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1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

За месец август експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо  98  бр. проверки, при 

които провериха 94 бр. обекти. От извършените проверки 50.бр. са планови,  а  48.бр. са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 50 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.   

За констатирани административни нарушения на ЗООС, през месеца от експертите на 

РИОСВ са съставени 8 бр. АУАН, от които за констатирано неизпълнение на дадени 

предписания са 3 броя.  

Общо събраните суми от РИОСВ Шумен за м. август  са 266513,30 лв. От тях  по 

наложени имуществени санкции и глоби през месеца са в размер на 260477,20 лв., в т.ч. 

260327,20 лв. събрани от НАП. Текущите месечни санкции през месеца са 6036,10 лв.  Общо 

4828,88 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. Омуртаг –5536,48 лв.; общ. Шумен – 1621,20 лв.; общ. Попово – 744,00 лв.; 

общ. Каспичан – 169,60 лв.  От събраните общо 2666513,30 лв., 260327,20 лв., са събрани от 

НАП. 
За периода са обработени и предприети действия по  9 бр. сигнали. 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

- За м. август, съгласно писмо на МОСВ  се извърши засилен контрол на търговски 

обекти във връзка с пуснатите на пазара полимерни торбички – проверени 15 бр. обекти; 

 Основно се извършваха проверки за изпълнение на  предвидените в Плана за 2017г. 

обекти за трето тримесечие.   

 Проверки по постъпили сигнали и последващ контрол на проверки по сигнали. 

 Засилен контрол по изпълнения на дадени от предходни проверки предписания. 

 Акцент е извършена среща с представители на общините на територията на РИОСВ 

Шумен във връзка с активизиране регистрацията за участие в европейската седмица на 

мобилността, по организиране на провеждане кампанията да изчистим България за един ден, по 



отношение опасността от пожари и предотвратяването им в Защитените територии, и въпроси 

свързани с превантивна дейност.  

- По отношение на управление на отпадъците  е осъществен контрол на площадки във 

връзка със спазване условията в издадените разрешителни и регистрационни документи за 

дейности с отпадъци – 11 бр; 

- Засилен контрол по изпълнения на дадени от предходни проверки по УООП 

предписания . 

- През месец август експерти от направление УООП, извършиха и проверки съвместни с 

представители на Полиция.  

 По отношение на емисиите в отпадъчните води с приоритет  бе извършване на основно 

плановите проверки на обекти заустващи във водни обекти.  

 По изискване на МОСВ и ЕС и изпълнение изискванията на Директивапо водите за 

изготвени подробни справки за изградени ГПСОВ и извършен мониторинг и ефективността на 

пречистването на водите.  

 Извършени са извънредни проверки на обектите след  взети водни проби- 10 бр.  

 По отношение направление опазване чистота на атмосферния въздух основно през м. 

август, се извършваха проверки на планови обекти. 

- По отношение на направление КПКЗ и ОХВ, се извърши контрол и даване на указания 

във връзка с извършването на класификация на предприятията и/или съоръженията в 

съответствие с критериите по Приложение №3 на ЗООС и на основание чл.103, ал.1 от ЗООС, и 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 

 За опазване на почвите през м. август акцента е извършените 3 бр. планови проверки 

на складове и 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. 

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

употреба препарати за растителна защита. 

- През месеца приоритет за опазване биологичното разнообразие бе извършването на 

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

- Също така бяха извършени 4 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. проверка по 

внесено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и план-извлечение попадащи в ПП 

„Шуменско плато“ и ЗЗ; 1 бр. 

 Акцент през месеца е приемане и получаване по сигнали от граждани за намерени 

животински екземпляри с нарушение на функциите им, които бяха предадени в Спасителен 

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

 По отношение на превантивна дейност през месец август са постановени пет решения 

за преценяване на необходимостта с характер на решението „да не се извършва ОВОС. 

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

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

 Постановени са две решение за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС за инвестиционни предложения. 

  

  Засилен превантивен контрол : 

 През месец август са постановени пет решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС с характер на решението „да не се извършва ОВОС“, за инвестиционни 

предложения: „Изграждане на птицеферма за бройлери гр. Попово";„За друг вид производствен, 

складов обект“; "Предприятие за пране и багрене на готово конфекционирани облекла гр. 



Търговище“; „Монтиране на допълнителна вана за пасивиране в „Завод за горещо 

поцинковане“, разположен в индустриалната зона на гр. Каспичан“; Нов склад за съхранение на 

химични вещества към „Тракия Глас България“ ЕАД гр. Търговище“; 

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

с характер на решенията „да не се извърши ЕО“: ПУП-ПП на Допълнително водоснабдяване на 

група села  от водоснабдителната система - язовир „Тича"; ПУП-ПП на Цех за ароматизатори, 

склад и офиси“. 

 Постановени са две решение за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС за инвестиционни предложения  

 Постановено е едно решение за спиране на производството по ОВОС и ОС за ИП 

„Разширение на гробищен парк на гр. Омуртаг“ 

Извършени са 3 броя планови проверки.  

-  по изпълнение на поставени условия в Решение по ОВОС № ШУ-4-4/2016 г. за 

одобряване на инвестиционно предложение „Модернизация  и реорганизация на процеси по 

отглеждане на свине в свинекомплекс с. Алваново 

- по изпълнение на поставени условия в Решение по ОВОС № ШУ-5-5/2016 г. за 

одобряване на инвестиционно предложение „Преоборудване  на 23 броя съществуващи халета в 

свинекомплекс с. Каравелово. 

- относно правното действие на Решение по ОВОС №ШУ-2-2/2012 г. за одобряване 

осъществяването на ИП „Изграждане на Вятърен парк от до 23 ВГ с общ капацитет до 46 МW“ в 

землището на с. Правенци, общ. Нови Пазар 

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

През отчетния м.август  проверените сигналите са 6 броя. от постъпилите общо 9 броя. От 

тях 3 броя са препратени по компетентност на други институции. 

 По постъпил сигнал за  относно установени течове и замърсяване с торови отпадъци от 

животновъдна ферма в с. Памукчи, община Нови пазар изпратен от РПУ е извършена проверка с 

ОДБХ-Шумен, РПУ Нови пазар и община Нови пазар. Не е установено замърсяване . съставен е 

Констативен протокол. 

 По подаден сигнал за силна миризма около „Господинови Строймаркет“, гр. Шумен се 

извърши проверка на място. Като източник е посочен  Сепариращата инсталация.  При 

проверката не се установи наличие на неприятна миризма в района на бул. „С. Велики“, гр. 

Шумен.  Сигналът е решен и подателят уведомен. 

 За постъпил сигнал за Силен шум от складовете на фирма «Пестицид», гр. Шумен. 

Извършена проверка на място, съставен КП. Установи се, че основни източници на шум на 

площадката са 8 бр. елеватори за прибиране на зърното към складовете за съхранение. Дадени 

са предписания за извършване на собствени измервания на шум излъчван в околната среда за 

дневен, вечерен и нощен период, както и в място на въздействие. Също така и предприемане на 

мерки за подобрение на техническите съоръжения, излъчващи шум. Подателят е уведомен и 

сигнала решен. 

  За намерен щъркел със счупен крак в кв. Дивдядово, гр. Шумен е извършена проверка 

на място с присъствието на подателя, като е съставен КП. Птицата е транспортирана до 

Спасителен център „Зелени Балкани“- гр. Стара Загора на 13.08.2017г.Сигналът е решен.  

 По сигнал е направена проверка за бедстващ щъркел с наранено око в с. Камбурово 

община Омуртаг. Птицата е предадена за лечение и отглеждане  в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.   



 По сигнал за замърсяване с животинска тор и торова течност в района на с. Сушина в 

близост до яз. Тича. Извършена е проверка на место с участие на община Върбица и кмет 

населено място. Не е установено замърсяване на място и сигнала не отговаря на 

действителността. Подателя не намерен на адреса.   

 По останалите 3 сигнали за миризми и горене на отпадъци за приготвяне на зимнина са 

изпратени по компетентност на община Търговище и Шумен за решаване. Представени са 

отговри за проверка и решаване.       

Опазване чистотата на въздуха  

  През месец август са извършени планови проверки на 7 обекта (в това 1 брой съвместна 

проверка).  

 В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 5 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения, отчетено е изпълнението на 4 бр. от тях. 

 Извънредна проверка на „Дюра – Тайлс БГ“ АД, Предприятие за производство на 

керамични изделия в гр. Нови пазар – във връзка с писмо на Дружеството за уточняване 

местоположението на пробонаборните отвори на източниците на емисии изпускани в 

атмосферния въздух. 

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

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

август не са извършвани   мобилната автоматична станция на  РЛ – Варна, към ИАОС, гр. 

София. 

 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;  

 През месец август основно са извършвани планови проверки на обекти заустващи 

отпадъчни води във воден обект със вземане на водни проби , по плана на РИОСВ за  3-то 

тримесечие.  
Проверени са 3 бр. обекти емитери на отпадъчни води за месеца Това са Регионално 

Депо за отпадъци гр. Търговище , Регионално Депо за отпадъци гр. Шумен  и Керамичен Цех за 

тухли кв. Дивдядово, гр. Шумен.   

 От проверените по големи емитери  не е установено превишение на нормите – ИЕО и 

няма установено замърсяване на "Айсис" ООД, консервна фабрика, гр. Каспичан, "Родна 

индустрия-91" ЕООД, гр. Попово, Установени са минимални превишения на нормите-ИЕО за 

отпадъчните води, за МПП "Камаджиев милк" ООД с. Крива река, общ. Н. Козлево, където 

санкцията и възлиза под 10 лв. и е прекратена, на Месо преработвателно предприятие "Ив мес" 

ООД с. Златна нива общ. Каспичан където санкцията е намалена на 5 лв., на МПП .   

  С по - голяма степен замърсяване на отпадъчните води се установи  за МПП 

"Милктрейд" ООД с. Давидово, общ. Търговище, на “Рока България“ АД гр. Каспичан, където 

има    налагане на текущи месечни санкции, а на Канализационна мрежа гр. Опака,  община 

Опака и канализационна мрежа гр. Каспичан, община Каспичан където са съставени АУАН по 

ЗВ за превишаване на нормите на отпадъчните води,.  

 Извършени са планови проверки на обекти, заустващи в селищна канализационна 

система, на пречиствателните съоръжения 4 броя заедно с тези на комплексни и съвместни 

проверки. Участие в проверки по комплексни разрешителни  са за 3 броя обекти. От тях по 

важна е Свинекомплекс - "Тетрахиб" АД, Свинекомплекс-"ХЦС" АД, Фабрика за тухли 

"Керамат" 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 -10 бр., на  Канализационни мрежи с. Хан Крум, с. Тройца, 



с. Осмар, община Велики Преслав, "Рока България" АД, гр. Каспичан, "Айсис" ООД, консервна 

фабрика, гр. Каспичан, "ЮЕС КОМЕРС" ООД, с. Голямо Градище, Канализационна система  гр. 

Опака, "Родна индустрия-91" ЕООД, гр. Попово, "Строителни изделия" АД, с. Хан Крум, 

"Екселанс" ООД, с. Осмар.    

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците  

 През докладвания период са извършени 27 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.  

 Дадени са 7 броя задължителни за изпълнение предписания относно предоставяне на 

липсваща при проверките документация. 

 Извършени са 15 бр. извънредни проверки на 15 бр. търговски обекти, по писмо на 

МОСВ относно пуснатите на пазара полимерни торбички. От проверките са дадени 4 бр. 

предписания за представяне на документи за произход на полимерните торбички с дръжки, 

констатирани в търговските обекти. Не се констатира наличие на полимерни торбички, които не 

изпълняват изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба за определяне реда и размера за заплащане 

на продуктова такса. 

 Извършена е 1 бр. извънредна проверка по подадено заявление за издаване на 

разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци. 

 

Почви 

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

употреба препарати за растителна защита в с. Хан Крум, община Велики Преслав, склад за 

съхранение на негодни за употреба и залежали ПРЗ, с. Памукчи, община Нови пазар, 

стопанисван от ЗП „Хикмет Алиосман“, склад за съхранение на негодни за употреба и залежали 

ПРЗ, с. Тимарево, стопанисван от Община Хитрино. При проверките не са констатирани 

разпилявания и течове от препарати по прилежащи земни площи, Б-Б кубовете са в добро 

техническо състояние. 

 През месеца е извършена една планова проверка на животновъден обект – свинеферма 

ЕТ „Милена Митова“, с. Алваново, при която се установи, че торовата маса от животновъдния 

обект се съхранява на торова площадка за твърда торова маса и в 2 бр. лагуни за течна торова 

маса 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 

„ХЦС“ АД – свинекомплекс гр. Шумен, „Керамат“ АД, гр. Каспичан, „Тетрахиб“ АД, с. Никола 

Козлево и Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово, като няма 

установени несъответствия по проверяваните условия по опазване на почвите. 

 

Котрол на обекти с Комплексни проверки  

През месец август  са извършени 1 броя планова Комплексна проверка, на обект включен 

в плана за тримесечие и по Решение на ОВОС. Обектът е Свинекомплекс ЕТ"Милена Митова" с. 

Алваново общ. Търговище. Няма установени  нарушения на нормативните документи.  

 

   Комплексни разрешителни  

 Извършени  са 4 бр. проверки на обекти с комплексно разрешително – «Регионално 

депо за отпадъци» гр. Търговище, Свинекомплекс "Тетрахиб» АД с. Никола Козлево, 

Свинекомплекс "ХЦС" АД гр. Шумен, Предприятие за производство на тухли-"Керамат" АД гр. 

Каспичан.  При извършените проверки не са установени нарушения. За проверки на обекти с КР 



от предходен период, за неизпълнени условие, е съставен  АУАН на община Омуртаг за 

Регионално депо за отпадъци гр. Омуртаг.     

 

ОХВ  

 Извършени са проверки контрол във връзка с актуализация на информационните 

листи за безопасност ИЛБ предвид новите класификации на веществата и смесите по регламент 

1272/2008 CLP. 

- Извършен е контрол 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.  

 

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 август не са извършени.  

 Извършена е извънредна проверка по жалба относно формиране на шум от Зърнобаза 

в кв. "Мътница", гр. Шумен, собственост на "Пестицид" ЕООД – в момента на проверката се 

установи, че не функционираха съоръженията за прием на зърно, извършваше се само 

съхранение на същото. На Дружеството са дадени 2 бр. предписания  

 

 БРЗТЗСР 

 През месеца приоритет бе извършването на планови проверки 7 бр.   

 Също така бяха извършени 4 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. проверка по 

внесено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и план-извлечение попадащи в ПП 

„Шуменско плато“ и ЗЗ; 1 бр. проверка по подаден сигнал за намерен бедстващ щъркел; 1 бр. 

проверка на билкозаготвителен пункт – последващ контрол; 1 бр. проверка по внесена 

информация за наличие на гнезда на лястовици и малки в гнездата. 

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

изпратени общо 2 бр. екземпляра от видовете Бял щъркел.  

 

Последващ контрол: 

 През м. Август от експертите от направление „УООП“ са извършени 4 бр. извънредни 

проверки, последващ контрол на дадени при предходни проверки предписания, на: спряно от 

експлоатация общинско депо гр. Смядово. При проверката е установено че, даденото при 

предходната проверка предписание, относно почистване на налични замърсявания с отпадъци 

не е изпълнено. За установеното, на кмета на общината е съставен АУАН за нарушение на чл. 

156, ал. 1 от ЗУО.  

 По отношенвие УООП са извършени извънредни проверки последващ контрол на 

„ЕМУ“ АД клон Търговище и „Кея Комерс 03“ ЕООД – млекопреработвателно предприятие гр. 

Търговище. При проверките е установено че предписанията от предходните проверки са 

изпълнени. Извършена е 1 бр. извънредна проверка на „Евро Импекс“ ЕООД - площадка за 

сепариране на ТБО в гр. Шумен, при което е установено, че даденото предписание да се 

премести отпадъка от подситовата фракция на площадка с трайна настилка или да се предаде на 

фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО, при предходната проверка не е изпълнено. За 

установеното предстои съставяне на АУАН на дружеството.  

 По отношение на почвите е извършена е извънредна проверка във връзка с последващ 

контрол по изпълнение на предписание на контейнери Б-Б кубове, находящи се в землище гр. 



Смядово, стопанисвани от Община Смядово. При проверката се установи, че даденото 

предписание е изпълнено като е осигурен достъп до контейнерите, почистена е растителността 

около тях. 

 По отношение на обекти с Комплексни разрешителни като последващ контрол са 

получени а писмени уведомления за изпълнение на предписания от: 

- Община Омуртаг – за 1 бр. предписание по отношение предотвратяване на риска от 

аварийни ситуации; 

- „Мар-крафт“ ООД – 4 бр. предписания по отношение съхранение на химични вещества и 

смеси, и 1 бр. молба за удължаване срока за изпълнение на 1 бр. предписание по отношение на 

мерки за третиране на отпадъчни води, която е одобрена от РИОСВ-Шумен; 

- „Ново стъкло“ ООД –1 бр. предписания по отношение на управление на отпадъците. 

- За неизпълнените предписания са  съставени  2 бр. АУАН на Община Омуртаг за: 

Неизпълнение на 2 бр. предписания от констативен протокол за плановата проверка през 2017 г. 

и за неизпълнение на 3 бр. условия, констатирано при извършване на планова проверка през 

2017 г. по спазване условията в комплексното разрешително; 

 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Атмосферен въздух 

През месец август са извършени извършени планови проверки на 7 обекта (в това 1 брой 

съвместна проверка).  

 В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 7 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения, отчетено е изпълнението на 6 бр. от тях. 

 През месец август са извършени 5 броя извънредни проверки, както следва:  

- 1 бр. проверка по жалба относно формиране на шум от Зърнобаза в кв. "Мътница", гр. 

Шумен, собственост на "Пестицид" ЕООД – в момента на проверката се установи, че не 

функционираха съоръженията за прием на зърно, извършваше се само съхранение на същото. 

На Дружеството са дадени 2 бр. предписания – за извършване на собствени измервания на шум. 

- 1 бр. проверка по сигнал относно носеща се миризма на екарисаж в района на 

"Господинови Строймаркет", бул. "С. Велики", гр. Шумен – при извършената проверка не се 

установи наличие на миризма. 

- 1 бр. проверка на ЕТ „Милена Митова“, свинекомплекс с. Алваново – във връзка с 

поставени условия в Решение по ОВОС, касаещи компонент „атмосферен въздух“ – установи се, 

че все още ИП не е реализирано, следователно условията са неприложими към момента на 

проверката 

- 1 бр. проверка на „Тетрахиб“ АД, свинекомплекс с. Никола Козлево - във връзка с 

поставени условия в Решение по ОВОС, касаещи компонент „атмосферен въздух“ – установи се, 

че все още ИП не е реализиран 

 

 Води  

 Вследствие на контролната дейност по опазване на водите са взети контролни водни 

проби за установяване качествата на отпадъчни води зауствани във воден обект от 3бр. емитери 

по  изпълнение на Плана с водни проби за второ тримесечие 

 За установено замърсяване с отпадъчни води във воден обект – за замърсяване над ИЕО 

по Наредба №6 и чл.200, ал1 т. 6, от ЗВ е съставени АУАН на община Опака обекта 

„Канализационна мрежа без ГПСОВ“ гр. Опака и на Община Каспичан обект „Канализационна 

мрежа без ГПСОВ“ гр. Каспичан.  



 При проверката на Регионално Депо гр. Търговище е установена авария в дренажната 

система , като са взети мерки за недопускане изтичане на инфилтрат в околния терен и воден 

обект. За прекратяване аварията са дадени предписания. Получен е отговор по изпълнение на 

предписанията. 

  За наднормено замърсяване с отпадъчни води над определените индивидуални 

емисионни ограничения са наложеии по-големи текущи месечни санкции на ДП "Кабиюк" с. 

Коньовец, общ. Шумен -142 лв „на ЕТ "Веселин Запрянов" ООД, гр. Шумен- 227лв., на 

"Тракия глас България" АД гр. Търговище    
 Направени предложения за нови текущи месечни санкции за „Енерсис“ АД гр. 

Търговище, за Регионално Депо Омуртаг – община Омуртаг – 59лв, Канализационна мрежа с. 

Хан Крум, община В. Преслав- 25 лв. 

 Прекратени и намалени са текущите месечни  санкции на Канализационна мрежа 

с Осмар, община Велики Преслав, МПП „Юес Комерс“ ООД, с Голямо градище, МПП 

“Камаджиев милк“ ООД с. Крива река и Месопреработвателно предприятие „Ив мес“ ООД 

с. Златна нива. 

Изпълнение на Заповед № РД-422/19.06.2017г.- Добив на речен нанос от речните русла  

 

 През месец август не за извършвани проверки на  потенциални места за добив на 

речен нанос и места поради това, че през м. Юни се провериха всички възможни места и в 

момента няма други такива обекти. Дадените превантивни предписания с предходните проверки 

са изпълнени в срока. Няма постъпили нови сигнали и констатирани нарушения за незаконен 

добив на речни наноси.            

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 Извършени са 11 бр. проверки. Проверени са 10 бр. обекта. През месеца e даденo едно 

предписание, което е изпълнено.  

 Предписанието е дадено на собственик на билкозаготвителен пункт, поради 

невъзможност по време на проверката да бъде представена документацията към него. През 

месеца няма съставени АУАН. 

 През отчетния период е извършена една проверка по постъпил сигнал за намерен 

бедстващ щъркел. Птицата е прибрана и впоследствие транспортирана до Спасителен център за 

диви животни “Зелени Балкани” - гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане.  

 

 През отчетния период са извършени 2 бр. проверки по постъпили сигнали за намерени 

бедстващи птици, касаещи компетенциите на Направление “БРЗТЗ”. Бедстващите птици, обект 

на сигналите са прибрани и са транспортирани до Спасителен център за диви животни “Зелени 

Балкани” - гр. Стара Загора. 

 

Отпадъци 

 Извършени са  общо 47 бр. проверки, от които 24 бр. извънредни. През месеца беше 

засилен последващия контрол, във връзка с дадени предписания от предходни проверки, 

извършени са 4 броя проверки по изпълнение на предписание.  Извършени са 2 броя проверки 

по подадени в РИОСВ-гр. Шумен сигнали и 15 бр. проверки във връзка с писмо на МОСВ 

относно пуснатите на пазара полимерни торбички. 1 бр. извънредна проверка по подадено 

заявление за издаване на разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци. 1 бр. 

извънредна проверка на „Тракия глас България“ ЕАД – производствена площадка гр. 

Търговище 

 Дадени са общо 26 бр. задължителни за изпълнение предписания, изпълнени са 15 бр.  



 1 бр. проверка по подадено уведомление по приложение № 7 от Наредба 2 от 08. 08. 

2014 г. за преустановено образуване на отпадъци. 

 През изтеклия месец експерти от направление „УООП“ са утвърдили 48 броя работни 

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

и са заверени – 22 броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1 

 Издадени са 2 броя Разрешително по чл. 67 от ЗУО и 2 броя регистрационни 

документи по чл. 78 от ЗУО. 

 Съставени са 3 бр. АУАН за неизпълнение на дадени при предходни проверки 

предписания.  

 

Почви 

 При конторлната дейност през м. август не са установени нарушения на 

законодадтелството  

 Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка за замърсяване с торови маси от 

отглеждане на животни. При извършения оглед е установено, че се отглеждат около 80 бр. кози 

в едно помещение, което се почиства ежедневно, като формираната торова маса се съхранява на 

определено за целта място в имота и се използва за наторяване на собствени обработваеми 

земеделски земи. При проверката не са констатирани разливи от торова маса в двора на имота 

или замърсявания на уличното платно с торови маси.  

  

Химикали  

 Брой проверени обекти по отношение на химикалите -8 ; брой извършени проверки, в 

т.ч. планови -7 бр., участие в извънредна проверка 1 бр. В рамките на осъществения контрол са 

дадени  13 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.   

 Участие в 4 проверки на КР, дадени пет предписания. 

 

ОВОС и ЕО 

 При извършените планови проверки не се установи липса на действия по прилагане 

условията в комплексните разрешителни, издадени на оператори "ХЦС" АД, "Керамат" АД,  

"Тетрахиб" АД и Община Търговище. 

 

Шум 

 През месец август са извършени планови проверки на 7 обекта (в това 1 брой 

съвместна проверка). В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 5 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, отчетено е изпълнението на 4 бр. 

от тях. 

 Съгласно получени СПИ и СНИ за м. август, на контролирани обекти не се установява 

замърсяване  

 при извършена извънредна проверка на „Дюра – Тайлс БГ“ АД, Предприятие за 

производство на керамични изделия в гр. Нови пазар по тяхно искане, се констатира 

несъответствие в броя на изпускащите устройства на вредни емисии в атмосферния въздух над 

всяка една от двете пещи – във връзка с това е дадено предписание за представяне в РИОСВ – 

Шумен на писмено обяснение за констатираното несъответствие 

 

 НП 

През месец август  2017г. Директорът на РИОСВ Шумен е издал 4 бр. НП, с които да са 

наложени глоби и имуществени санкции : 



1. С НП № 43/01.08.2017г на "Евро импекс" ЕООД,гр.Шумен, за неизпълнение на 

дадено предписание с КП №ПП-05 от 01. 03. 2017 г е наложена имуществена санкция в размер 

на 2500 лв., на основание чл.166, т.3 от ЗООС, съгласно съставен АУАН № ЕВ-01/03.04.2017г.   

2. С НП № 44/04.08.2017г на "Добромир Йорданов-Огнян Илиев-Езокс"СД, ,с. 

Славяново, община Попово, за заустване на отпадъчни води във воден обект без 

разрешително за заустване е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., на 

основание чл.46, ал. 1, т. 3  от ЗВ, съгласно съставен АУАН № ПС-05/06.03.2017г.   

3. С НП № 45/04.08.2017г на "Еко Пелет 2012"ЕООД , за  неизпълнение на дадено 

предписание с КП РГ-01/25.01.2017 г. е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., 

на основание чл.166, т.3 от ЗООС, съгласно съставен АУАН № СР-01/13.04.2017г.   

4. С НП №46/28.08.2017г на Светлин Борисов Банчев, гр. Шумен, ул. "Република" № 25, 

ет. 2,  за притежаване и предлагане за продажба препариран екземпляр от защитения вид 

Невестулка е наложена глоба в размер на 100 лв  на основание чл. 38, ал.1, т.7 от ЗБР, съгласно 

съставен АУАН № ДС-28/31.05.2017г.  

 

През м. август са издадени 5 броя НП за наложени текущи месечни санкции за 

наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия : 

1. С НП  № И-16-12/04.08.2017г. на ЕТ "Веселин Запрянов" ООД, гр. Шумен, общ. 

Шумен е наложена текуща месечна санкция в размер на 227 лв. за това, че има превишение на 

ИЕО, дадени в Разрешителното за заустване, на основание  чл. 69 от ЗООС. за прекратяване на 

замърсяването са дадени предписания за предприемане на мерки от фирмата.  

2. С НП  № И-16-13/14.08.2017г. на „Фрештекс финишинг България“ ЕООД гр. 

Попово, в размер на 138 лв. за това, че има замърсяване на атмосферния въздух над НДЕ, , на 

основание  чл.69 от ЗООС.  

3. С НП  № И-16-14/21.08.2017г. на "Тракия глас България" АД гр. Търговище в 

размер на 25 лв. за това, че има превишение на ИЕО, дадени в Разрешителното за заустване, на 

основание  чл.69 от ЗООС.  

4. С НП  № И-16-15/21.08.2017г. на "Юес Комерс" АД с. Голямо градище в размер на 

612 лв. за това, че има превишение на ИЕО, дадени в Разрешителното за заустване, на 

основание  чл.69 от ЗООС.  

5. С НП  № И-16-16/29.08.2017г. на ДП “Кабиюк“ с. Коньовец, общ. Шумен в размер на 

142 лв. за това, че има превишение на ИЕО, дадени в Разрешителното за заустване, на 

основание  чл.69 от ЗООС.  

 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 Вследствие на даденото предписание за  Б-Б кубове, находящи се в землище гр. 

Смядово, стопанисвани от Община Смядово което е е изпълнено е осигурен достъп до 

контейнерите, почистена е растителността около тях. 

 Вследствие на дадените предписания и изпълнението им е завършено почистване на 

замърсяване на земни площи в района на землището на гр. Върбица и район около р. Герила.  

 Прекратена е неприятна миризма в района на гр. Търговище вследствие писмо на 

РИОСВ Шумен и  на прекратяване наторяване с птича тор на земеделски земи и заораване на 

наторените площи.   

 Условията на комплексните разрешителни се спазват. 



 Съхранението на химични вещества и смеси се извършва по начин, минимизиращ 

риска от замърсяване на околната среда. 

 С изпълнените предписания по проверки по опасни химични вещества се очаква 

предотвратяване на аварийни ситуации, от страна на предприятия и съоръжения и правилно 

съхранение на химикали, което ще доведе до минимални рискове за работещите и околната 

среда. 

 Вследствие на предписани мерки от РИОСВ Шумен  и предприети мерки от фирмите е 

намалено замърсяването на водни обекти от отпадъчни води на МПП "ЮЕС Комерс" с. Голямо 

градище, община Опака, на Месо преработващо предприятие "Ив мес " ООД с. Златна нива,   

  

 

Бизнеса  
 Процедирани са 33 уведомления за инвестиционни предложения, от които 19 са за 

инвестиционни предложения извън обхвата на ЗООС; по 3 са издадени процедурни писма, с 

указана приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС; 

 Издадени са 3 процедурни писма, с указана приложимата процедура по реда на глава 

шеста от ЗООС 

 Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС  с характер на решенията „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 две решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС и ЗБР и едно решение за спиране на производството по ОВОС и ОС; 

 Издадено е едно решение за спиране на производството по ОВОС и ОС; 

 Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки 

 През месец август е представен и обработен 1 брой доклад за проведени СПИ през 

2017 г. от оператор, експлоатиращ обект с източници на емисии („Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, 

производствена площадка – гр. Каолиново). 

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

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

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

бензини. 

 През месец август е издадено Удостоверение за регистрация от Директора на РИОСВ 

– Шумен - във връзка с внесено Заявление от „Елена Груп” ЕАД, гр. София, съгласно чл. 30 „л”, 

ал. 12 от ЗЧАВ за вписване на промяна в обстоятелствата за инсталация, находяща се в гр. 

Попово /бивш оператор „Лакираща къща“ ЕООД, гр. Попово/ и извършваща дейност свързана с 

употребата на органични разтворители в обхвата на Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба 

№ 7. 

 През изтеклия месец експерти от направление „УООП“ са утвърдили 48 броя работни 

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

 Заверени – 22 броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1.  

 Издадени са 2 броя Разрешително по чл. 67 от ЗУО и 2 броя регистрационни документи 

по чл. 78 от ЗУО. 

 Във връзка с контролни дейности за периода 2014-2016 г. на  РИОСВ  Шумен, 

представихме справка в МОСВ –гр.София- попълнени въпросници, по отношение на: Химикали 

(детергенти, бои, устойчиви органични замърсители, флуорсъдържащите парникови газове, 

вещества, които нарушават озоновия слой, и т.н.) — Съответно законодателство : Регламент 

(ЕО) № 648/2004, Директива 2004/42/ЕО, Регламент (EО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 



842/2006 и Регламент (ЕС) № 517/2014, Регламент(ЕО)№ 1005/2009. 

През отчетния период са издадени две регистрационни карти по реда на Закона за защита на 

животните, като са регистрирани два екземпляра от вида Алпака (Vicugna pacos). 

 

Обществеността  
 През месец август във връзка с изпратено писмо изх. №05-08-2139/26.07.2017 на 

МОСВ за съдействие при популяризирането на Европейската седмица на мобилността 2017г. 

(ЕСМ) бяха изпратени уведомителни писма до всички общини, училища и детски градини на 

територията на Шуменска и Търговищка област.  

 По указания, на МОСВ дадени на регионалните инспекции по околна среда и води с 

писмо изх.№05-08-2139/25.08.2017 от МОСВ  касаещо провеждане на среща за оказване 

съдействие при регистрацията им в ЕСМ 2017г.  с представители на общините беше организира 

и се проведе работна среща на 31.08.2017г., на която присъстваха представители от общините 

Нови Пазар, Шумен, Търговище и Велики Преслав, а с другите бе осъществена връзка по 

телефон. Демонстрира се начин на регистрация чрез мултимедия. Демонстрираха се клип и 

агитационни материали по кампанията. Същите бяха раздадени на ръка и изпратени на ел. адрес 

на общините  

 Разискваха се теми относно възможностите за регистрация и допустимите дейности от 

кампанията Европейската седмица на мобилността и се прожектира клип за кампанията. 

  Беше отговорено на въпроси за предстоящата инициатива на БТВ и МОСВ „Да 

изчистим България“. Определени са и дадени са координаторите  от РИОСВ Шумен за 

кампанията,  на Общините - 15 бр. на територията на РИОСВ Шумен, за връзка и отчет на 

мероприятието.  

 Издадено е  и изпратено указателно писмо по организиране на кампанията и 

мероприятието на МОСВ и БТВ „Да изчистим България“ 

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

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

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

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

 


