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1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

За месец октомври, експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо  141  бр. проверки, 

при които се провериха 133 бр. обекти. От извършените проверки 70 бр. са планови,  а  71 бр. 

са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 46 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.   

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

съставени 4 бр. АУАН, от които един по ЗВ и три по ЗУО. Няма съставени АУАН за 

констатирано неизпълнение на дадени предписания.  

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

санкции - 3043,64 лв. Няма събрани суми  по наложени имуществени санкции и глоби през 

месеца. Общо 2434,92 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято 

територия се намират санкционираните обекти общо, като общините, получили най – големи 

приходи от наложени санкции са: общ. общ. Шумен – 1232.06лв.; общ. Попово - 744,00лв. ; 

общ. Каспичан -438,86лв и  общ. Велики Преслав – 20лв.   

През м. октомври са извършени 5 бр. проверки по сигнали, пoстъпили са 4 бр. сигнали, по 

два от които са извършени проверки и са предприети действия по другите два предстои 

проверка на място.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 Осъществен контрол на площадки във връзка със спазване условията в издадените 

разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци – 18 бр; 

 Засилен контрол на търговски обекти във връзка с пуснатите на пазара полимерни 

торбички – 15 бр.; 

 Контрол по изпълнения на дадени от предходни проверки предписания – 2 бр. 

 Проверки по искане на ОД на МВР – Шумен на лица извършващи нерегламентирана 

дейност с ОЧЦМ – 2 бр; 

 При извършения планов текущ контрол на оператори с КР - «НЕС – Нови енергийни 

системи“ ООД и „ЗГП България“ АД се установи, че се спазват условията в комплексното 

разрешително.  

 Извърши се получаване от Оператор «Хан Омуртаг» АД на констативен протокол за 

резултати проверка работата на инсталация с издадено КР. Няма давани предписания за 



предприемане на допълнителни действия по отношение прилагането на условия от 

комплексното разрешително. 

 Основен акцент през месеца по отношение на водите е установено замърсяване на 

Здравешко дере при проверка на Кланница към "Местни продукти" ООД с. Здравец. 

 Изпълнение на контрол на планови обекти с водни проби за 4 -то тримесечие.    

 По отношение на ОХВ, Севезо акцента е извършени на два обекта с рисков потенциал  

и извършени планови проверки за 4-то тримесечие. 

 Извършени планови проверки и приключване на преписки по входирани ИП и ГСП. 

Също така бяха извършени 2 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. проверка по внесено 

искане за преценка ОВОС на „Автомагистрали Черно море“ АД - находище „Хитрино 3“, 

землище с. Сливак, общ. Хитрино; 1 бр. проверка на билкозаготвителен пункт по документи, 

във връзка с писмо на РИОСВ. 

 Извършени са. 2 бр. проверки на Оператори на инсталации с комплексно 

разрешително. Няма съставяни актове за нарушение на условия в комплексно разрешително или 

за предписания, дадени по време на проверка. 

 Постановени са: едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС с характер на решението „да не се извършва ОВОС“ и две решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО с характер на решенията „да не се извърши ЕО“ за 2 бр. 

ПУП- ПЗ и ПП. 

 Проведени са две заседания на ЕЕС за разглеждане на ЕО на ОУП на Община Никола 

Козлево и ОУП на Община Каолиново и е постановено едно становище по екологична оценка, с 

което се съгласува Общ устройствен план на Община Никола Козлево. 

 Процедирани са 48 уведомления за инвестиционни предложения, от които 34 са за 

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

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

необходимостта от извършване на ОВОС и задължителна ЕО; 

Във връзка с провеждането на Пети европейски координиран проект (REF-5)  с указания 

за  контролната дейност, по отношение на контрол на разширените информационни листове за 

безопасност и сценариите на експозиция  са извършени 4 проверки-две в Област Шумен и две в 

Област Търговище. 

 

  Засилен превантивен контрол : 

 Постъпили са 3 броя Искане с информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС и 1 брой Искане с 

информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

 Постановено е едно становище по екологична оценка, с което се съгласува ОУП на 

Община Никола Козлево; 

 Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС  с характер на решението „да не се извърши ОВОС“; 

 Постановени са две решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 

с характер на решенията „да не се извършва ЕО“; 

 Постановени са четири решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС и ЗБР; 

 Постановени са четири решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС за инвестиционни предложения: „Изграждане на предприятие за производство 

на месни консерви в поземлен имот УПИ I-108, кв. 47 по плана на с. Конево, общ. Върбица“ 

поради недопустимост на инвестиционното предложение спрямо заложените в ПУРБ цели и 

мерки за постигане на добро състояние и не може да се реализира предвид произтичащи от 

Закона за водите и Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води 



във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 

източници на замърсяване забрани и ограничения; „Монтиране и експлоатация на инсталация за 

физико-химична преработка на мазут и отпадъчни нефтопродукти в ПИ №51024.29.12 в 

землището на с. Надарево, общ. Търговище“ поради входиран отказ от възложителя от 

инвестиционното предложение; „Възстановяване на стари и създаване на нови трайни лозови 

насаждения в масиви 52009.1, 52009.3, 52009.4, 52009.5, 52009.6, 52009.7 и 52009.8 в землището 

на гр. Нови пазар“ поради не представяне на изискана информация в посочен срок и 

„Мулчиране на естествени суровини с цел подобряване качеството на почвата чрез 

оползотворяване на органични растителни и дървесни отпадъци“ в ПИ № 032001 с площ 9,998 

дка и НТП: „Нива“ в землището на с. Вехтово, общ. Шумен“- не са отстранени несъответствията 

и не  е представена изисканата информация 

 Постановено е едно решение за спиране на производството по Глава шеста от ЗООС за 

инвестиционно предложение за „Изграждане на водоем и извършване на водовземане от 

повърхностен воден обект-р. Енчова“ в поземлен имот с идентификатор 83510.656.197 по КК на 

гр. Шумен с площ 5657 м² и НТП: „Ниско застрояване/до 10м/“ поради необходимостта от 

изпълнение на две от поставените условия в становището на БД Черноморски район за 

допустимостта на инвестиционното предложение преди реализиране на инвестиционното 

предложение. 

 Извършени са следните планови проверки: 

 - по изпълнение на поставени условия в Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС № ШУ-22-ПР/2016 г. за  инвестиционно предложение  „Изграждане на 

свинеферма с капацитет 500 свине майки и до 2000 броя прасета за угояване Към момента на 

проверката не е започнало реализиране на инвестиционното предложение;  

    - по изпълнение на поставени условия в Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС № ШУ-06-ПР/2016 г. за  инвестиционно предложение „Разработване на 

находище „Каменица” за добив на строителни материали” в землището на с. Златна нива, общ. 

Каспичан, обл. Шумен с площ за кандидатстване за Концесионен договор от 242 677 кв.м. в 

площ „Мезара” с площ 770 дка с цел добиване на трошен камък за пътно строителство“ е 

установено, че инвестиционното предложение не е реализирано; 

    - по изпълнение на поставено условие в Решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС № ШУ-38-ПР/2016г. за инвестиционно предложение „Изграждане на 

птицеферма в поземлен имот № 132006 в землището на с. Методиево, общ. Върбица с площ 

16 386 кв.м. и НТП: „Стопански двор“ с капацитет 39 000 места за угояване на бройлери” е 

установено, че инвестиционното предложение не е реализирано; 

  - по изпълнение на поставено условие в Решение № ШУ-35-ПР/2016 г. за преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 

нова птицеферма за клетъчно отглеждане на 36 000 броя кокошки-носачки в УПИ I, кв. 8 с. 

Веселец, общ. Омуртаг” е установено, че е издадено разрешение за строеж №53 от 06.12.2016г. 

от Община Омуртаг, на площадката не се извършват никакви видове СМР; 

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 34 бр. отговори по 

внесени уведомления за ИП, 11 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. е да се 

извърши процедура по реда на Наредбата за ОС); 2 бр. по внесени План-извлечения. 

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

За периода - м октомври  са проверени 6 бр. сигнали, като от постъпили 4 бр. сигнали,  са  

обработени и предприети действия по  2 бр. сигнали и за 2 бр. предстои проверка на място. 



 Извършени са две проверки по сигнал за замърсяване на р. Давидовска и р. 

Керизбунар. Не са констатирани нарушения. 

 По сигнал за замърсяване на водни обекти от отпадъчни води но Мандри са 

извършени проверки на р. Давидовска с МПП - "Пип трейд" и р. Съединение с МПП Милктрейд 

. При проверките са взети  проби от отпадъчни води на две МПП. Установено е минимално 

превишение по показател азот общ  в отпадъчните води. Не е установено видимо замърсяване в 

проверените реки от отпадъчни води от Млякопреработване и не са установени специфични 

отложения по бреговете на реките и специфична  миризма на мляко. В сигнала е изказано 

мнение че се усеща мириризма. при р. Съединенска. Водата в реката е видимо бистра и 

прозрачна , без видимо замърсяване. 

 Извършена 1 бр. проверка по подаден в РИОСВ- гр. Шумен сигнал за 

нерегламентирано разкомплектуване на излезли от употреба моторни превозни средства от 

физическо лице в с. Венец, обл. Шумен. При проверката на място е констатирано, че в имота се 

съхраняват 7 бр. ИУМПС на площадка неотговаряща на нормативните изисквания. На 

собственика на имота в качеството му на физическо лице е дадено предписание за предаване на 

наличните ИУМПС на фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за дейност със 

съответния код отпадък. 

 Извършена е 1 бр. проверка по сигнал на обект: „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, 

гр. Бургас – производствена площадка с. Троица, общ. Велики Преслав относно - замърсяване на 

въздуха в следствие производствената дейност от предприятието. На място се установи, че 

работи инсталацията за хидратна, не се установи видимо запрашаване в района площадката.  

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

един екземпляр от вида Горска улулица, след подаден сигнал 

 

Опазване чистотата на въздуха  

  Извършени са проверки във връзка с емисионен контрол – във връзка с утвърден от 

Министъра на ОСВ годишен график за 2017 г. за извършване на задължителен инструментален 

контрол, през месец септември бяха взети проби от 2 обекта – 1 „ЛВК Винпром“ АД, гр. 

Търговище - извършено е измерване за установяване съдържанието на СО, NOx и SO2 в 

отпадъчните газове, формирани при работа на котел ПКГ – 4; 1 „Пътинженерингстрой – Т“ 

ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база „Лиляк“, с. Лиляк, общ. Търговище – извършено е 

измерване за установяване съдържанието на прах, СО, NOx, SO2, общи въглеводороди 

определени като общ въглерод и канцерогенни вещества, формирани при работа на 

Асфалтосмесителна инсталация „Марини“. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към 

ИАОС, гр. София. 

 През месец септември са извършени планови проверки на 4 обекта (в това число 1 бр. 

комплексна проверка и 1 бр. съвместна проверка).  

 В рамките на осъществения контрол през месеца е дадено 1 бр. предписание за 

отстраняване на констатирани нарушения, отчетено е изпълнението на 5 бр., включително на 

дадени такива от предходни проверки. 

 През месец септември са извършени 4 броя извънредни проверки, както следва: 1 бр. 

проверка на „Дюра – Тайлс БГ“ АД, Предприятие за производство на керамични изделия в гр. 

Нови пазар – във връзка с поставени условия в Решение по ОВОС, касаещи компонент 

„атмосферен въздух“ и фактор „шум“ – установи се, че се изпълняват условията поставени с 

Решението; 1 бр. проверка на „Енпай Трансформър Компонентс България“ ЕООД, гр. София, 

Предприятие за производство на компоненти за трансформатори в гр. Шумен - във връзка с 

писмо на Дружеството за утвърждаване на пробонаборните отвори на източниците на емисии 

изпускани в атмосферния въздух; 1 бр. проверка на „ЕнерСис“ АД, гр. Търговище – във връзка с 

преразглеждане на действащото КР, проверката се извърши съвместно с ИАОС, гр. София и 1 



бр. проверка на ГПСОВ, гр. Шумен – във връзка с наличната на място когенерационна система 

за производство на електрическа и топлинна енергия – установи се, че същата е изградена, но 

все още не функционира.  

 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 септември 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  16 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  От тях по- големи са :предприятие за производство на алуминиеви изделия "Айсис" 

ООД, гр.Каспичан,   "Крис ойл 97"ЕООД, гр.Каспичан,  "Родна иондустрия - 91" ЕООД, 

Регионално депо Шумен, ГПСОВ - Нови пазар, Канализационна мрежа гр. Смядово - Община 

Смядово без ГПСОВ и "В и К - Шумен' ООД, Канализационна мрежа гр. Омуртаг - Община 

Омуртаг без ГПСОВ и "В и К- Търговище,  ГПСОВ - гр. Велики Преслав, "Херти"АД, 

гр.Плиска, ГПСОВ - Търговищ, "Веселин Запрянов" ЕООД, "Пип трейд" ООД- МПП с. 

Давидово, "Милктрейд БГ" ООД- МПП с. Съединение, КМ-гр.Антоново 

 От проверените по големи емитери не са установени превишения на нормите заГПСОВ 

Търговище, ГПСОВ Ноови пазар, ГПСОВ Велики Преслав, Алкомет" АД.  С установени 

минимални превишения са МПП с. Давидово, и МПП „Милктрейд“ ООД,.   

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

проби по сигнал на "Айсис" ООД, на "Електроапаратура" ЕООД, на Месо преработвателно 

предприятие - ПХЖ "Брадърс комерс" където има    налагане на текущи месечни санкции, На  

Канализационна мрежа гр. Антоново,  община Антоново                 предстои  съставяне на  

АУАН по ЗВ за превишаване на нормите на отпадъчните води,.  

 Извършени са планови проверки на обекти, заустващи в селищна канализационна 

система, на пречиствателните съоръжения 6 броя заедно с тези на комплексни и съвместни 

проверки. Участие в проверки по комплексни разрешителни  са за 2 броя обекти. От тях по 

важна е "НЕС-Нови енергийни системи" ООД и "ЗГП България" АД. От проверката не са 

установени нарушения по опазване на водите.   

 Извършени са извън планови проверки с констатации за качеството на отпадъчнте води 

след водни проби на планови обекти -2 бр., на  "Местни продукти" с. Здравец и на "Кабиюк" ДП 

с. Коньовец При първия обект е установено незаконно заустване назамърсени отпадъчни води с 

кръв от кланничната дейност. От Кабиюк СД не е установено повторно замърсяване на 

отпадъчните води. За "Местни продукти" с. Здравец предстои налагане на санкции и АУАН.  

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците  

 През м. октомври са извършени 36 броя планови проверки на генератори на отпадъци  и 

фирми извършващи дейност с отпадъци (транспортиращи или третиращи отпадъци), 

притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. При проверките се 

установи, че се води редовна отчетност, отпадъците се предават на фирми имащи документи по 

чл. 35 от ЗУО. Дадени са 7 броя задължителни за изпълнение предписания относно 

предоставяне на липсваща при проверките документи.  Извършени са 15 бр. извънредни 

проверки на 15 бр. търговски обекти, по писмо на МОСВ относно пуснатите на пазара 

полимерни торбички. При проверките не са дадени предписания, не е констатирано наличие на 

полимерни торбички, които не изпълняват едновременно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба 

за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса.  



 Извършени са 2 бр. проверки по писма на ОД на МВР гр. Шумен. При проверка на 

физическо лице в района на гр. Каолиново екип на пътна полиция, установява, че с автомобил се 

транспортират отпадъци, вследствие на което е извършена извънредна проверка от екип на 

РИОСВ – Шумен. На място е установено, че с лекотоварен автомобил се извършва дейност по 

транспортиране на ОЧЦМ, представляващи арматурни пръти в количество 1640 кг. 

Собственикът на автомобила не притежава издаден от компетентен орган документ по чл. 35 от 

ЗУО за дейност с отпадъци, за транспортното средство, както и не е регистриран по Търговския 

закон. Съставен е АУАН за нарушение на чл.. 35, ал. 1 от ЗУО. От извънредна проверка, във 

връзка с получено писмо от ОД на МВР – Шумен е установено, че на площадка неотговаряща на 

нормативните изисквания се съхраняват 18 бр. ИУМПС. На собственика на имота е дадено 

предписание същите да бъдат предадени на фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за 

дейност със съответния код отпадък.  

 

Почви 

 Проверени са контейнери Б-Б кубове за трайно съхранение на залежали и негодни за 

употреба препарати за растителна защита в с. Изгрев, община Венец и контейнери Б-Б кубове за 

трайно съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, с. 

Градище, Община Шумен, склад за съхранение на негодни за употреба и залежали ПРЗ, с. 

Градище, община Шумен, стопанисван от кметство с. Градище. При проверките не са 

констатирани разпилявания и течове от препарати по прилежащи земни площи. Единствено за 

Б-Б куба в с. Градище е установено, че върху асфалтовата повърхност под два Б-Б куба е 

наличен овлажнен  участък със специфичен мирис на ПРЗ, за което е дадено задължително за 

изпълнение предписание за отсраняване на теча.  

 През месеца са извършени 2 планови проверки на животновъдни обекти – кравеферма 

„ИЛ БЕ СА“ ЕООД, с. Осеновец и кравеферма „Агрозах“ ЕООД, с. Тодор Икономово, като при 

проверките се установи, че торовата маса от животновъдните обекти се съхранява на торови 

площадки, отговарящи на изискванията и след угниване се използва за наторяване на 

обработваеми земеделски земи. Не се констатираха замърсявания на прилежащи земни площи с 

торова маса.  

 Експерти от направление „УООП“ участваха в проверки по Условие 13 от КР на „Хан 

Омуртаг“ АД, гр. Шумен и СД „Квинс Арго и СИЕ, с. Презвитер Козма, като няма установени 

несъответствия по проверяваните условия по опазване на почвите. 

 

 

Котрол на обекти с Комплексни проверки  

 През месец октомври  са извършени 5 бр планови Комплексни проверки, на обекти 

включен в плана за тримесечие и една извънпланова комплексна проверка по Заповед на 

диретора на РИОСВ гр. Шумен. В тях се включват:  “Месни продукти Т” ЕООД, с. Здравец 

"Месни продукти" ЕООД, с. Здравец (извънпланова); "МЕГГЛЕ България“ЕООД,гр.Шумен; 

Екомакс ООД, гр. Шумен; "Херти"АД гр.Шумен и ЕСТ Трейд ООД, гр. Търговище 

 

 При проверките не са установени нарушения на околната среда и на действащите 

разрешителни режими и документи.   За проверката на "Местни продукти" ООД е установено 

нарушение по отношение на водите за незаконно заустване  в. Здравешка. От дадените 

предписания има неизпълнени в определения срок. За нарушенията предстои съставяне на 

АУАН.  

 

   



Комплексни разрешителни  

 При извършения планов текущ контрол на «НЕС – Нови енергийни системи“ ООД и 

„ЗГП България“ АД се установи, че се спазват условията в комплексното разрешително. 

 Извърши се получаване от Оператор «Хан Омуртаг» АД на констативен протокол за 

резултати проверка на инсталация с издадено Няма давани предписания за предприемане на 

допълнителни действия по отношение прилагането на условия от комплексното разрешително. 

 

ОХВ  

 

 Извършени са 14 броя проверки за контрол по ОХВ, във връзка с актуализация на 

информационните листи за безопасност ИЛБ предвид новите класификации ва веществата и 

смесите по регламент 1272/2008 CLP. 

 От извършените планови проверки през месец октомври са дадени 7 броя предписания 

 Контрола относно производство, пускане на пазара и употреба на химични вещества в 

самостоятелен вид, смеси и/или изделия във връзка с наличие на хексабромоциклододекан, 

полихлорирани нафталени, алкани / късоверижни хлорирани парафини, хексахлоробутадиен, 

вещества, предмет на ограничаване Приложение XVII , проверки във връзка с изпълнение на 

изискванията на Регламент 850/2004. 

 

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 септември не са извършени.  

 

 БРЗТЗСР 

- През месеца експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 6 бр. проверки на 6 бр. 

обекта, от които 4 бр. планови и 2 бр. извънредни проверки. В рамките на осъществения 

контрол няма дадени предписания.  

 

Последващ контрол: 

 През м. Октомври са извършени 2 бр. извънредни проверки по последващ контрол на 

дадени от предходни проверки предписания, на: спряно от експлоатация общинско депо гр. 

Смядово и Б-Б кубове за трайно съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ, гр. 

Смядово. При проверките е констатирано, че дадените при предходните проверки предписания 

са изпълнени.  

- Оператори на комплексни разрешителни са представили информация за предприети 

мерки по изпълнение на предписания, дадени по време на проверки на РИОСВ-

Шумен: 

- Община Търговище е представила копие на писмо за уведомяване на МОСВ и 

ИАОС, свързани с планираното изграждане на клетка 2 и клетка 3 на Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините  Омуртаг, Върбица, Котел и Антоново. 

- Община Търговище е представила актуална към момента информация относно 

етапа на реализация на проекта за изграждане на клетка 2 към Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово. 

- „Тетрахиб“ ЕАД са извършили допълване на информация в 2 бр. документи, 

касаещи консумация на ресурс за нуждите на стопанисваната от тях инсталация. 

- „ХЦС“ АД е извършила изчерпване на течна фракция от лагуна за съхранение на 

отпадъчни води/течна торова маса към свинекомплекс гр.Шумен, с цел осигуряване 

свободен обем за зимния период. Извършено е коригиране на документи, изисквани 



от екологичното законодателство за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси. 

- Оператори на комплексни разрешителни са представили информация за предприети 

мерки по изпълнение на предписания, дадени по време на проверки на РИОСВ-Шумен. 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Атмосферен въздух 

 Проверки по сигнали и жалби на граждани – през месец октомври е извършена 1 бр. 

проверка по сигнал на обект: „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас – производствена 

площадка с. Троица, общ. Велики Преслав относно - замърсяване на въздуха в следствие 

производствената дейност от предприятието. 

 Проверки във връзка с емисионен контрол – във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ 

годишен график за 2017 г. за извършване на задължителен инструментален контрол, през месец 

октомври бяха взети проби от 1 обект – „Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна, Асфалтова 

база „Драгоево“, с. Драгоево, общ. Велики Преслав – извършено е измерване за установяване 

съдържанието на прах, СО, NOx, SO2, общи въглеводороди определени като общ въглерод и 

канцерогенни вещества, формирани при работа на Асфалтосмесителна инсталация 

„Benninghoven“ ECO 4000. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. 

София. 

 

 Води  

 За периода на месец октомври 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 на 15 бр. обекти, емитери на отпадъчни води за 

месеца. От тях по-големи са : МПП „Милктрейд БГ“ООД, с.Съединение, „Пип трейд“ООД, с-

Давидово, „Месни продукти-Т“ЕООД, с.Здравец,  ПХЖ„Брадърс комерс“ЕАД, гр.Шумен, ДП 

„Кабиюк“, с Коньовец, „Каймайнинг“ЕООД, кариера Пристое, „Родна индустрия-91“ЕООД, 

гр.Попово, „Крис ойл 97“ЕООД, гр. Каспичан, „Айсис“ ООД, гр.Каспичан, „Херти“АД, 

гр.Плиска. От проверените обекти  са установени превишения на    „Месни продукти-Т“ЕООД, 

МПП „Милктрейд БГ“ООД, с.Съединение, „Пип трейд“ООД, с-Давидово, ПХЖ„Брадърс 

комерс“ЕАД,   „Хан Омуртаг“АД, гр.Шумен, ОП „Чистота“, гр.Шумен. Не са установени 

превишения на ДП „Кабиюк“, с Коньовец, МПП „Надежда“ООД, с.Климент, „Алкомет“АД, 

гр.Шумен. „Чугунена арматура България“АД. Дадени са 7 броя предписания, 4 от които са 

изпълнени. 

 Направени са предложения за 3 бр. санкции, от които една за неналагане на ОП„БКС“, 

гр.Търговище, и две  нови на ОП „Чистота“ и „Хан Омуртаг“АД. 

 Съставен е 1 бр. АУАН – на „Айсис“ООД, гр.Каспичан за заустване на отпадъчни 

води без Разрешително за заустване и за замърсяване на воден обект. 

 Извършени са планови проверки на обекти, заустващи в канализационна система без 

ГПСОВ – 3 бр.- на Антоново, Омуртаг и Смядово. Установени превишения на КМ Антоново- 

предстои съставяне на АУАН. 

 Извършени са проверки на Канализационни системи с ГПСОВ – 4 броя -   Търговище, 

Попово, Преслав и Нови пазар. 

Извършени съвместни проверки на „Марекс“ООД и „Балкан милк 2011“ЕООД.  

Извършени са извън планови проверки по искане за втори водни проби на 4 обекта – 

„Тракия Глас България“ЕАД, „Веселин Запрянов“ЕООД, ДП „Кабиюк“, ОП „Чистота“. 

Предстои прекратяване на санкция на – „Тракия Глас България“ЕАД. 



 Участие в 5 бр. извънредни проверки по Заповед на Областен управител на 

гр.Търговище, в една съвместна проверка с БДЧР гр.Варна на р.Герила, гр.Върбица и една по 

Заповед на кмета на община Върбица. 

 Участие в планови проверки по Комплексни разрешителни – 2 бр. – „НЕС“ООД и 

„ЗГП България“АД. Не са установени нарушения по опазване на водите. 

Участие в 5 планови комплексни проверки, в една от които като координатор. 

 Извършена 1 брой проверка по сигнал за замърсяване на р. Давидовска и р. 

Керизбунар. Не са констатирани нарушения. 

 

Комплексни разрешителни  

 Изпълняват се условията в комплексните разрешителни и предписанията, дадени при 

проверките, свързани с работата на такива инсталации. От проверените 2 броя оператори не са 

установени нарушения на условията по КР. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 6 бр. проверки. Проверени са 6 бр. обекта. През месеца няма дадени предписания 

и съставени АУАН.. 

 

Отпадъци 

 Извършени са  общо 63 бр. проверки, от които 27 бр. извънредни, извършени са 2 броя 

проверки по изпълнение на предписание, 1 броя проверка по подаден в РИОСВ-гр. Шумен 

сигнал и 15 бр. проверки във връзка с писмо на МОСВ относно пуснатите на пазара полимерни 

торбички. 2 бр. проверки по искане на ОД на МВР – Шумен и една проверка по внесено в 

РИОСВ – Шумен уведомление за инвестиционно предложение. Извършени са 2 бр. извънредни 

проверки по писма на МОСВ, относно предстоящо спиране от експлоатация на общинско депо 

гр. Опака, което не отговаря на изискванията и една проверка на лице включено в Заповед на 

министъра на околната среда и водите № РД – 316 от 15. 05. 2017 г . с която са определени 

членовете на организация по оползотворявана на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД , които 

следва да заплатят продуктова такса за 2016 г. към ПУДООС. Извършени са 4 бр. извънредни 

проверки по подадени в РИОСВ – Шумен уведомления по приложение № 7 от Наредба 2, за 

преустановено образуване на отпадъци. Дадени са общо 7 бр. задължителни за изпълнение 
предписания, а са изпълнени 10 бр.  

 През изтеклия месец експерти от направление „УООП“ са утвърдили 57 броя работни 

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

и са заверени 14 броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1. Издаден е 1 брой 

регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО. Съставени са 3 бр. АУАН, два от които за 

нарушение на чл. 8, ал. 1 от ЗУО и един бр. за осъществен състав на чл. 53, ал. 1 от ЗУО.  

 

Почви 

 Акцент през месец октомври са извършените 1 бр. планова проверка на контейнери Б-

Б кубове за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита и 1 

бр. планова проверка на животновъден обект. 

 Извършена е извънредна проверка по последващ контрол, във връзка с дадено 

предписание с констативен протокол от предходна проверка на контейнери Б-Б кубове, гр. 

Смядово, стопанисвани от община Смядово. С писмо вх. №4948/18.09.2017 г. е уведомено за 

изпълнение на предписанието, като е извършено саниране на Б-Б кубовете във връзка с 

гаранционно обслужване от Бал Бок Инженериг АД 

 Проверени са контейнери Б-Б кубове за трайно съхранение на залежали и негодни за 

употреба препарати за растителна защита в с. Хърсово, община Никола Козлево, стопанисван от 



община Никола Козлево, при проверката не се установи нарушение на целостта на Б-Б кубовете 

и течове.  

През месеца е извършена една планова проверка на животновъден обект – кравеферма , гр. 

Омуртаг, при която се установи, че торовата маса от животновъдния обект се съхранява на 

торова площадка и след угниване се използва за наторяване на обработваеми земеделски земи. 

Не се констатираха замърсявания на прилежащи земни площи с торова маса.  

 Извършена е извънредна проверка на контейнери Б-Б кубове, находящи се в землище 

гр. Смядово, стопанисвани от Община Смядово във връзка с последващ контрол по изпълнение 

на предписание. При проверката се установи, че даденото предписание е изпълнено. 

 Експерти от направление „УООП“ участваха в проверки по Условие 13 от КР на „ЗГП 

България“ АД– инсталация за горещо поцинковане гр. Каспичан, като няма установени 

несъответствия по проверяваните условия по опазване на почвите. 

 

Химикали  

 От извършените проверки се констатира при анализ, че  при контролната дейност се 

спазват разпоредбите в Регламент 1907/2006 REACH; Регламент 1272/2008 CLP; Наредбата за 

реда и начина на съхранение на охв и смеси. 

 Изпълняват се условията в комплексните разрешителни и предписанията, дадени при 

проверките, свързани с такива разрешителни. 

 

 Брой проверени обекти по отношение на химикалите -9 ; брой извършени проверки, в 

т.ч. планови -9 бр., а извънредните са 5 броя. В рамките на осъществения контрол са дадени 7 

бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.   

 Участие в 2 бр. проверки на КР, дадени пет предписания. 

 През месеца направлението е взело участие в съвместна проверка на складове за 

съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия на територията на ОДМВР – 

Търговище във връзка с писма рег. № I-61159/29.11.2013 и № 81221р-5221/10.03.2017г на 

Главния секретар на МВР и Участие в съвместна проверка за контрол на складове за съхранение 

на взривни материали и пиротехнически изделия по Заповед на Главния секретар на МВР в 

„Максам СЕ България“ЕАД 

 

СЕВЕЗО 

 Извършена е проверка на фирма "Пашабахче" към холдинга на Шишеджам и на 

предприятие "Мега груп" АД  

 

ОВОС и ЕО 

 При извършените девет броя планови и извънпланови проверки са дадени 5 бр. 

предписания, не са констатирани нарушения и неизпълнение на условия в решенията по ОВОС, 

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 

октомври е извършено измерване за определяне на общата звукова мощност излъчвана от 1 бр. 

промишлено предприятие: „Херти“ АД, гр. Шумен, производствена площадка – гр. Плиска.  

 

 

 



НП 

 През месец октомври  2017г. Директора на РИОСВ Шумен е издал 4 бр. НП, с които са  

наложени глоби и имуществени санкции : 

1. НП № 52/06.10.2017г на «Хартцвет» ООД- чл.46, ал.1, т.3, буква «б» от ЗВ за 2000 лв 

 

2. НП № 53/10.10.2017г на «Джино Интернешънъл» ЕООД-чл.166, т.3 от ЗООС за 2000лв 

 

3. НП № 54/31.10.2017г на «Саманта» ЕООД-чл. 31, ал.2, т.2 от ЗЛР за 300 лв 

 

4. НП № 55/31.10.2017г на «Саманта» ЕООД-чл. 31, ал.2, т.4 от ЗЛР за 300 лв 

 

 През м. октомври са издадени 2 броя НП за наложени текущи месечни санкции за 

наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия : 

 

1. № И-16-23/04.10.2017г на Община Омуртаг-чл.69, ал.1 от ЗООС за 88лв/мес 

 

2. № И-16-24/23.10.2017г на «Тракия глас» ЕАД- чл. 69, ал.1 от ЗООС за 144лв/мес 

 

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 По отношение на водите е преустановено сериозно замърсяване на р. Провадийска от 

Консервена фабрика гр. Каспичан на "Айсис" ООД и предписанието е изпълнено по бетониране 

на втори незаконен изход за заустване на отпадъчни води.   

 Условията на комплексните разрешителни се спазват. Не се установи замърсяване на 

околната среда, свързано с неизпълнение на условия от комплексно разрешително, няма 

съставени АУАН 

 Извършени са 2 бр. проверки по писма на ОД на МВР гр. Шумен. При проверка на 

физическо лице в района на гр. Каолиново екип на пътна полиция, установява, че с автомобил се 

транспортират отпадъци, вследствие на което е извършена извънредна проверка от екип на 

РИОСВ – Шумен. На място е установено, че с лекотоварен автомобил се извършва дейност по 

транспортиране на ОЧЦМ, представляващи арматурни пръти в количество 1640 кг. 

Собственикът на автомобила не притежава издаден от компетентен орган документ по чл. 35 от 

ЗУО за дейност с отпадъци, за транспортното средство, както и не е регистриран по Търговския 

закон. Съставен е АУАН за нарушение на чл.. 35, ал. 1 от ЗУО. От извънредна проверка, във 

връзка с получено писмо от ОД на МВР – Шумен е установено, че на площадка неотговаряща на 

нормативните изисквания се съхраняват 18 бр. ИУМПС. На собственика на имота е дадено 

предписание същите да бъдат предадени на фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за 

дейност със съответния код отпадък.  

 По отношение на опасни химични вещества,  не се установи замърсяване на околната 

среда.  

 При проверките на 2 бр. оператори с КР  не е установено  неизпълнение на условия от 

комплексно разрешително 

 

Бизнеса  
4. През месец октомври са представени и обработени 5 броя доклади за проведени СПИ 

през 2017 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Протеин 98“ АД, гр. 



Шумен, „Диавена“ ООД, гр. Шумен, „Херти – М“ ООД, гр. Шумен, „Солвекс – Мира – Фрукт“ 

АД, гр. Нови пазар и „МЕГГЛЕ България“ ЕООД, гр. Шумен). 

5. През месец октомври 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. 

6. Извършени са участия в 7 бр. ДПК за държавно приемане на инвестиционни обекти на 

бизнеса. 

7. Участие в 1бр. комисии в ОД „Земеделие“- гр. Търговище 

8. Процедирани са 48 уведомления за инвестиционни предложения и четири броя искане 

за преценяване на необходимостта от ОВОС и ЕО; 

9. Проведени са следните консултации в хода на процедирането по инвестиционната 

инициатива на бизнеса : 

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

ОВОС и по една Информации за преценяване на необходимостта от ЕО;  

- С Басейнова дирекция – по две уведомления за инвестиционни предложения  за 

допустимост на заявената дейност с УИН. 

- С Община Търговище- за съответствието на инвестиционно предложение с ОУП на 

общината и налага ли се изменени на ОУПО за имота, в който ще се реализира; 

- С Община Антоново- във връзка с входирано възражение против реализиране на 

инвестиционно предложение в с. Моравица, общ. Антоново; 

- С „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище-  във връзка с входирано 

възражение против реализиране на инвестиционно предложение в с. Моравица, общ. Антоново 

и по Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

10. Вследствие на дадени предписания, 3 бр. оператори на комплексно разрешително са 

изпълнили допълнителни мерки за преустановяване възможността от неизпълнение на 

изисквания от условията в комплексно разрешително и екологичното законодателство. 

11. Участие в 5 бр. извънредни проверки по Заповед на Областен управител на 

гр.Търговище, в една съвместна проверка с БДЧР гр.Варна на р.Герила, гр.Върбица и една по 

Заповед на кмета на община Върбица. 

 

 

Обществеността 

 

Няма проведени мероприятия и кампании през м. октомври. 

 


