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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец август експертите на РИОСВ извършиха общо 92 проверки, при 

които провериха 83 обекта. От извършените проверки 32 са планови, а 60 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 20 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 8 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 2800, 32 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 650 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от 

ЗООС са събрани 2150,32 лв. 

Разпределени и преведени на съответните общини са 5130, 40 лв., като 

разпределението на  приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС е: община 

Велики Преслав – 3360, 00 лв.,община Попово - 882,40 лв.,община Търговище  - 410,40 

лв., община Каспичан – 229,60 лв.,  община Шумен - 180, 54 лв.  и община Антоново- 

67, 20 лв. 

 През отчетния  период са извършени 13 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 15  сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната 

поща на РИОСВ. 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 32 планови проверки за месец август по всички направления, от 

които най - много са по води – 9 броя. 

 През месец август са извършени 3 планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни - “Братя Томови“ АД, “Хибриден център по свиневъдство” 

АД и „ Демирташ “ ООД. 

           През месец август експертите са извършили 3 броя планови комплексни 

проверки на: “ Айбилкан “ ЕООД, с. Венец; “Артемис” ООД и “ Крис ойл “ ЕООД. 

           През отчитания период експертите са проверили обекти по 60 извънредни 

проверки. От тях 13 са по сигнали и жалби на граждани, 9 проверки са по заповед на 

министъра, 5 са по последшащ контрол  и 33 други. 

През месец август са съставени 8 броя АУАН. От тях 4 броя са за нарушения на 

Закона за водите (ЗВ), 2  броя са за нарушения на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО), 1 брой за нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 1 брой 



за нарушение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси (ЗЗВВХВС). 

Експерти извършиха  през месец август 14 проверки на 11 броя складове за  Б-Б 

кубове за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна 

защита. Седем от тях са планови по утвърден график за 2020 година и 7 броя 

извънредни (в това число 6 броя във връзка със Заповед № 627/30.07.2020г. на 

Министъра на ОСВ и 1 бр. по последващ контрол). 

      През месеца приоритет бе приключването на преписки по входирани 

уведомления за ИП и ГСП, както и дейности свързани с бедстващи птици. За периода 

бяха извършени 4 бр. планови проверки (2 бр. на защитени територии, 1 бр. на 

билкозаготвителен пункт и 1 бр. на зоомагазин) и 15 бр. извънредни проверки  

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

изпратени за лечение и отглеждане общо 14 бр. екземпляри от видовете Щиглец (3 бр.), 

Бял щъркел (9 бр.), Домашна кукумявка (1 бр.) и Обикновен мишелов (1 бр.). 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

           През месец август са постановени две решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС с характер на решенията „да не се извършва 

ОВОС“, за инвестиционни предложения: „Увеличаване на капацитета на съществуваща 

птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет 8640 бр. места за птици 

чрез изграждане и оборудване на нова сграда с капацитет 21760 бр. места за птици в 

имот с идентификатор 38501.102.22 в землището на с. Копрец, общ. Търговище“ и 

„Създаване на нова дестилерия за производство за етерични масла ПИ № 

47785.38.198.1 в с. Менгишево, общ. Върбица с площ 728 кв.м. и НТП: 

„Селскостопанска сграда“; 

        Постановено е едно решение за прекратяване за ИП „Изграждане на площадка за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. 

Хитрино, общ. Хитрино с площ 8525 м²“ по входирано искане на възложителя, след 

издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с 

характер на решението „да се извърши ОВОС“.  

        Внесен е ДЕО за ОУП на Община Каспичан, по който се провежда консултация по 

чл.20, ал.3 от Наредбата за ЕО 

        Представеният за оценка на качеството коригиран ДОВОС за ИН „Изграждане на 

свинекомплекс с капацитет  1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 

прасета за угояване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 

730 м² (съгласно представена скица № 15-263998/27.04.2018г.) и 10882.103.202  с площ 

25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна 

горска площ“ е оценен и е насрочено заседание на ЕЕС; 

       Извършени са две проверки чрез посещение на място: 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-05-ПР/2019 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на риба в язовир Дервиша“ в 

поземлени имоти с идентификатори 58222.111.97 с площ 59 257 м² и НТП: 

„Язовир” и с идентификатор 58222.111.96 с площ 3800 м², НТП: „Мера” по 

Кадастралната карта на гр. Велики Преслав“, при която се констатира, че не е 

започнало реализиране на инвестиционното предложение;  

 По изпълнение на условия от Решение по ОВОС № ШУ-2-3/2019г. за 

инвестиционно предложение „Реорганизация на инсталация за интензивно 

отглеждане на свине, за която е издадено комплексно разрешително № 326- 



Н0/2008г. и оборудване на нов животновъден обект - инсталация за 

интензивно отглеждане на птици /бройлери/ с капацитет 337 261 места за 

птици в рамките на площадката представляваща поземлен имот 57649.40.2 по 

КК на гр. Попово“, при което се констатира, че е започнала реализация на 

инвестиционното предложение-извършват се ремонтни дейности на сградите, 

предвидени за отглеждане на птици.  

    Извършени са три планови проверки по документи: 

 По изпълнение на условие от Решение № ШУ-01-ПР/2017г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: 

„Изграждане на птицеферма за угояване на пилета с капацитет 39 800 броя 

птици в поземлени имоти № 182062 с площ 2,440 дка и НТП: „Стопански 

двор”, № 182065 с площ 3,294 дка и НТП: „Стопански двор” и № 182067 с 

площ 3,609 дка и НТП: „Пр. ел. енергия” в землището на с. Паламарца, общ 

Попово“. С писмо възложителят на ИП уведомява, че не е започнало 

реализирането му; 

 По изпълнение на условие от Решение № ШУ-37-ПР/2016г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: 

Изграждане на два броя тенис кортове и паркинг към тях в ПИ № 040028 с 

площ 7,312 дка и НТП: «Пасище, мера» в землището на   гр. Плиска, общ. 

Каспичан“. С писмо възложителят на ИП уведомява, че не е започнало 

реализирането му; 

 По изпълнение на условия, поставени в Решение №ШУ-01-ПР/2018г. за 

инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на кравеферма от 600 

броя говеда на 1500 броя говеда, като поетапно техният брой ще достигне 

3000 броя говеда в  УПИ VII, кв. 24; УПИ V, кв. 24 и УПИ III, кв. 31 по плана 

на с. Трем, общ. Хитрино“. С писмо възложителя уведомява, че е въведено в 

експлоатация едно хале за отглеждане на 129 броя крави. Предстои последващ 

контрол по изпълнение на условията в постановеното решение. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

         Във връзка с получен сигнал за намерен щъркел със счупен крак е извършена  

проверка на място. Птицата е прибрана и изпратена за лечение в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е присъствал 

по време на проверката. 

         Беше извършена проверка по сигнал за умряла риба в язовир до с. Друмево, 

община Шумен. В деня на подаване на сигнала, е извършена съвместна проверка от 

РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция Черноморски район. Установено е следното, че 

язовирът е на ниво мъртъв обем (минимално водно ниво), без приток на свежа вода от 

река, дере или друг източник. В околния терен (около 100-200 м около язовира) е 

налична хълмисто-гориста местност, в която няма обработваеми земеделски земи, 

животновъдни обекти или промишлени предприятия. Не е  установено заустване на 

отпадъчни води. 

        След получен сигнал за силно задимяване и пушек от керамична фабрика“ Родна 

индустрия - 91“ ЕООД в град Попово беше извършена съвместна проверка по 

компоненти „атмосферен въздух“, „управление на отпадъците“ и част „комплексно 

разрешително“. Съставен е констативен протокол. Установено е нарушена 

херметичност на въздуховодите в единия от двата вентилатора към сушилня за тухли. 



Горивото в сушилнята е слънчогледова люспа – гориво, което не е упоменато в 

комплексното разрешително. В рингова пещ за изпичане на тухли се ползват 

разрешените горива – въглища и въглищен шлам. Дадени са 3 предписания:  

       1. Да  се определят и изпълнят действия за прекратяване ползването на 

слънчогледова люспа до нейното приемане или отхвърляне като гориво, което да се 

включи в условия на комплексно разрешително № 242-Н0/2008 г. 

       2. Да се изпрати в РИОСВ Шумен информацията по приложение № 6, изпратена до 

ИАОС през м. декември 2019 г. с вх. № КР-7665/23.12.2019 г. 

        3. Да се извърши ремонт на първи вентилатор към сушилнята, за да се прекъснат 

емисиите на непречистени отпадъчни газове в атмосферния въздух и да се уведоми 

писмено РИОСВ-Шумен. 

Във връзка с постъпил сигнал за щъркел със счупено крило в гр. Каолиново е 

извършена проверка. Птицата е прибрана и изпратена за лечение в Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“- гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е 

присъствал по време на проверката. Съставен е констативен протокол.  

Експерти извършиха проверка на място във връзка с подаден сигнал за намерени 

2 бр. ювенилни екземпляра от вида Щиглец в с. Радко Димитриево, общ. 

Шумен.Птиците са  изпратени за доотглеждане в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“- гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е присъствал по време на 

проверката. Съставен е констативен протокол. 

       Във връзка със сигнал, че не  се извозват контейнерите за битови отпадъци от с. 

Вардун е уведомена Община Търговище за вземане на решение по компетентност. 

Извършена е проверка на място след получен сигнал за ранен щъркел в с. 

Могила, общ. Каспичан, но птицата не е намерена. По-късно щъркела е донесен в 

сградата на РИОСВ от представител на ТП „ДГС Нови пазар“. Съставен е констативен 

протокол. 

След получен сигнал за мъртва  риба в р. Камчия в района на с. Ивански е 

уведомена  БДЧР-Варна. Извършена е съвместна проверка. Водите в реката са видимо 

чисти, на места с глинесто почвени замътвания. Установено е наличие на около 3-4 

броя мъртви риби. Взети са 2 бр. проби от повърхностни води по заявка на БД. Не са 

констатирани нерегламентирани зауствания на отпадъчни води. Замътването на водите 

е вероятно вследствие на обилните атмосферни валежи. Съставен е констативен 

протокол. 

Във връзка с подаден сигнал за новосформирано, нерегламентирано сметище, 

находящо се на поляната зад басейна в кв. Добруджански, гр. Шумен, е ивършена 

проверка на място с участието на представител на община Шумен. Установи се, че 

замърсяването е причинено от бездомни хора. Съставен е констативен протокол и е 

дадено предписание  на кмета на Община Шумен за отстраняване на временно 

настанилите се бездомни хора от посоченото място и почистване на терена от 

натрупаните отпадъци. Изпратено е писмо, с което е уведомен жалбоподателя за 

предприетите действия. 

След получен сигнал за намерена граблива птица в района на яз. Шумен, гр. 

Шумен е извършена проверка на място.Съставен е констативен протокол.Установено 

е,че птицата е от вида Тръстиков блатар, не може да лети и има некоординирани 

движения, поради което е прибрана в сградата на РИОСВ, на по-късно е умряла. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона за предприетите действия. 

По сигнал за бедстващ щъркел в с. Вардун, е извършена проверка на място. 

Установено е, че птицата няма видими външни наранявания, но е физически слаба и не 

може да лети.В тази връзка щъркелът е изпратен за доотглеждане в Спасителен център 



за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е 

присъствал по време на проверката 

Във връзка с получен сигнал за  ястреб със счупено крило във ветеринарна 

клиника в гр. Търговище, е извършена проверка на място. Съставен е констативен 

протокол. Установено е, че птицата е от вида обикновен мишелов и има рана на 

дясното крило в резултат от удар в телена ограда. Мишеловът е изпратен за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона. 

Извършена е проверка на място, след получен сигнал за намерен малък щъркел, 

на ул. „Искър“ в гр. Каспичан, който не може да лети. Установено е, че птицата няма 

видими външни наранявания, но е физически слаба. В тази връзка щъркелът е изпратен 

за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала е присъствал по време на проверката. 

По сигнал за изтичане на фекално-битови води в р. Камчия, до моста свързващ с. 

Радко Димитриево и с. Салманово, община Шумен е извършена съвместна проверка на  

място, с представители на БДЧР и РЛ-Шумен. Извършен е обход и оглед на бреговите 

ивици на р. Камчия с дължина на участъка около 450м. Не е констатирано заустване на 

отпадъчни води към реката и няма видимо замърсяване на водите в посочения участък. 

За установяване качествата на водите в реката, по заявка на БДЧР е взета един брой 

еднократна проба от водния обект, от точка в посочения участък. За извършената 

проверка е съставен констативен протокол. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона. 

След получен сигнал за изхвърляне на строителни отпадъци в землището на гр. 

Търговище е уведомена с писмо община Търговище за решаване по компетентност. 

 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци: 

 

През месец Август са извършени 7 проверки на лица извършващи дейност по 

генериране и предварително съхранение на отпадъци.  При проверките е установено, че 

образуваните от дейността на дружествата отпадъци се съхраняват при спазване 

изискванията наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. Води се редовна отчетност в заверени 

отчетни книги по съответните приложения на Наредба 1 от 04.06.2014 г., за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри. Лицата генератори на отпадъци ги предават за 

последващи дейности в съответствие с нормативната уредба.  

Извършена е 1 проверка на общинска администрация във връзка със спазване 

изискванията на чл. 52 от ЗУО и 1 проверка във връзка с изпълнение задълженията на 

кмета на съответната община по чл. 19, ал. 3 т. 12 и т. 15, от ЗУО. При извършената 

проверка е установено нерегламентирано замърсяване с отпадъци, за което е дадено 

задължително за изпълнение предписание.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

       През месец август не са извършвани измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници. 

 

 

 



Опазване чистотата на въздуха: 

Атмосферен въздух: 

 

          През месец август са извършени планови проверки на 3 обекта (в това число 2 

броя комплексни проверки). В рамките на осъществения контрол през месец август е 

дадено 1 брой предписание, отчетено е изпълнението на 1 бр. предписание дадено през 

предходен период. 

           През месец август са извършени 7 броя извънредни проверки, както следва: 1 бр. 

проверка на "Стройкомерс - ТТ" ЕООД, гр. Търговище - извънредна проверка за 

утвърждаване на точка за вземане на проби въздух от източник на емисии; 1 бр. 

проверка на „Плиска ойл“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка гр. Велики 

Преслав – извънредна проверка във връзка с временно преустановяване на 

производствена дейност – съставен е КП по чл. 69в от ЗООС – във връзка с действаща 

санкция, касаеща атмосферен въздух; 1 бр. проверка на "Инжстройинженеринг" ЕООД, 

гр. Варна - асфалтова база с. Драгоево - съставяне на КП след проби въздух, установено 

е съдържание на прах в отпадъчните газове формирани от асфалтосмесителната 

инсталация над НДЕ - изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Шумен за 

налагане на текуща месечна санкция; 1 бр. проверка на "Пътинженерингстрой - Т" 

ЕАД, гр. Търговище - асфалтова база с. Лиляк - съставяне на КП след проби въздух, 

установен е масов поток на прах и масов поток на азотни оксиди в отпадъчните газове 

формирани от асфалтосмесителната инсталация над НДЕ - изготвено е предложение до 

Директора на РИОСВ – Шумен за намаляване на действащата към момента текуща 

месечна санкция; 1 бр. проверка на „Братя Томови“ АД, гр. Попово – извънредна 

проверка във връзка с поставени условия, касаещи част „атмосферен въздух“ в Решение 

по ОВОС – не са установени несъответствия. 

 

Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

                       През месец август  са извършени основно проверки по плана на РИОСВ Шумен 

за 3-то тримесечие на 2020 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с 

вземане на водни проби и проверки по плана за 2-рото тримесечие.  

 Извършени са планови проверки с вземане на водни проби на  8 бр. обекта 

емитери на отпадъчни води - „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан, „Електроапаратура“ 

ЕООД, с. Ковачевец, „Родна индустрия-91“ЕООД, гр. Попово, ДП „Кабиюк“, с. 

Коньовец, „Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец, КМ Смядово, гр. Смядово, РДНО-

Шумен, „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава. 

 

Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за 

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

            Участие в Контрол по спазване на условията в комплексни разрешителни – 3 бр. 

проверки на - Хибриден център за свиневъдство" АД, гр. Шумен , „Демирташ" ООД, 

гр. Опака и „Братя Томови“ АД, гр. Попово. 

Издадени са 3 броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. Два броя са за 

извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци и един за дейности 

R12 и R13. 

 

 

 



Почви: 

  

          През отчетния период са извършени 14 проверки на 11 складове и Б-Б кубове за 

съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита.  

 

Засилен последващ контрол: 

 

Извършен е последващ контрол  на  4 бр. оператори с КР, както следва: 

1. „Камчия“ ЕАД с. Панайот Волов. Представена е необходимата информация, 

свързана с употребата и съхранението на опасни химични вещества. 

2. „Мар крафт“ ООД, с. Дриново. Изпратени са документи за изпълнение на 

четири предписания, с което оператора е изпълнил всички 7 бр. предписания. 

Извършена е актуализация на текстовете на инструкциите, касаещи консумация на 

електроенергия и вода. Представена е информация за обособяване на място за 

съхранение на хидратна вар. Извършена е ревизия на информационните листи за 

безопасност на химичните суровини. В РИОСВ е представена актуализирана оценка за 

безопасност на съхранение на опасните химични вещества и смеси, както  и 

инвентаризационен списък на химичните вещества и смеси. 

            3. „Пашабахче България“ ЕАД гр. Търговище. Представени са документи за 

установените причини за несъответствието в консумацията на спомагателно вещество 

„кислород“ и предприетите коригиращи действия. Извършена е счетоводна справка  за 

проследяване на използваните количества природни ресурси. 

             4. Изпълнени са три броя предписания, дадени при плановата проверка на 

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг. Представена е информация за 

кореспонденция между ИАОС и Община Омуртаг свързана с актуализация на 

условията в комплексното разрешително. Поискана е  информация от акредитираната 

лаборатория във връзка с изпитването за собствен мониторинг на подземни води.  

Представена е сравнителна таблица за мониторинга на подземни води с нормите по 

комплексно разрешително, включително предприети мерки за констатираното 

несъответствие. 

През изминалия месец са извършени 3 бр. проверки по последващ контрол по 

изпълнение на дадени предписания  по отношение на съхранението на отпадъци. 

 

 

3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА 

НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През месец август са съставени  8 броя АУАН, както следва: 

 

1. На  "ВиК" ООД, гр. Търговище за КМ Омуртаг за заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект в отклонение от издаденото Разрешително за 

заустване. Нарушението е по Закона за водите; 

2. На “Артемис” ООД гр. Шумен. За съхраняване на опасни химични вещества и 

смеси в несъответствие с  изискванията, условията и информацията, посочени от 

производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата в 

информационния лист за безопасност. Нарушението е по ЗЗВВХВС; 

3. На "Велпа" ЕООД, гр. Каспичан за  отвеждане на непречистени отпадъчни води 

в канализационна система, без ПСОВ, на гр. Каспичан. Нарушението  е по ЗВ; 



4. На "ВиК-Шумен"ООД за заустване на непречистени отпадъчни води, 

посредством преливник, преди КПС-Дивдядово, в дере. Нарушението е по ЗВ. 

5. На кмета на Община Върбица за това, че не е осигурил събирането на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата. Нарушението е  по ЗУО. 

6. На община Върбица за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци, 

без документ. Нарушението е по ЗУО. 

7. На „Родна индустрия91“ ЕООД за неспазване на условие от КР. Нарушението е 

по ЗООС. 

8. На  „Строителни изделия“ АД за  неизпълнение на предписание. Нарушението е 

по ЗВ. 

 

БРЗТЗСР:  
 

        Извършени са 19 проверки. Проверени са 19 обекта. В рамките на осъществения 

контрол няма дадени предписания и съставени АУАН.  

 

Отпадъци: 

 

        За отчетния период, са извършени общо 27 проверки, от които 14 са планови, а 12 - 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 9 предписания и са 

изпълнени 4 от тях. През отчетния период експерти от направление „УООП“ са 

утвърдили 10 броя работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 9 броя 

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

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, за извършване на дейност по събиране и 

транспортиране на отпадъци на 2 от тях и 1 бр. за дейности R12 и R13.  

 

Химикали: 

 

         Извършени са 4 броя планови проверки само по химикали. Експертите са 

участвали в 1  извънредна проверка и в 3 проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО 

 

         Няма извършени проверки. 

 

ЗОПОЕЩ   
 

         Няма извършени проверки. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените планови проверки в направлението не са констатирани 

нарушения на екологичното законодателство, няма съставен АУАН.  

 

Комплексни разрешителни:  

 

        Няма замърсяване на околната среда поради неспазване на изискванията описани в 

комплексно разрешително.  

        Извършени са  3 бр. планови проверки на 3 бр. инсталации, като в  2бр. от тях са 

дадени предписания. 



        При проверката на „Демирташ“ ООД е дадено  предписание да се представи 

актуална информация към месец август 2020 г. относно изграждане  на сградите, които 

са в процес на изграждане по време на проверката. 

        При проверката на „Братя Томови“ АД е дадено предписание за представяне на 

допълнителна информация относно намаляването на броя свине в животновъдния 

обект.  

 

Наказателни постановления: 

 

През месец август е издадено едно НП на обща стойност 2000 лв. 

 

      НП е на Н*Б*И*- кмет на Община Хитрино. Извършил е административно 

нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително 

предписание. Наложена е глоба в р-р на 2000 лв. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
 

               Няма замърсяване на околната среда вследствие неправилно съхранение на 

опасни химични вещества и смеси и вследствие неспазване условията на комплексно 

разрешително . 

               Пречиствателните съоръжения на всички  обекти, проверени при планови 

проверки през отчетния период са в изправност и в експлоатация. Не е установено 

заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или 

канализационна мрежа. Няма регистрирани замърсявания и аварийни ситуации. 

 

Бизнеса: 

 

               През месец август са представени и обработени 5 броя доклади за проведени 

СПИ от оператори експлоатиращи обекти с източници на емисии („Брамас - 96“ АД, гр. 

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

„Дивдядово“, „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас – производствена 

площадка с. Троица, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни 

отпадъци на общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг и ОП „БКС 

Търговище“, гр. Търговище, Регионално Депо – Търговище). Резултатите от 

проведените измервания показват, че съдържанието на контролираните вредни 

вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, 

регламентирани с нормативните актове. 

            По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени 27 отговора по внесени 

уведомления за ИП (от които 1 бр. да се извърши процедура по реда на Наредбата за 

ОС), 9 бр. по внесени Горскостопански програми, 4 бр. по внесени План- извлечения 

(ДГТ). Издадени са 4 Решения по Наредбата за ОС -  3бр. по реда на чл.18, ал.1 и 2 от 

наредбата и 1 бр. за прекратяване на процедура по внесена ГСП по искане на 

възложителя. Във връзка с кандидатстване по мярка 4.2.1 е издадено 1 писмо за 

закупуване на техника. 

През месеца по реда на чл.12, ал. 5 от Наредбата за ОС са изпратени 9 писма до 

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



за водите във връзка с депозирани в РИОСВ преписки по инвестиционни намерения и 

горскостопански програми. 

По внесени УИН са изготвени 2 писма указващи приложимата процедура по ЗБР 

при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Изготвена е 1 преценка по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Дадено е вътрешно становище по внесено Задание за обхват и съдържание на 

ДЕО, съвместена с оценка за съвместимостта на проектите на Интегриран план в 

областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. и на 

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с 

хоризонт до 2050 г. 

Предоставени са информация и данни за периода 2015-2019г. във връзка с писмо  

на община Смядово за разработване на План за интегрирано развитие на общината за 

периода 2021 – 2027 год. 

           Процедирани са 34 уведомления за инвестиционни предложения и едно 

уведомление за план/програма. Изготвени са 2 процедурни писма с указана приложима 

процедура по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и едно писмо за задължително извършване на ОВОС. 

             През месец август е постъпил ДЕО за ОУП на Община Каспичан, по който се 

провеждат консултации по реда на чл.20, ал.3 от Наредбата за ЕО.  

            Постановени са две решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС  с характер на решенията „да не се извърши ОВОС“. 

            Постановено е едно решение за прекратяване за ИП „Изграждане на площадка за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. 

Хитрино, общ. Хитрино с площ 8525 м²“  

            Изготвени са две процедурни писма указващи приложимата процедура – 

преценяване на необходимостта от ОВОС и едно – задължителна ОВОС. 

            Изготвена е положителна оценка на ДОВОС на “Миранта БГ 2008“ ЕООД, гр. 

Шумен и е насрочено заседание на ЕЕС.   

            Проведени са 3 броя консултации с РЗИ във връзка с информация за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С Басейнова дирекция са 

проведени 7 консултации за Уведомление за инвестиционно предложение и три броя по  

Искане за преценка  по ОВОС. Проведена е една консултация с ВиК във връзка с 

Уведомление за ИП. 

През месец август експертите взеха участие в 6 броя ДПК. Пет броя ДПК са 

свързани с изпълнение на инвестиционни предложения относно изграждането на 

газопреносната мрежа в гр. Шумен -2 бр., гр. Каспичан - 2 бр. и гр. Търговище - 1 бр. 

Инвестиционните предложения са с възложител „Аресгаз “ ЕАД, гр. София. 

  Взето е участие в ДПК за реконструкция на ул. „И. Р. Блъсков“ – втори етап и 

реконструкция на водопровод в гр. Шумен. 


