
                 ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 
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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец октомври експертите на РИОСВ извършиха общо 147 проверки, 

при които провериха 123 обекта. От извършените проверки 72 са планови, а 75 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 94 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 9 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 13 091, 08 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 9 900 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани 3 191, 08 лв. 

Разпределени и преведени на съответните общини, от наложени санкции по чл. 

69 от ЗООС, са общо 1 870, 60 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово - 912, 00 лв., община Шумен - 244, 80 лв., община Търговище – 79, 48 лв., 

община Каспичан – 541, 60 лв., община Антоново – 67, 20 лв. и община Никола 

Козлево. 

 През отчетния  период са извършени 8 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 8  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 72 планови проверки за месец октомври по всички направления, 

от които най - много са по отпадъци – 20 броя. 

 През месец октомври  са извършени 3 броя планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни, както следва – “Брамас 96“ АД, гр. Шумен, “ Ново стъкло“ 

ЕАД„ гр. Нови пазар и “ Рока България “ АД, гр. Каспичан. 

            За отчетния период експертите са провели 6 броя комплексни проверки на 

следните дружества: “ Дайъри продъктс “ ЕООД, гр. Омуртаг; “ Каолин “ ЕАД, гр. 

Каолиново, “ Лактис милк “ ООД, с. Тодор Икономово, община Каолиново; “  Мегле 

България” ЕООД, гр. Шумен, “ Милк трейд БГ “ ООД, с.Съединение и “ Плиска ойл “ 

ООД, гр. В. Преслав. 

                        През отчитания период експертите са проверили обекти по 75 извънредни 

проверки. От тях 8 са по сигнали и жалби, 5 са по последващ контрол,  и 62 са други. 

                        През месец октомври са съставени 9 броя АУАН. От тях 2 броя са за 

неизпълнение на предписание във връзка със Закона по околната среда и водите 



(ЗООС), 6 броя са за нарушения  по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и един 

брой е за нарушения по Закона за водите (ЗВ). 

            През месец октомври приоритетни бяха проверки на обекти съхраняващи 

дървени въглища във връзка с Писмо на МОСВ Изх.№26-00-238 от 24.09.2020 г.  

            Също така през месеца приоритет бе извършването на извънредни проверки по 

внесени преписки и във връзка с писмо на МОСВ за установени от Държавен фонд 

„Земеделие“ нарушения по кампания 2019 г. относно прилагането на изискванията за 

опазване на постоянно затревени площи. Бяха давани и отговори по постъпили 

заявления относно кандидатстване за закупуване на техника по мярка 4.1 от ПРСР 

2014-2020г. 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

              - През месец октомври са постановени: 

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

на решението „да не се извършва ОВОС“ за ИП за изграждане на нов обществен 

паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово; 

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

решението „да не се извършва ЕО“ за  проект на „Подробен устройствен план – план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната 

територия за имот с идентификатор 83510.10.415 по КК на гр. Шумен в местността 

„Куванлък” с площ 935 кв.м. и НТП: „Нива”, Специализирани план-схеми по чл.108, 

ал.2 от ЗУТ и Подробни устройствени планове – Парцеларни планове по чл.110, ал.1, 

т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата 

инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по КК на гр. Шумен“, 

- осем решения за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, 

съвместена със ЗБР, от които: пет решения - поради непредставена допълнителна 

информация от възложителя в указан срок за ИП „Обособяване на ферма за отглеждане 

на дребни преживни животни - овце и кози (ДПЖ) в поземлен имот с идентификатор 

52009.18.713 с площ 3586 кв. м. и НТП: За животвоъдна ферма по КК на гр. Нови 

пазар“ ; „Регистрация за животновъден обект-кравеферма по чл. 137 в УПИ VI-38, кв. 

14 по плана на с. Коноп, общ. Антоново“; „Ремонт и реконструкция на покриви на 

съществуващи селскостопански сгради в собствен имот на адрес гр. Шумен, 

Индустриална зона №2 в ПИ с идентификатор 83510.55.41 по КК на гр. Шумен“; 

„Изграждане на нова животновъдна сграда - телчарник в ПИ с идентификатор 

39671.42.147 по КК на с. Крепча, общ. Опака“ и „Изграждане на овцеферма в 

стопански двор на с. Хърсово, общ. Никола Козлево в УПИ IV, кв. 26 по парцеларния 

план на стопански двор на с. Хърсово, общ. Никола Козлево“; две решения - след 

напомнително писмо-не са входирани искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за 

ОВОС повече от 12 месеца след процедурно писмо за ИП „Изграждане на предприятие  

за производство на вина дегустационна, складове на едро и търговия с вино в ПИ с 

идентификатор 52009.9.348 по КК на гр. Нови пазар с площ 21 516 м² и НТП: „Лозе" и 

„Обособяване на гробищен парк“ в поземлен имот с идентификатор 10642.29.20 по КК 

на с. Венец, общ. Венец с НТП: „Нива“ и едно решение  - на основание чл. 2, ал. 5 от 

Наредбата за ОС за ИП „Засаждане на 14,599 дка сливи в ПИ с идентификатор 

53223.9.2 по КК на с. Овчарово, общ. Търговище“. 

              Взето е  едно решение за спиране на производство по реда на глава шеста от 

ЗООС, съвместено със ЗБР за ИП „Монтаж на линия за предварително третиране на 

отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ V, кв. 



12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен“ до изпълнение на предписание, 

дадено от направление УООП  и до приключване на съдебни процедури, касаещи 

въпроси, свързани с инвестиционното предложение. 

- Извършени са три извънпланови проверки: 

    Последващ контрол по документи по изпълнение на условия, поставени в 

Решение № ШУ-01-ПР/2018г. за ИП „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“. Получената в РИОСВ гр. Шумен 

документация от възложителя е изпратена до РЗИ гр. Шумен, тъй като 

условията са поставени в Решението съгласно становище с изх. №ЗК-5414-

1/07.12.2017г. на РЗИ. 

   По УИН за изграждане на шахтов кладенец с дълбочина 5 м и получено писмо 

от БД за извършване на съвместна проверка, предвид противоречива 

информация, представена от възложителя. След извършената проверка и 

констатираното наличие на шахтов кладенец в двора на имота е получено 

писмо на БД, съгласно което предстои ликвидиране на съоръжението, 

изградено в нарушение на Закона за водите. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

            Във връзка с получен сигнал за нерегламентирано сметище и  наличие на 

отпадъци от смесен характер в посока на около километър към яз. Овчарово, община 

Търговище беше извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол в 

присъствието на кмета  на с. Овчарово и еколога на община Търговище. 

Жалбоподателят не присъства на проверката. Дадено е предписание да се почистят 

струпаните отпадъци описани в КП намиращи се в землището на с. Овчарово,  м-т 

„Папазттарлъ“ и писмено да се уведоми РИОСВ за изпълнение на предписанието. 

Предписанието е изпълнено, за което инспекцията е уведомена с писмо и приложен 

снимков материал. 

            Беше извършена проверка на място по сигнал за изливане на мръсни води в 

язовира в кв. Макак, от две къщи на ул. Елин Пелин, кв. Макак, гр. Шумен. При 

извършената проверка заедно с представители на Община Шумен и БДЧР - Варна се 

констатира, че в ПИ е изграден микроязовир и по посока източно от посочения ПИ е 

налична жилищна сграда, която отвежда и зауства битови отпадъчни води към 

микроязовира. Във връзка с установеното, се състави констативен протокол и е дадено 

предписание на община Шумен за предприемане на действия съобразно ЗУТ и 

преустановяване на отвеждането на отпадъчни води към микроязовира или прилежащи 

попивни площи. 

            След получен сигнал за струпване на отпадъци в землището на с. Черноглавци, 

общ. Венец, вдясно от пътя в посока с. Сини вир е извършена проверка на място и е 

съставен констативен протокол на място в присъствието на кмета  на с. Черноглавци и 

служител на община Венец, в отсъствие на жалбоподателя. Дадено е предписание да се 

почистят струпаните отпадъци описани в КП намиращи се в землището на с. 

Черноглавци и писмено да се уведоми РИОСВ за изпълнение на предписанието. 

Предписанието е изпълнено, за което инспекцията е уведомена. 

            Във връзка със сигнал за констатирано замърсяване на р. Провадийска в 

участъка на „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан беше извършена проверка на място. 



Установено беше, че на изхода на заустващият тръбопровод се наблюдава изтичане на 

отпадъчни води без видим цвят, които се заустват в река Провадийска. При точката на 

заустване на „Крис Ойл 97“ ЕООД, се наблюдава плаваща бяла фракция на 

повърхността на водата. Взета е една еднократна проба от отпадъчни води от изхода на 

заустващия тръбопровод. Съставен е констативен протокол и са дадени предписания за 

предприемане на действия за прекратяване заустването на непречистени отпадъчни 

води и извършване на почистване на фракцията в реката около точката на заустване. 

Предписанията са изпълнени в срок. 

            След получен сигнал, че в птицеферма в с. Подгорица, към с. Дралфа горят 

гуми, усеща се миризма и се наблюдава черен дим е извършена проверка на място. 

Птицефермата, която представлява инсталация за интензивно отглеждане на птици-

бройлери в с. Подгорица е стопанисвана от „Ескейп Груп“ ООД. Установи се, че в две 

от халетата са запалени и горят печки, а от комините се отделя пушек в жълто-кафяв 

цвят с характерна задушлива миризма. Дружеството стопанисващо обекта, притежава 

Комплексно разрешително за отглеждане на пилета – бройлери и съгласно заложеното 

условие, на оператора е разрешено да използва въглища /екопелети/ за отопление на 

сградите. В момента на проверката се констатира изгаряне на дървени изрезки, от 

които на площадката бяха налични 8 /осем/ бр. пълни биг бега, като до приключване на 

проверката не се установи произходът на гореописаните изрезки, като не се установи  и 

наличие или изгаряне на ИУГ. По време на проверката бе преустановено изгарянето на 

неразрешените изрезки, а на дружеството е дадаено предписание за представяне на 

документация относно техния произход. 

Във връзка с постъпил сигнал за горене на тор в стопанския двор на с. Ивански в 

продължение на 3 - 4 дни  е извършена проверка на място. Сигналът е подаден от кмета 

на с. Ивански. Съставен е констативен протокол. Проверката е извършена в 

присъствието на жалбоподателя и е установено значително димене с бял дим, с 

произход от торта, както и миризма на изгоряло. Дадени са предписания за представяне 

в РИОСВ на договор за предаване на торовата маса и прекратяване на горенето. За 

прекратяването на горенето е изпратено  писмо, както и е извършена проверка и е 

съставен КП. В РИОСВ е представено копие на договор за предаване на торовата маса 

на ЧЗП. Преписката е изпратена в ОДБХ Шумен за преценяване наличие на основание 

за предприемане на действия по компетентност 

           След получаване на сигнал за запрашаване по ул. „Млада гвардия“, кв. 

Дивдядово, гр. Шумен е извършена е проверка на място. При проверката се установи, 

че се извършва събаряне на монолитна сграда във връзка с изграждане на 

пречиствателна станция за питейни води за водоснабдителната система на гр. Шумен, 

като възложител на обществената поръчка е „В и К-Шумен“ ООД. Служителите на 

дружеството изпълнител на обществената поръчка извършваха оросяване на обекта и 

не бяха установени неорганизирани емисии на прах. Жалбоподателят на сигнала не 

пожела да присъства на проверката, но по късно беше уведомен по телефона за  

съставянето на констативен протокол. 

            Във връзка с получен сигнал за наличие на старо сметище в град Нови пазар, зад 

гробищния парк, където се горят отпадъци и има наличие на дим и миризми е 

извършена проверка на място. При проверката се установи, че в непосредствена 

близост до животновъден обект – овчарник, има горивен процес на купчина тор поради 

самозапалване, по думите на собственика на овчарника. Уведомена бе гражданска 

защита от представителя на Община Нови Пазар. Жалбоподателят на сигнала не 

пожела да присъства на проверката. Съставен бе констативен протокол с предписание 

за потушаване, изгасяне на огъня и вземане на мерки за недопускане на подобна 

ситуация.  



 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране 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.  

 

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 2020 г., през месец октомври е извършено измерване за определяне на 

общата звукова мощност излъчвана от 5 обекта: "СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД, гр. 

Бургас, производствена площадка - с. Троица, „Родина Агро“ ЕООД, гр. Попово, 

"Пестицид" ЕООД, гр. Костинброд, производствена площадка - кв. "Мътница", гр. 

Шумен, "Крис ойл 97" ЕООД, гр. Каспичан и "Лактис Милк" ЕООД, с. Тодор 

Икономово. Същото е проведено от РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София, в съответствие 

с Методика за определяне на общата звукова мощност излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне на шума в мястото на въздействие. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

Атмосферен въздух: 

 

       През месец октомври са извършени планови проверки на 22 обекта (в това число 6 

броя комплексни проверки и  3 броя съвместни проверки).  

 В рамките на осъществения контрол през месец октомври са дадени 9 броя 

предписания, отчетено е изпълнението на 5 от тях, на останалите срокът за изпълнение 

не е изтекъл. 

През месец октомври са извършени 6 броя извънредни проверки: 2 броя проверки 

на „Метал" ЕАД, гр. Шумен – за уточняване местоположението и утвърждаване на 

точки за вземане на проби емисии въздух към технологично оборудване, 1 брой 

проверка на „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско – за уточняване 

местоположението на точка за вземане на проби въздух към парен котел, 1 брой 

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

Преслав - във връзка със съставяне на КП след проби въздух, където е установено 

съдържание на прах и въглероден оксид във формираните отпадъчни газове над НДЕ и 

в тази връзка е изготвено предложение до директора на РИОСВ за налагане на текуща 

месечна санкция. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 Извършени са планови проверки с вземане на водни проби на 17 обекта, 

емитери на отпадъчни води - КМ Омуртаг, „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг, 

ГПСОВ Попово, „Чугунена арматура България“ АД, гр. Попово, ГПСОВ Шумен, 



„Надежда“ ООД, с. Климент, „Каолин“ АД, с. Каолиново, „Айсис“ ООД, гр. Каспичан, 

„Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан, „Лактис милк“ ООД, с. Тодор Икономово, 

„Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен, „Хан Омуртаг“ ООД, гр. Шумен, ГПСОВ Нови 

пазар, „Пип трейд“ ООД, с. Давидово, „Милктрейд“ ООД, с. Съединение, „Кай 

Майнинг“ ЕООД, с. Пристое, БКС - Търговище- РДНО гр.Търговище. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

Контрол по спазване на условията в комплексни разрешителни – проверени са 

3 бр. оператори  на комплексно разрешително – „Брамас 96“ АД, гр.Шумен , „Рока 

България“ АД, гр.Каспичан и „Ново стъкло“ ЕАД, гр.Нови пазар . 

            Извършени са 17 бр. планови проверки на площадки притежаващи издадени от 

РИОСВ разрешителни документи за дейности по третиране на отпадъци. Проверени са 

6  дружества притежаващи регистрационни документи за извършване на дейности по 

събиране и транспортиране на отпадъци. При проверките е установено, че дейностите 

се извършват съгласно условията поставени в издадените документи. Води се редовна 

отчетност по отпадъците, по реда на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. Площадките за 

извършване на дейността отговарят на изискванията на наредбите по чл. 43 от ЗУО.  

Почви: 
 

          През отчетния период са извършени 3 проверки по изпълнение на Условия 13 от 

издадени Комплексни разрешителни на „Рока България“ АД производствена площадка, 

гр. Каспичан, „Брамас – 96“ АД гр. Шумен и „Ново Стъкло“ ЕАД гр. Нови пазар. От 

извършените 3 проверки не са установени нарушения и замърсяване на почвите от 

дейността на проверените инсталации. 

        През месец октомври не са извършвани проверки само по почви. 

 

Засилен последващ контрол: 

 

Експерти от направление отпадъци през изминалия месец са извършени 4  

проверки по последващ контрол във връзка с изпълнение на дадени при предходни 

проверки предписания. Дадените предписания са изпълнени и не са предприемани 

административнонаказателни мерки. 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

            През месец октомври са съставени 9 броя АУАН, както следва: 

 

1. На  "Инвест Агро" ООД, гр. Шумен. Дружеството е извършило 

административно нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение 

на предписание, дадено с констативен протокол.  Осъществен е състава на 

чл.166, т.3, във вр. с чл.155, ал.2 от  ЗООС. 

2. На „Камбро Озай БГ“ ЕООД. Дружеството е извършило административно 

нарушение, чрез бездействие изразяващо се в неизпълнение на предписание, 

дадено с констативен протокол.  Осъществен е състава на чл.166, т.3, във вр. с 

чл.155, ал.2 от  ЗООС. 



3. На  " Пътно поддържане - Нови Пазар " ООД. Дружеството чрез свое превозно 

средство е извършило административно нарушение, изразяващо се в 

нерегламентирано  изхвърляне на отпадъци  на неразрешено за целта място. С 

това деяние е нарушен чл.29, ал.2, предложение второ от ЗУО. 

4. На Я* С* Й* - кмет на Община Велики Преслав. Не е осъществил отговорността 

си по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО като е допуснал изхвърлянето на отпадъци на 

неразрешени за това места, образуване на незаконно сметище и не е организирал 

почистване на замърсения участък. Осъществен състава на чл. 151, ал. 2, т. 6, 

във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО. 

5. На „Акация Трейд“ ЕООД. Дружеството не е предоствило инфромация за 

извършен внос на отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Осъществен състава 

на чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО. 

6. На „Акация Трейд“ ЕООД. Дружеството е извършвало дейност по съхранение 

на отпадъци без издаден документ по чл. 68 от ЗУО. Осъществен е състава на  

чл. 136, ал. т. 3 от ЗУО. 

7. На "ВиК-Шумен" ООД, гр. Шумен за КМ Смядово за заустване на отпадъчни 

води в повърхностен воден обект в отклонение от издаденото Разрешително за 

заустване. Нарушен е чл.48, ал. 4 от Закона за водите. 

8. На Община Нови Пазар, която със свое превозно средство е извършила 

административно нарушение, изразяващо се в нерегламентирано  изхвърляне на 

отпадъци  на неразрешено за целта място. Нарушен е чл. 29, ал. 2, предложение 

второ от Закона за управление на отпадъците.  

9. На „Ем Трейдинг 18“ ЕООД, гр. Шумен. Дружеството не е предоставило на 

РИОСВ по електронна поща, в срок не по късно от деня на натоварване, копие 

на попълнен формуляр на Приложение VII на Регламент 1013/2006. Нарушен е 

чл.131, ал.1, т.1 от ЗУО. 

 

БРЗТЗСР:  
 

          Извършени са 11 бр. проверки. Проверени са 10 обекта. През месеца няма 

съставени АУАН. В рамките на осъществения контрол в срок е изпълнено едно 

предписание от физическо лице предоставило документи, удостоверяващи произхода 

на 3 бр. екземпляри от вида Кралски фазан.  

В изпълнение на План за защитените територии изключителна държавна 

собственост за 2020 г., утвърден от МОСВ, и във връзка със сключен договор, на терен 

от фирма изпълнител бе извършена оценка на състоянието на вида Конски кестен в ПР 

„Дервиша“, параметри за здравословното състояние. Предстои изготвяне на доклад от 

страна на фирмата изпълнител. 

 

Отпадъци: 

 

За отчетния период са извършени  общо 50 проверки, от които 30 - планови и 20 - 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 29 предписания, а са 

изпълнени 16 от тях. През отчетния период експерти от направление „УООП“ са 

утвърдили 16 работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 8 отчетни 

книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са 9 броя нови и 

изменения и допълнения на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, 

от които 7 са за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци и 2 

- за извършване на дейности по третиране на отпадъци.  

Химикали: 



През месец октомври са извършени 35 планови проверки, 19 - извънредни 

проверки и участие  в 3 проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО: 

 

         Извършена е проверка на “Ново стъкло”ЕАД гр. Нови пазар на  във връзка 

с текущ  контрол, на основание на план за контролната дейност на РИОСВ Шумен за 

2020  г. и Заповед № РД–97/30.01.2020 г. на Министъра на околната среда и водите за 

създаване на комисии за извършване на съвместни проверки на оператори  на 

предприятия и съоръжения, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал в 

съответствие с чл. 103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда / приложение 15  

към същата Заповед/ и  Заповед № РД – 95/30.01.2020 г. на Министъра на околната 

среда и водите за утвърждаване на годишните планове , в съответствие с чл.23, т.5, от  

НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях /ДВ бр.67. от 2019г./. Дадени са 3 задължителни за изпълнение 

предписания, едното е изпълнено, изготвен е и изпратен до МОСВ - Доклад от 

извършена проверка по чл. 157б,ал.2,т.1 от   на „Ново стъкло” ЕАД, град Нови пазар. 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

          Извършени са 4 броя проверки съвместно с други направления, както следва -  на  

„Рока България“ АД, гр. Каспичан - предписания няма, на  „Дайъри Продъктс “ ЕООД, 

гр. Омуртаг, в рамките на комплексна проверка - дадени са 2 броя предписания, на  

„Керамат“ АД, гр. Каспичан -  дадени са 2 предписания, които са изпълнени, на 

„Строителство и строителни машини“ ЕООД, гр. Върбица, дадено е 1 предписание, 

което е изпълнено. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените извънпланови проверки в направлението не са констатирани 

нарушения на екологичното законодателство, няма съставен АУАН.  

 

   Комплексни разрешителни:  

  

При проверките не се установи замърсяване на околната среда поради 

неспазване на изискванията, описани в комплексно разрешително. Извършени са 3  

планови проверки на 3 инсталации, като в две не са установени несъответствия, които 

да доведат до даване на предписания и предприемане на административно-наказателни 

мерки. 

         На „Ново стъкло“ ЕАД , гр. Нови пазар стъкло са дадени  общо 12 броя 

предписания. Законоустановеният срок за изпълнение на предписанията все още не е 

изтекъл. 

 

Наказателни постановления: 

 

 През месец октомври са издадени 2 броя наказателни постановления, както 

следва: на ОП „Чистота“ - Шумен. Дружеството е извършило заустване на 

непречистени отпадъчни води в дере. Наложена е санкция в р-р на 3000 лв., на 

„Строителни изделия“ АД за  неизпълнение на предписание дадено с КП. Наложена 

санкция в р-р на 1000 лв. 



ТМС : 

 

През месец октомври са издадени 3 НП за налагане на ТМС на обща стойност 8463 

лв. , както следва: 

 

1. На  „Млечни продукти“ ООД. Наложена е текуща месечна санкция в размер 

на 884 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване 

на индивидуални емисионни ограничения на вредни вещества, установени в 

Разрешителното. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

 

2. На „Клара АВС“ ЕООД.  Наложена е текуща месечна санкция в размер на 43 

лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на 

индивидуални емисионни ограничения на вредни вещества, установени в 

Разрешителното. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

 

3. На ДП „Кабиюк“. Наложена е текуща месечна санкция в размер на 7536 лв. 

за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на 

индивидуални емисионни ограничения на вредни вещества, установени в 

Разрешителното. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
 

         През отчитания период няма  замърсяване на околната среда вследствие 

неправилно съхранение на опасни химични вещества и смеси и вследствие неспазване 

условията на комплексно разрешителни. 

         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. 

        От извършените проверки по сигнали е констатирано едно нерегламентирано 

заустване на отпадъчни води към микроязовир. 

 

Бизнеса: 

 

          През месец октомври са представени и обработени 8 броя доклади за проведени 

СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Гужер Комерс“ 

ЕООД, гр. Попово, производствена площадка - с. Зараево, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. 

Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и 

Върбица”, гр. Омуртаг – 2 броя, ОП „Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за 

неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Автомагистрали Черно Море“ АД, гр. Шумен, 

Асфалтова база – с. Кралево, „Дюра – Тайлс БГ“ АД, гр. Нови пазар, „Керамат“ АД, гр. 

Каспичан и „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен). 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, както следва: 10 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП, 9 бр. по внесени Горскостопански програми; 5 бр. по 

внесени План- извлечения, ДГТ (от които 1бр. да се извърши процедура по реда на 

наредбата); 3 бр. по мярка 6 от ПРСР за периода 2014 - 2020г. и 1бр. по мярка 4.1. Във 

връзка с кандидатстване по мярка 4.1 за закупуване на техника са издадени 15 бр. 

писма. Издадени са 4бр. решения по реда на чл.18, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС. 

През месеца по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 2 бр. 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 - гр. Шумен УИН и ГСП. 

По внесени УИН са изготвени 3 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Дадени са 2 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че 

няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Дадени са вътрешни становища във връзка с внесени: 

- Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на програма 

„Развитие на регионите“ 2021 – 2027г.; 

- Задание за инвестиционно предложение „Открит добив на индустриални 

материали от находище „Голяма нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, 

с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“. 

В рамките на месеца е издадена една регистрационна карта, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като е регистриран един 

екземпляр от вида Червена ара/ Ара макао. 

Експерти от  взеха участие в Мониторинг на Кафява мечка на територията на 

Западни Родопи в периода 27.10 – 30.10.2020г. 

Процедирани са 16 уведомления за инвестиционни предложения и 4 

уведомления за план/програма; изготвени са: 3 бр. процедурни писма с указана 

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

необходимостта от извършване на ОВОС; 

- постъпили са 2 бр. искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 

за ИП от приложение 2 на ЗООС, по които се извършват консултации с РЗИ;  

- през месец октомври след проведена консултация по реда на чл.20, ал.3 от Наредбата 

за ЕО е постъпил  ДЕО за ОУП на Община Каспичан, по който се провеждат 

консултации с „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен и РИМ-Шумен; 

- постъпило е за консултации Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за 

инвестиционно предложение: „Открит добив на индустриални материали от находище 

„Голяма нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. 

Каолиново, обл. Шумен“; 

- Проведени са консултации с РИОСВ гр. Шумен по Задание за обхват и съдържание на  

ЕО на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. 

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

ОВОС с характер на решението „да не се извършва ОВОС“; едно решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер на решението „да не 

се извършва ЕО“; осем решения за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста 

от ЗООС, съвместена със ЗБР и едно решение за спиране на производство по реда на 

глава шеста от ЗООС, съвместено със ЗБР; 

- Изготвени са три процедурни писма указващи приложимата процедура –  преценяване 

на необходимостта от ОВОС. 

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

1. С РЗИ – по 3 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, по 3 бр. доп. информации, изискани с писма на РЗИ; 



2. С Басейнова дирекция – по 1 бр. Информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и по 3 бр. УИН, две от които повторни по 

допълнително поискана информация от БД. 

  През месец октомври експерти са взели участие в 3 броя ДПК, както следва:  

"Реконструкция на общински пътища в община Каолиново", възложител кмет на 

община Каолиново; "Разширение на складова база, кула за разположение на 

технологично оборудване в гр. Попово", възложител "Ойропак" ЕООД, гр. София - 

второ заседание и „ Външно кабелно захранване 20 kV на „Фабрика за алуминиеви 

профили “ в Индустриален парк, гр. Шумен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


