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1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

За месец юли експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо  130 бр. проверки, при 

които провериха 124бр. обекти. От извършените проверки 77бр. са планови, а 53бр. са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 61 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.   

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

РИОСВ са съставени 6 бр. АУАН, от които за констатирано неизпълнение на дадени 

предписания са 1 броя.  

Общо събраните суми от РИОСВ Шумен за м. май са 1653,68лв.От тях  по наложени 

имуществени санкции и глоби през месеца са в размер на 413,18 лв., в т.ч. 63,18 лв. събрани от 

НАП. Текущите месечни санкции през месеца са 1240,50 лв.  Общо 992,40 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. Попово –

814,00 лв.; общ. Каспичан – 169,60 лв.; общ. Велики Преслав – 8,80 лв.; От събраните общо 

1653, 68лв , 63,18лв., са от НАП. 

За периода са обработени и предприети действия по  13 бр. сигнали. 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 През периода за отчет м. юли се извършваха основно проверки за изпълнение на  

предвидените в Плана за 2017г. проверки за трето тримесечие на планираните обекти.   

 По отношение на емисиите в отпадъчните води приоритета бе извършване на масови 

проверки съгласно Заповед № РД-422/19.06.2017г. за изземване на наносни отложения от 

речните русла. За територията на РИОСВ Шумен са извършени 7 броя такива проверки на две 

повърностни водни тела с различни 7 броя места по тях.  

  Извършени са  основно плановите проверки на обекти заустващи във водни обекти и 

постъпили сигнали.  

 В направление чистота на атмосферния въздух основно се извършваха проверки на 

планови обекти. 



 Акцент от месечна контролна дейност в направление „УООП“ през отчетния период са 

извънредни проверки на фирми и обекти свързани със съхранение на отпадъци.  

 През месец юли   експерти от направление УООП, извършиха и проверки на под 

изпълнител на Организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване – 

„Метарекс „ ООД, гр. София. 

 Извършени са 8 бр. проврки по последващ контрол, по отпадъци във връзка с дадени 

предписания с констативни протоколи от предходна проверка.  

 Във връзка с получено писмо от ИАОС е допълнен с изискуемите данни на лицата, 

регистъра на утвърдените от РИОСВ – Шумен работни листи за класификация на отпадъците.  

- През периода на м. юли 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 Закона за опазване на 

околната среда ЗООС и съгласно чл.5, ал.1 и Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване 

на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 

- Извърши се 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.  

-  Акцент през месец Юли са 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 животновъдни обекти, 1 бр. общински депа спрени от експлоатация и 1 бр. 

на животновъдни обекти.  

- Осъществи се контрол във връзка с актуализация на информационните листи за 

безопасност ИЛБ предвид новите класификации ва веществата и смесите по регламент 

1272/2008 CLP. 

-  В края на месец юли акцент е започналите проверки на междуведомствената комисия за 

определяне на състоянието на речните русла по Заповед на Областен Управител  Шумен с 

участие на представители и на РИОСВ Шумен. 

-  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 са изпратени общо 7 бр. 

екземпляри от видовете Бял щъркел (3 бр.), Черен бързолет (3 бр.) и Керкенез (1 бр.). 

- По отношение на превантивна дейност през месец юли са постановени три решения за 

прекратяване на производството по реда на глава шеста от ЗООС, от които: две решения поради 

непредставена в указания срок изискана допълнителна информация към депозирани 

уведомления за инвестиционни предложение и едно решение за прекратяване на производството 

по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие на основание чл. 2а, ал.1 и ал. 2 и чл.6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС.  

 

  Засилен превантивен контрол : 

  През месец юли са постановени три решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС с характер на решението „да не се извършва ОВОС“, от които за две 

инвестиционни предложение, попадащи в обхвата на приложение №2 на ЗООС  

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

шеста от ЗООС за инвестиционни предложения: „Промяна на начина на трайно ползване от 

изоставена нива на част от имот № 000087, намиращ се в землището на с. Рътлина, общ. 

Омуртаг“; „Закупуване на техника, прикачен инвентар, изграждане на огради и създаване на 

черешови насаждения; „Изграждане на птицеферма за отглеждане на птици-кокошки в 

землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг“ 



 Извършени са три планови проверки  по изпълнение на поставени условия в  Решения 

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Постановено е едно решение за 

спиране на производството по ОВОС за инвестиционно предложение „Мулчиране на естествени 

суровини с цел подобряването на почвата чрез оползотворяване на органични растителни и 

дървени отпадъци“ в ПИ №032001 в землището на с. Вехтово, общ. Шумен; 

 Участия на експертите от инспекцията в Държавни приемателни ктомисии- ДПК за 9 

броя обекти.  

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

През отчетния м. юни  проверените сигналите са 13 броя. от постъпилите общо 16 броя. От 

тях 3 броя са препратени по компетентност на други институции. 

 По сигнал за замърсяване с отпадъчни води на кладенец в гр. Смядово е уведомена 

БДЧР Варна. Извършена съвместна проверка на РИОСВ Шумен включително с община 

Смядово. Преди това е извършвана проверка от община Смядово като вследствие е прекратено 

заустването на БФОВ от Жилищна сграда  Допълнително са дадени 3 броя предписания за 

изпълнение и  решаване на сигнала.  

 По постъпили сигнали относно оцветяване на водата в р. Енчова гр. Шумен и 

замърсяване на р. Поройна гр. Шумен при парк „Кьошковете“ от “Карлсберг България“ АД, в 

един и същи ден , се установи че няма връзка между двата сигнала. Извършени са незабавни 

проверки на място с участието на РЛ Шумен, като са взети водни проби от зауствани дъждовни 

и дренажни води при парк Кьошкове и от повърхностни води. При проверките не са установени 

замърсявания на водните обекти с отпадъчни води. Показанията от анализите показват липса на 

замърсяване.  Сигналите са решени.  

 По подаден сигнал за миризма от автобояджийска работилница при боядисване в с. 

Васил Друмев, общ. Шумен, е извършена проверка на место.  При проверката се установи, че  не 

се извършва ремонтна и бояджийска дейност. В присъствието на стопанина на имота се направи 

оглед,като не се установи наличие на автобояджийска или ремонтна дейност. Не бяха 

установени видими следи от боядисване и наличие на отпадъци.  Сигнала е решен. 

 За постъпил сигнал за незаконна дейност с ОЧЦМ в гр. Омуртаг, се извърши проверка 

на място съвместно със служители на МВР Омуртаг.  При това се установи че не се извършва 

търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и транспортиране на отпадъци. 

Подателя на сигнала е уведомен с писмо.  

 За нерегламентирано замърсяване с отпадъци в с. Върбяне, общ. Каспичан е извършена 

съвместна проверка с община Каспичан. Дадено е предписание за почистване на замърсения 

участък.Подателя е уведомен и сигнала е решен.  

   Седем броя са сигналите за намерени бедстващи живодтни основно птици с различни 

нарушения, които са проверени. Пострадалите птици и животни са предадени за лечение и 

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

 Сигнал за извършване на незаконна автосервизна дейност в гр. Шумен, в двора на 

„Мебел Джен“  и замърсяване на терена около автосервиза с масла, части от автомобили, 

седалки и др. Извърши се съвместна проверка със служители на ОД на МВР гр. Шумен. Дадени 

са предписания за предаване на наличните отпадъци и почистване на терена. Предстои 

съставяне на АУАН, за което има изпратена покана.  

 Сигнал за замърсяване с животински отпадъци край река Черни лом, минаваща покрай 

с. Крепча. При проверката са констатирани замърсявания със строителни, битови, 

биоразградими отпадъци, излезли от употреба гуми и др.  в старото корито на р. Черни Лом, 

край с. Крепча. Дадено е предписание на кмета на община Опака, което е изпълнено.  



 

       

Опазване чистотата на въздуха  

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

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

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

извършени измервания за определяне на общата звукова мощност излъчвана от 3 бр. 

промишлени предприятия: „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско, общ. Търговище, 

„Надежда“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. Климент, общ. Каолиново и 

„Екселанс“ ООД, с. Осмар, общ. В. Преслав. 

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

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

юли бяха взети проби от 1 обект - „Фрештекс Текстил Финишинг България“ ЕООД, гр. Попово - 

извършено е измерване за установяване съдържанието на прах, СО, NOx и SO2 в отпадъчните 

газове, формирани при работа на котел ПКМ – 4 с предна камера за твърдо гориво.  

Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. София. 

 

 Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 През месец юли 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 11 бр. обекти емитери на отпадъчни води за месеца Това са 

Канализационна система на 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.    

 

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

няма установено замърсяване за „Херти „АД гр. Плиска, Установени са минимални превишения 

на нормите-ИЕО за отпадъчните води, за Спортен комплекс гр. Върбица, където санкцията 

възлиза под 10 лв.   

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

Черно море“ АД- Асфалтова база и бетонов възел, и Канализационна мрежа гр. Каспичан без 

изградена ГПСОВ. За нарушените Норми- ИЕО предстои налагане на текущи месечни санкции, 

а за канализация Каспичан АУАН по ЗВ.  

 Извършени са планови проверки на обекти, заустващи в селищна канализационна 

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

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

важна е на“Рока България“ АД гр. Каспичан . От проверката не са установени нарушения по 

опазване на водите.   

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците  

 През докладвания период са извършени 43 броя планови проверки на генератори на 

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

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

установи, че се води отчетност, отпадъците се предават на фирми имащи документи по чл. 35 от 

ЗУО.  



 Дадени са 20 броя предписания относно предоставяне на липсваща документация, 

утвърждаване на работни листи и заверка на отчетни книги.  

 Извършиха се 5 броя проверки на фирми пускащи на пазара на Република България 

опакована готова продукция, във връзка с изпълнение на задълженията по чл. 14 от ЗУО.  

 Извърши се една проверка на фирма извършваща внос на автомобилни гуми в  Р. 

България и фирма  пускаща на пазара на Р. България електрическо и електронно оборудване.  

 Проверени бяха договорите с ООп, справки за пуснатите на пазара електрическо и 

електронно оборудване, извършен  внос на гуми и пуснати на пазара опакована готова 

продукция, фактури и платежни към организациите по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци. За липсващи документи са дадени задължителни за изпълнения 

предписания.     

Почви 

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

употреба препарати за растителна защита в село Конево, община Върбица и гр. Опака, склад за 

съхранение на негодни за употреба и залежали ПРЗ гр. Опака. При проверките не са 

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

в добро техническо състояние, няма нарушения в защитното покритие, в складовете са 

осигурени вентилация и охрана.  

 През месеца са извършени една планова проверка на животновъден обект – 

кравеферма ЗП Нелка Костова, с. Каспичан, при който се установи, че торовата маса от 

животновъдния обект се съхранява на торова площадка и след угниване се използва за 

наторяване на обработваеми земеделски земи. Не се констатираха замърсявания на прилежащи 

земни площи с торова маса. 

 Експерти от направление „УООП“ участваха в проверка по Условие 13 от КР на „Рока 

България“ АД, гр. Каспичан и „Демирташ“ООД, гр. Опака, като няма установени 

несъответствия по проверяваните условия по опазване на почвите. 

 

 

Котрол на обекти с Комплексни проверки  

През месец юли  са извършени 6 броя планови Комплексни проверки, на обекти включен в 

плана за тримесечие. Обектите са  МПП Хаддад Милк ЕООД с. Макариополско, "Фрештекс 

текстил финишинг" ЕООД гр. Попово,  Айсис ООД - консервна фабрика, гр. Каспичан, 

"Екофол" АД, гр. Търговище, Лавена АД гр. Шумен, "ТЕСИ"ООД ( 1 и 3), Шумен,  

  При една от проверките за взети контролни водни проби, Няма установени  нарушения 

на нормативните документи. За взетите проби и извършени замервания, се очаква получаване на  

лабораторни протоколи за установяване качеството на отпадъчните води. 

 

    Комплексни разрешителни  

        Извършени  са 2 бр. проверки на обекти с комплексно разрешително – «Рока 

България» АД – инсталация за производство на продукти от неметални суровини (санитарна 

керамика) гр.Каспичан и «Демирташ» ООД – инсталация за интензивно отглеждане на птици 

гр.Опака 
 

ОХВ  

 Извършени са проверки контрол във връзка с актуализация на информационните 

листи за безопасност ИЛБ предвид новите класификации ва 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 за извършване на контролни 

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

извършени измервания за определяне на общата звукова мощност излъчвана от 3 бр. 

промишлени предприятия: „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско, общ. Търговище, 

„Надежда“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. Климент, общ. Каолиново и 

„Екселанс“ ООД, с. Осмар, общ. В. Преслав. 

 

 БРЗТЗСР 
 През месеца приоритет бе извършването на планови проверки (1 бр. по издадено 

Решение по Наредбата за ОС; 4 бр. на билкозаготвителни пунктове; 1 бр. на защитена 

територия; 2 бр. във връзка с пробонабирания за анализ за ГМО) и приключване на преписки по 

входирани ИП и ГСП. Също така бяха извършени 13 бр. извънредни проверки, както следва: 1 

бр. проверка по внесено уведомление за ГСП, попадаща в ЗЗ; 2 бр. проверки във връзка с 

донесени в инспекцията бедстващи птици; 3 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове; 5 бр. 

проверки по подадени сигнали за намерени бедстващи птици; 1 бр. проверка на ЗТ във връзка с 

писмо на ТП ДГС „Търговище“; 1 бр. проверка по внесени молби за премахване на тополи в 

имоти, попадащи в ЗЗ. 

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

изпратени общо 7 бр. екземпляри от видовете Бял щъркел (3 бр.), Черен бързолет (3 бр.) и 

Керкенез (1 бр.). 

 

 

 
Последващ контрол: 

 През м. Юли са извършени 8 бр. извънредни проверки по последващ контрол на 

дадени при предходни проверки предписания, на:   ЖСП Стил ООД,   гр. Шумен, БИО-С ООД, 

Ж.Дерменджиев -пласт ЕООД, Тавера ЕООД, гр. Шумен,  Автомагистрали Черно море АД гр. 

Шумен, Илиян Марчев - физическо лице и  Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Омуртаг, Върбица, Котел и Антоново. При проверките се констатира, че единствено 

предписанието на РД- Омуртаг относно запръстяването на работния участък на депото не е 

изпълнено. За това предстои съставянето на АУАН. 

 Осъществен последващ контрол по изпълнение на предписание на постъпил и 

проверен сигнал за замърсяване на кладенец . Установено е че не е изпълнено предписанието 

. За това е съставен АУАН № ПС-07/24.07. 2017г.   

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Атмосферен въздух 

 През месец юли са извършени планови проверки на 19 обекта (в това число 4 броя 

комплексни проверки, 4 броя съвместни проверки и 1 бр. проверка по РЕПГ).  



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

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

 През месец юли е извършена 1 брой извънредна проверка по сигнал в с. Васил 

Друмево, общ. Шумен – относно носеща се миризма и вдигане на шум от автобояджийна 

работилница – в момента на проверката е установено, че в обекта не се извършва 

автобояджийна дейност, съответно няма наличие на миризма и шум, не е установено и наличие 

на оборудване за извършване на съответната дейност, за която е подаден сигнала. 

 Във връзка с осъществения инструментален контрол през месец юли, в изпълнение на 

утвърдения график за ЗИК, въз основа на лабораторни протоколи представени в РИОСВ - 

Шумен, отчитаме, че не са спазени нормите за допустими емисии при обект - "Фрештекс 

Текстил Финишинг България" ЕООД, гр. Попово. В тази връзка на Дружествата е съставен 

Констативен протокол по чл. 69 от ЗООС и е изготвено предложение до Директора на РИОСВ – 

Шумен за налагане на текуща месечна санкция.   

   

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 11бр 

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 „Дайъри Продъкс“ ЕООД гр. 

Омуртаг - МПП.  

 Поради подобрената ефективност на контрола, не са установени нарушения при 

проверките на планови обекти по отношение на водите.  

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

проби за установяване качествата на отпадъчни води зауствани във воден обект от 11бр 

емитери по  изпълнение на Плана с водни проби за второ тримесечие. 

 За наднормено замърсяване с отпадъчни води над определените индивидуални 

емисионни ограничения са наложеии санкци за налагане на "Хан Омуртаг"АД, - 21 лв и на МПП 

„Камаджиев милк " ЕООД, с. Крива река за 817лв.     

 Прекратени и намалени са текущите месечни  санкции на Винарска изба „Хан 

Крум“АД, с.Хан Крум, община В Преслав поради прекратено производство. 

 

 

 

 

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

 

 Извършени са 7 броя проверки на  потенциални маста за добив на речен нанос и 

места където преди 2-3 години е имало сигнали. Установено е че по поречието на р. Камчия в 

участък преди вливането й в язовир Тича, в района на с. Менгишево и гр. Върбица, където е 

имало преди години установен механизиран добив е прекратен. Не е установено на тези места и 

няма добив на речен нанос и пясък  от преди две години до момента. Дадени са 3 броя 

предписания за почистване на замърсена площ в землището между гр. Върбица и с. Менгишев. 

Предписанията са изпълнени с писмо с вх. № 4162/01.08.2017г. като е  издадена превантивно  

Заповед на кмета на община Върбица за не извършване на добив на пясък и речен нанос от 

поречието на р. Камчия и р. Герила.      

 При проверка на 4 броя територии по поречието на р Камчия в участъка при с. Мараш, 

с. Салманово, с. Ивански, община Шумен, съвместно с кметовете на населени места. В 

землището на с. Салманово м. Рибка е установен добив на речен чакъл с обем около 10 м. куб. 



Не е известен нарушител. В землището на с Маращ е установено изземване ръчно на около 1 м. 

куб. речен чакъл. Дадени са предписания на Кметовете на населените места за предприемане на 

мерки. Предписанията са изпълнени като са издадени Заповеди до населението за недопускане 

на нерегламентиран добив. Уведомен е Кмета на Община Шумен вследствие на което е 

издадена заповед до населението за недопускане на незаконен добив на речен чакъл и 

пясък. Получени са писма с Вх. № 4193/02.08.2017г, №3992/21.07.2017г и № 3970/19.07.2017г.  

 Всички дадени предписания са изпълнени . Взети са превантивни мерки за територията 

на РИОСВ Шумен за недопускане на изземване на речен нанос, пясък и чакъл.   

 Уведомена е Басейнова дирекция ЧМ Варна за извършените проверки.            

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 Извършени са 21 бр. проверки. Проверени са 19 бр. обекта. През месеца има дадени две 

предписания, които са изпълнени. Предписанията са дадени на собственици на 

билкозаготвителни пунктове, поради невъзможност по време на проверките да бъде представена 

документацията към пунктовете и за постъпки за издаване на позволителни за ползване на 

лечебни растения. 

 През месеца е съставен един АУАН по реда на Закона за лечебните растения. 

Нарушението е констатирано при извършена проверка на билкозаготвителен пункт, организиран 

от физическо лице, при която се установи, че същото е изкупило количества билки от видовете 

листа медуница, листа липа и стрък къпина, без да притежава за тях издадени позволителни за 

ползване. 

 През отчетния период са извършени 5 бр. проверки по постъпили сигнали за намерени 

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

на сигналите са прибрани и впоследствие четири от тях са транспортирани до Спасителен 

център за диви животни “Зелени Балкани” - гр. Стара Загора, за лечение и доотглеждане. Една 

от тях е оставена в района, в който е намерена, предвид нейната смърт, след прибирането й. 

 

Отпадъци 

 Извършени са  общо 60 бр, проверки, от които 14 бр / извънредни,/  През месеца беше 

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

извършени са 8 броя проверки по изпълнение на предписание.  Извършени са 6 броя 

проверки по подадени в РИОСВ-гр. Шумен сигнали. 

 Дадени са общо 20бр. задължителни за изпълнение предписания през отчетния период, 

изпълнени  през съответния период са 20 бр. 

 През месеца експерти от отдел „УООП“ са утвърдили 21 на брой работни листи по 

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

са заверени – 17 на брой  отчетни книги. Издадени са 2 броя Разрешително по чл. 67 от 

ЗУО и четири броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО  

 Съставен е 2 бр  акта, за извършване на дейностбез документ по чл35 от ЗУО и за 

нерегламентирано изхвърляне на строителни  отпадъци за което са дадени предписания с 

констативен протокол.  

 

Почви 

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

законодадтелството  

 Извършена е рекултивация на Общинско старо депо за отпадъци на гр. Нови пазар и е 

проведена Приемателна комисия. Ползвани и усвоени  средства от ПУДООС на стойност 

2757800лв . 

  



Химикали  

 В рамките на осъществения контрол са дадени  17 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   

 Участие в две проверки на КР, дадени две предписания. 

 

ОВОС и ЕО 

 При извършената контролна дейност в направлението не са констатирани нарушения 

на екологичното законодателство. 

 

Шум 

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

замърсяване  

 

 НП 

През месец юли  2017г. Директора на РИОСВ Шумен не е издал  НП, с които да са 

наложени глоби и имуществени санкции  

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

замърсяване на отпадъчните води от предприятия : 

1. С НП  № И-16-11/18.07.2017г. на "Камаджиев милк" ООД, с. Крива река, общ. 

Никола Козлево е наложена текуща месечна санкция в размер на 817 лв. за това, че има 

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

прекратяванена замърсяването са дадени предписания за предприемане на мерки от фирмата.  

2. С НП  № И-16-10/11.07.2017г. на "Хан Омуртаг" АД гр. Шумен в размер на 21 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 ефективната контролна дейност по опазване на водите през м. юли 

2017г. в сравнение с 2016г и предходни,  сигналите за замърсяване и мъртва риба през месеца с 

високи температури няма. Двата подадени сигнали са без констатиране на такива. 

   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. 

 Изпълнена Рекултивация на старо общинско депо на гр. Нови Пазар .  

 

Бизнеса  
 През месец юли са представени и обработени 8 броя доклади за проведени СПИ през 

2017 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Брамас – 96“ АД, гр. 

Шумен – 2 броя, „ЕнерСис“ АД, гр. Търговище, „Айсис“ ООД, гр. Каспичан, „Керамат“ АД, гр. 

Каспичан – цех „Каспичан“ и ОП „БКС – Търговище“, гр. Търговище – Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово, ОП „БКС – Търговище“, гр. Търговище – 



Асфалтова база – Разбойна и ОП „Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни 

отпадъци, кв. „Дивдядово“). 

 През месец юли в РИОСВ – Шумен са заверени 2 бр. Дневници 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 юли направлението е взело участие в 2 броя ДПК - "Газозарядна станция 

за обслужване на населението с пълнене на газ - бутилки", гр. Шумен, собственост на "Битова 

газ - Шумен" ООД и „Газоразпределителна мрежа на гр. Търговище – етап 32“. 

  Участие в ДПК 10 броя за приемане на обекти.    

  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. 

  Изготвяне на справка – отчет за степента на изпълнение на политики и програми по 

бюджета на МОСВ за първото полугодие на 2017г. по Програма №6 Оценка и управление на 

въздействието върху околната среда. 

 

 

Обществеността  
Няма проведени мероприятия през м. юли и кампании. 

 


