВ за временно прекратяване на 

действащата към момента текуща месечна санкция до въвеждането на  асфалтосмесителната 

инсталация в редовна експлоатация. 

 Във връзка с осъществения инструментален контрол през месец ноември и месец 

декември в изпълнение на утвърдения график за ЗИК, въз основа на лабораторни протоколи 

представени в РИОСВ - Шумен, отчитаме че не са спазени нормите за допустими емисии при 2 

обекта - "ЕСТ Трейд" ООД, гр. Търговище и „Плиска ойл“ ООД, гр. Шумен, производствена 



площадка, гр. В. Преслав. Съставени са Констативни протоколи по чл. 69 от ЗООС и са 

изготвени предложения до Директора на РИОСВ – Шумен за налагане на текущи месечни 

санкции.   

  

Води  

 За периода на месец декември са извършени планови проверки на обекти, заустващи 

отпадъчни води във воден обект със вземане на водни проби по плана на РИОСВ за 4-то 

тримесечие. 

 Извършени са планови проверки с вземане на водни проби  на 2 бр. обекти, емитери на 

отпадъчни води за месеца - ДП „Кабиюк“, с Коньовец и „Млечни продукти“ООД, с.Коньовец. 

Извършени са 2 бр. планови проверки на обекти, които не заустват отпадъчни води във 

водни обекти или канализационна мрежа – ЕТ „Милена Митова“,с.Буйново, и „Фаворит 

97“ЕООД,с.Царев брод. Съставени са 22 бр. констативни протоколи след водни проби. Дадени 

са 9 бр. предписания, от които 2 са изпълнени. 

 Извършени са 3 бр. извънредни проверки – последващ контрол по изпълнение на 

предписания – на „Месни продукти Т“ЕООД,с Здравец, на „Дайъри продъктс“ЕООД, 

гр.Омуртаг и на „Пип трейд“ООД,с.Давидово.  

 Направени са предложения за 6 бр. санкции, от които една за неналагане на 

„Електроапаратура“ЕООД, с.Ковачевец, една за прекратяване на „Ив-мес“ЕООД, с.Златна нива, 

една за намаляване на „Камаджиев милк“ЕООД, МПП с.Крива река и три  нови -  на „Хан 

Омуртаг“АД, гр.Шумен, „Юес Комерс“ООД, с.Голяма градище и ПХЖ „Брадърс 

комерс“гр.Шумен. 

 Съставени  са 3 бр. АУАН – на „Месни продукти-Т“ЕООД, с.Здравец- за заустване на 

отпадъчни води без Разрешително за заустване и за замърсяване на воден обект; „Пип 

трейд“ООД, МПП с.Давидово- за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на 

пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и на „Дайъри Продъктс“ЕООД, МПП 

гр.Омуртаг – за заустване на отпадъчни води без издадено Разрешително за заустване и 

замърсяване на воден обект. 

 Извършена една съвместна проверка с ПД на фирма „Екани“АД, с.Трем. 

Участие в 3 бр. извънредни проверки по сигнал на Областен управител на гр.Шумен. 

 Извършени проверки по сигнали за замърсяване на водни обекти. Дадени 5 бр. 

предписания, които са изпълнени в срок. 

 

Комплексни разрешителни  

 Оператори на комплексни разрешителни и фирмите, съхраняващи и употребяващи 

опасни химични вещества, се изпълнили всички предписания, дадени от РИОСВ-Шумен, за 

привеждане в съответствие на контролираните обекти с екологичното законодателств, намален е 

рискът от замърсяване на околната среда. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 Извършени са 3 бр. проверки. Проверени са 4 бр. обекта. През месеца е дадено едно 

предписание, което е изпълнено.  

  През отчетния период в РИОСВ – Шумен е постъпил сигнал за намерен ранен ястреб в 

гр. Търговище, като при проверката се установи, че птицата е със счупено крило и е от вида 

Обикновен мишелов.  

 През м. декември е даден отговор на жалбоподателка по постъпил през м. ноември 

сигнал за поголовна сеч под Кулата в м. Патлейна и прокаран път в м. Дервиша, землище гр. 

Велики Преслав. Във връзка със същият сигнал са дадени и 2 бр. отговори до МОСВ, от които 



единият отговор е по повод изпратено писмо от жалбоподателката до Администрацията на 

президента на РБългария, откъдето сигналът е препратен до МОСВ. 

 

Отпадъци 

 Извършени са  общо 11 бр. проверки, от които 5 бр. са извънредни. Извършени са 2 бр. 

извънредни проверки по подадено уведомление по приложение № 7 от Наредба 2 за 

класификация на отпадъците. Два броя извънредни проверки  по писмо на ОД на МВР-

Търговище.  

 Дадени са общо 9 бр.задължителни за изпълнение предписания, изпълнени са 7 бр. 

 През изтеклия месец експерти от направление „УООП“ са утвърдили17 броя работни 

листи по Приложение № 5, към чл. 7, ал.1 , т.1  от Наредба №2 за класификация на отпадъците,  

и са заверени 10 броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са 3 

броя Разрешителни по чл. 67 от ЗУО и 6 броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 Заложените планови проверки по отношение изпълнение на Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовата нормативна уредба  са изпълнени на 100 % 

 

Почви 

 През месец декември не са извършвани  проверки по отношение опазване на почвите. 

Заложените планови проверки по отношение на опазване на почвите са изпълнени на 100 % 

 

Химикали  

 Планираните обекти за проверки за 2017г.са изпълнени изцяло, вследствие на доброто 

планиране и организиране на контролната дейност в това отношение.  

 

СЕВЕЗО 

 Годишният план за 2017г. е изпълнен изцяло  

 

ОВОС и ЕО 

 При извършените планови и извънпланови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

Шум  

 Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда - във връзка с утвърден от 

Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен график за извършване на контролни 

измервания на нивата на шум излъчван от промишлени източници за 2017 г., през месец 

декември не са извършвани. Плана за 2017г. е изпълнен.  

 

АУАН 

1. № ПС-11/06.12.2017- "Месни продукти-Т" ЕООД, с. Здравец, ул. "Георги Кирков" № 7А, 

общ. Търговище. Заустване на отпадъчни води без издадено Разрешително за заустване и 

замърсяване на воден обект. нарушен чл.46, ал.1, т.3, буква "б", предложение 1 от ЗВ и състава 

на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ. 

2. №ВС-04/12.12.2017- "Дайъри продъктс" ЕООД, МПП гр. Омуртаг. Заустване на 

отпадъчни води без издадено Разрешително за заустване и замърсяване на воден обект. Чл. 46, 

ал. 1, т. 3, буква „б“, предложение 1-во от ЗВ и състава на чл. 200, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗВ. 

3. №ВС-05/15.12.2017-"Пип трейд" ООД - МПП, с. Давидово. Не е поддържала в 

техническа и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения за отпадъчни води. чл. 

126, ал. 1 от Закона за водите. 

 



НП 

 През месец декември   2017г. Директорът на РИОСВ Шумен е издал 1 бр. НП, с което е 

наложена глоба  : 

1. Сашо Йоанов Топалов- НП №61/28.12.2017г, предлагал за продажба препариран 

екземпляр от защитения вид Скален орел {Aquila chrysaetos), чрез публикувани от него обяви в 

сайтовете за онлайн търговия, нарушен чл. 38, ал.1, т.7, във връзка с чл.37 от Закона за 

биологичното разнообразие. Наложена глоба от 150 лв. 

 

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 По малкия брой на проверките през м. декември се дължи на  изпълнението на 

годишния план по някои направления още в началото на отчетния месец. Това не се отразява на 

качеството и ефективността на контролната дейност и опазване на околната среда от дейността 

на РИОСВ Шумен.  

 По отношение на водите е преустановено замърсяване на р. Здравешка чрез заустване 

на замърсени отпадъчни води от дейността на Кланница и транжорна - "Местни продукти"-Т 

ООД с. Здравец, община Търговище.  

 Преустановено е замърсяване на р. Поройна с преливащи отпадъчни битово- фекални 

води от Канализация на ресторант "Боровец" гр. Шумен- "Борорстил" ООД.   

 Заложените планови проверки по отношение изпълнение на Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовата нормативна уредба  са изпълнени на 100 % 

По отношение на ОХВ и КПКЗ, са изпълнени всички предписания, дадени от РИОСВ-

Шумен, са предприети действия от фирми и оператори за намаляване риска от замърсяване на 

околната среда. 

 

Бизнеса  
 През месец декември са представени и обработени 7 броя доклади за проведени СПИ 

през 2017 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Алкомет“ АД, гр. 

Шумен, „Рока България“ АД, гр. Каспичан, „Успех Металпринт ССБ“ ЕООД, гр. Шумен, „Елена 

Груп“ ЕАД, гр. Попово, ОП „Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. 

„Дивдядово“, „ФЗ Панайот и Щерев“ ЕООД, гр. Варна, Зърнобаза, гр. Шумен и „Алмед“ ООД, 

гр. Шумен, производствена площадка, гр. Нови пазар). 

 През месец декември в РИОСВ – Шумен е заверен 1 бр. Дневник за състоянието на 

системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП, съгласно изискванията на Наредба № 16 за 

ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 

бензини. 

 През изтеклия месец експерти от направление „УООП“ са утвърдили 17 броя работни 

листи по Приложение № 5, към чл. 7, ал.1 , т.1  от Наредба №2 за класификация на отпадъците,  

и са заверени 10броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са 3 

броя Разрешителни по чл. 67 от ЗУО и 6 броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени 17 бр. отговори по внесени 

уведомления за ИП и 7 бр. по внесени Горскостопански програми. 

  През месеца по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 8 бр. писма до 

Басейнови дирекции гр. Варна и гр. Плевен за становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 

водите, във връзка с депозирани в РИОСВ- гр. Шумен уведомления за ИП и Горскостопански 

програми. 



 Процедирани са 22 уведомления за инвестиционни предложения, от които 20 са за 

инвестиционни предложения извън обхвата на ЗООС; по четири от тях са изготвени процедурни 

писмa, с указана приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС-преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и едно за извършване на задължителна ОВОС;  

  през месец декември са постъпили 7 броя Искане с информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС;  

  Постановени са шест решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, четири от които са  с характер на решението „да не се извърши ОВОС“ и две са с 

характер на решението „да се извърши ОВОС“; 

  Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с 

характер на решенията да не се извършва ЕО“; 

  Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки : 

1. С РЗИ – по три броя Информация за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС;  

2. С Басейнова дирекция – по едно УИН за ИН за създаване на трайни насаждения и 

ползване на води от подземен водоизточник за напояване 

3. С ИОАС – по оценката по чл.99а, ал.1 от ЗООС като приложение към допълнително 

представена информация към Искане за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС за ИН на СД „Квинс-Арго и Сие” гр. Лозница за увеличаване капацитета на 

съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки в с. Презвитер Козма, 

общ. Омуртаг, разрешена с условията на действащо КР 

 

Обществеността 

 

 Предоставяне на информация на Министъра на околната среда и водите за поддържане 

на публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ, на основание чл.16, ал.1 и ал.2 от ЗОПОЕЩ по 

реда и сроковете на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват 

дейности по приложение №1 към чл. 3, т.1 от ЗОПОЕЩ. 

 Експерти от РИОСВ – Шумен посрещнаха в Информационния център ученици от 

четвърти клас от СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен. Децата се запознаха с правилата и 

възможностите за опазване на околната среда чрез презентация на тема ,,Кой опазва околната 

среда‘‘. Четвъртокласниците с готовност се включиха в екоигрите и показаха завидни познания 

и умения. Учениците разгледаха работния процес  в Регионалната лаборатория към ИАОС в 

Шумен. Екоинспекцията им подари образователен комплект „Климатична станция“, за да 

продължат да изучават природата. 

 През месец декември РИОСВ-Шумен награди участниците в конкурс „Екоколеда 2017“, 

който се организира за пета поредна година. Децата получиха грамоти и сертификати за 

благодетел за ръчно изработените от тях коледни картички и играчки за елха от рециклируеми 

материали. В него се включиха 24 детски градини, 19 училища и 2 центъра за деца с 

увреждания. Най-добре представилите се детски градини и училища в конкурса бяха наградени 

с коледни елхи. 

 Коледните картички и играчки за елха бяха предложени за продажба на коледни базари 

в сградата на РИОСВ-Шумен,  във фоайето на ОУ „Д-р Петър Берон“ и на пл. „Кристал“. 

Средствата от продажбата се предоставиха за лечението на тригодишния Калоян Казаков от 

Шумен, които е с диагноза детски аутизъм и вторичен недоимък на лактозата.  

 

 

 

 


