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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ  2020 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2020 г. 
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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец януари и февруари експертите на РИОСВ извършиха общо 102 проверки, 

при които провериха 98 обекта. От извършените проверки 39 са планови, а 63 са извънредни. В 

рамките на осъществения контрол са дадени 62 предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 30 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 30 764, 56 лв. Сумите по наложени 

глоби и санкции възлизат на 25 850 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са 

събрани 4 914,56. 

Разпределени и преведени на съответните общини са 3 931, 64 лв., като тези получили 

най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: община  Попово - 1 764, 80 

лв. община Велики Преслав – 1 133, 10 лв. община Шумен - 362, 54 лв. и община Търговище – 

305, 60 лв.  
 През отчетния  период са извършени 15 проверки по сигнали, от постъпили общо 25  

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 39 планови проверки за месец януари и февруари по всички направления, 

от които най - много са по води – 13 броя, 10 са извършените проверки по химикали и 6 са 

извършените проверки по опазване на въздуха. 

 През месеците януари и февруари са извършени 3 планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни - “Мега груп“ АД, „БМП-Близнаци-метал пластик“ ООД и „Дюра 

тайлс БГ“ АД.  

При проверката на „Мега груп“ АД се установи, че на площадката са налични отпадъци, 

използвани за отстраняване на аварийна ситуация от 2015 г. за изтичане на химичен реагент от 

резервоар. Дадено е предписание да се предаде отпадъка на фирма, имаща съответния 

разрешителен документ за съответния код. 

При проверката на „БМП-Близнаци-метал пластик“ ООД не са констатирани нарушения и не са 

давани предписания.  

При проверката на „Дюра тайлс БГ“ АД са дадени 4 предписания - да се коригира 

инструкцията за отстраняване на техническа грешка за наименование на съоръжението - 

основен консуматор на електроенергия. Отпадъците, генерирани от дейността на дружеството 

да се преместят на площадка, която отговаря на изискванията. Да се изгради регламентирано 

пречиствателно съоръжение за дъждовни води и да се извърши почистване на външна шахта за 

дъждовни води. 

   За отчитания период експертите са взели участие в една комплексна проверка на „Клара 

АВС“ ЕООД, с. Зелена Морава и са дали три предписания. По отношение на ЗОПОЕЩ и 
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химикали са дадени две предписания, по отношение на ОЧВ е дадено едно предписание, 

което към момента вече е изпълнено. По отношение опазване на водите не са дадени 

предписания. Констатирано е, че локалното пречиствателно съоръжение функционира 

ефективно. При проверката са съставени два констативни протокола. Единият е за проверката, а 

втория – за взети водни проби. 

През отчитания период експертите са проверили обекти по 63 извънредни проверки. От 

тях 15 са по сигнали и жалби на граждани, 7 проверки са по последващ контрол и 41 други. 

През януари и февруари са съставени 30 броя АУАН. 21 броя АУАН са съставени за 

нарушения на Закона за лечебните растения (ЗЛР), 3 броя са съставени за нарушения на Закона 

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

на Закона за опазване на околната среда, един за нарушения на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ) и един за нарушения на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР).  

Акцент в работата на експертите през първите два месеца на годината са извършените 10 

броя проверки по Заповед на МОСВ за трансграничния превоз на отпадъци. 

По искане на ОД на МВР Шумен и Търговище са извършени 3 проверки. 

През януари и февруари с приоритет бяха дейностите по приключване на преписки по 

входирани уведомления за ИП и ГСП, както и проверката на постъпилите отчети от 

билкозаготвителните пунктове и складови бази и отчитането на издадени разрешителни от 

МОСВ след изтичането на срока им на валидност. 

През периода експертите направиха 4 извънредни проверки на обекти, които са 

защитени територии и зони или попадат в такива. Първата е във връзка с внесено уведомление 

за ГСП на физическо лице в землище с. Кралево, общ. Търговище, засягащо защитена зона. 

Втората проверка е на ЗМ „Марашка кория“, землище с. Мараш, във връзка с подадена 

информация от жител на гр. Шумен. Третата проверка е по внесено уведомление за ИП за 

създаване на трайни насаждения в землището на с. Овчарово, общ. Търговище, попадащо в 

защитена зона. Четвъртата проверка е по внесена преписка за изграждане на бунгала за сезонен 

отдих и водоснабдяване на бунгалата в землището на гр. Велики Преслав, попадащи в защитени 

зони. 
   

Засилен превантивен контрол: 

 

През месеците януари и февруари са постановени шест решения за преценяване на 

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

за следните инвестиционни предложения:  

1. Разширение на съществуващ гробищен парк, обслужващ с. В. Друмев, общ. Шумен. 

2. Изграждане на Мобилна мандра с капацитет 2000 л преработено мляко на ден по 

плана на гр. Каолиново. 

3. Изграждане на Дестилерия за етерични масла в местност „Бял Бряг“, с. Маково, общ. 

Търговище. 

4. Изграждане на „Сезонна дестилерия за лавандула по КК на гр. Шумен, кв. Макак, 

общ. Шумен.  

5. Изграждане на „Дестилерия за етеричномаслени и медицински култури” в ПИ на 

Промишлена зона гр.Търговище.  

6. Изграждане на сгради /бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти по КК гр. 

Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони-ПАВИЛИОН 1-Модулен 

павилион-репродуктивно-производствен център за риби и ПАВИЛИОН 2-Модулен 

павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и 

екологосъобразно аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и 

обучение) в поземлен имот по КК на гр. Велики Преслав. 

Постановени са шест решения за прекратяване на производството по реда на Глава шеста 

от ЗООС за инвестиционни предложения:  
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1. Изграждане на предприятие за производство на електроенергия от дървесни 

отпадъци с производителност 1000 kWh електроенергия и 1000 kWh топла вода за 

оранжерийни нужди“ по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино. 

2.  „Изграждане на Център за управление на отпадъци в поземлени имоти по КК на гр. 

Попово. 

3. Реконструкция на лагуна за отпадъчни води на МПП „ХАДДАД“ ЕООД, с. 

Макариополско, общ. Търговище“ в землището на с. Макариополско, общ. 

Търговище;  

4. „Изграждане на хале за отглеждане на бройлери с максимален производствен 

капацитет 16 380 броя места за птици в землището на с. Зараево, общ. Попово“. 

5. „Доставка и монтаж на генератор  за производство на ел. енергия – 2,2 кW“ в имот  в 

землището на с. Виница, общ. Върбица по КК на с. Сушина, общ. Върбица. 

6. „Смяна на трайно ползване на имот в земеделски земи“, поземлен имот по КК на с. 

Зараево, общ. Попово. 

Оценено е качеството на повторно внесен коригиран и допълнен ДОВОС за ИП: 

„Разработване на находище за строителни материали– подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 

Закона за подземните богатства (варовици) от Находище „Кралево – 2” по КК на с. Кралево, 

Община Търговище” като оценката е положителна. 

Оценено е качеството на повторно внесен коригиран и допълнен ДОВОС за ИП: 

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

724 прасета за угояване“ в поземлени имоти по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг 

вид недървопроизводителна горска площ“, като оценката е отрицателна. 

Приета е представената обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ОУП на 

Община Попово след проведена консултация с БДДР гр. Плевен и ОД „Земеделие“, гр. 

Търговище. 

   Няма извършвани планови проверки за периода. Извършени са три извънпланови 

проверки, една от които е по сигнал от тел. 112 и е описана по натам в отчета за контролната 

дейност.  

   Втората  извънпланова проверка е по внесен УИН за дейности с отпадъци, съвместно с 

направление УООП, при която на възложителя е дадено предписание за представяне на 

документ, разрешаващ допустимостта на ИП в жилищна зона на гр. Нови Пазар, издаден от 

компетентните органи по реда на ЗУТ, като след представянето му е издадено писмо до 

възложителя, указващо му стъпките, които следва да предприеме за извършване на процедура 

по ред на глава шеста от ЗООС за дейностите с отпадъци. 

   Третата извънпланова проверка е по нареждане на директора на РИОСВ за "Голдън 

фийлд" ООД - кариера в землището на с. Златна нива, общ. Каспичан, при която от направление 

„ОВОС и ЕО“ не са констатирани нарушения.  

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

 Първата за годината проверка по сигнал беше направена във връзка със замърсяване на 

изворна чешма в с. Сушина и на повърхностните отпадъчни води от торови маси, формирани от 

дейността на овцеферма, както и замърсяване с битови отпадъци при входа към с. Сушина, по 

посока Иваново-Сушина. Сигнала е препратен до РЗИ, ОДБХ и БДЧР, извършена е съвместна 

проверка с експерт УООП и представители на БДЧР. Не е установено замърсяване с отпадъчни 

води около цитираната изворна чешма и не е констатирано замърсяване на околните площи. 

При проверката беше установено наличие на битови отпадъци, които след предписание бяха 

премахнати. 

Беше извършена проверка по сигнал в с. Паламарца за разкомплектоване на ИУМП, като 

не е установено дейност с ИУМПС и една проверка в гр. Антоново за наличие на автомобилни 

гуми и съхраняване на ИУМПС. Дадени са три броя предписания – за утвърждаване на работни 

листи за класификация на отпадъците, които се образуват от дейността,  заверка на отчетна 
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книга по реда на Наредба 1, представяне на документи относно произхода на гумите и 

предаване на 2 броя бракувани МПС.  

През януари и февруари експертите участваха в три извънредни проверки за 

нерегламентирано замърсяване с отпадъци в с. Войвода и с. Стоян Михайловски, община Нови 

пазар, с. Венец и с. Черноглавци - община Венец и с. Кюлевча. За констатираните замърсявания 

са дадени предписания за почистването им в съответните срокове и уведомяване на РИОСВ, 

които към настоящия момент вече са изпълнени. 

При проверка по сигнал в град Плиска за струпани строителни отпадъци около 

старините и старото сметище беше установено наличие на визираните по вид отпадъци. Беше 

дадено предписание на кмета на гр. Плиска за извършване на дейности по почистване на 

замърсените участъци.  

При извънредна проверка по сигнал относно наличие на дим и замърсяване на 

атмосферния въздух на „Скорпион 84" ЕООД, Шумен не бе установено наличие на задимяване 

в района на обекта. Беше дадено едно предписание за изпълнение на точка за вземане на проби 

въздух от ИУ на аспирация към производствените съоръжения на дружеството.  

При извънредна проверка по сигнал относно наличие на силна миризма и замърсяване на 

атмосферния въздух от „Артемис“ ООД, Шумен беше установено, че в обекта се извършва 

дейност по лакиране и печат на алуминиеви листи за производство на винтови капачки. Бяха 

дадени 6 предписания за привеждане на инсталацията в съответствие с екологичното 

законодателство. 

През периода беше извършена проверка по сигнал в Шумен за горене на гуми. В 

резултат беше установено, че в обекта – борса за дърва има налична печка, в която се горят 

единствено дърва. 

    Експертите провериха сигнал за замърсяване на водите на р. Поройна в 

керемиденочервено оцветяване. Извършената проверка беше съвместно с БДЧР. При огледа на 

реката в района на град Шумен беше установено видимо замърсяване, оцветяване на водите в 

реката в бледо керемиденочервен цвят при моста до кашкаваления цех. Бяха взети  водни проби 

от повърхностни води по заявка на БДЧР от пробовземач на РЛ Шумен. Бяха взети и проби от 

реката при моста до НОИ. 

    По сигнал за системно изхвърляне на отпадъчни води в р. Провадийска от „Крис ойл 97“ 

ЕООД, гр. Каспичан беше извършена проверка на „Крис ойл 97“ ЕООД. Тя беше осъществена 

съвместно с експерти от БДЧР и РЛ - Шумен на ИАОС. Бяха взети водни проби от отпадъчните 

води от точката на заустване на фабриката. Беше съставен протокол за проверката, в който се 

казва, че водите в реката са видимо чисти, без замърсяване и  наличие на бяло запенване около 

точката на заустване и по коритото на реката. Бяха взети  водни проби от повърхностни води 

преди и след точката на заустване по заявка на БДЧР. Предстои резултатите да бъдат 

оповестени. 

  Извънредна проверка беше направена и по втори сигнал за системно изхвърляне на 

отпадъчни води в р. Провадийска от „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан съвместно с БДЧР и РЛ 

– Шумен на ИАОС. Бяха взети водни проби от отпадъчните води в точката на заустване на 

фабриката и беше съставен протокол от проверката. В момента на проверката експертите 

констатираха, че водите в реката са видимо чисти, без замърсяване и наличие на бяло запенване 

около точката на заустване и по коритото на реката. Бяха взети водни проби от повърхностните 

води преди и след точката на заустване по заявка на БДЧР. Сигналът беше проверен в 

присъствие на жалбоподателя. Резултатите от проверката предстои да бъдат оповестени. 

            Експертите извършиха проверка на място по сигнал за наличие на нерегламентирано 

сметище в местността „Сусурлук“ в Шумен. При извънредната проверка на място беше 

констатирано замърсяване с отпадъци. Беше дадено предписание за почистване с  констативен 

протокол, който бе изпратен на Община Шумен за сведение и изпълнение. 

             Една проверка беше направена по сигнал от тел. 112 за горене на гуми и миризми на 

пластмаси в индустриалната зона на гр. Шумен, при която не бе установено горене на гуми. 
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Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 

През периода бяха извършени 2 проверки на автосервизи, генератори на отпадъци от 

отработени масла, филтри, абсорбенти и гуми. При проверките беше установено, че 

дружествата водят редовно отчетност по чл. 44 от ЗУО и отпадъците се съхраняват при 

спазване на изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.  

Беше направена проверка на лице, пускащо на пазара на Р. България опакована готова 

продукция, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за управление на 

отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. Проверени бяха договорите с 

ООп, удостоверенията за членство в колективната система, месечните справки, заплащането на 

дължимите продуктови такси и правилното им начисление. В резултат беше установено, че 

дружеството спазва нормативните изисквания и редовно заплаща дължимите лицензионни 

възнаграждения.  

През периода беше направена една проверка на търговски обект, във връзка със спазване 

изискванията за  разделното събиране на масово разпространени отпадъци. Не бяха установени 

несъответствия и не бяха дадени предписания.  

Извършена беше една проверка на общинската администрация в Шумен, относно 

спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗУО. Не бяха установени нарушения и не бяха дадени 

предписания.  

Извършени са две проверки на община Хитрино, като едната от тях е планова относно 

изпълнението на задълженията на общината във връзка със спазване на нормативните 

разпоредби по ЗУО, а другата е извънредна във връзка с установени замърсявания с отпадъци 

на две места в землището на село Хитрино. Дадени са предписания за почистване на 

замърсените участъци в срок до 13.03.2020 г.  

През месеца беше проверена една фирма генератор на отпадъци. Не бяха констатирани 

нарушения и дадени предписания. 

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

 През месец януари и февруари не са извършвани измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

 През месеците януари и февруари бяха извършени планови проверки на 8 обекта (в това 

число 1 брой комплексна проверка и 2 броя съвместни проверки).  

   В рамките на осъществения контрол през периода бяха дадени 6 предписания, отчетено бе 

изпълнението на 5 броя, на едно от тях все още не е изтекъл срокът за изпълнение. 

 През отчетния период бяха извършени 8 извънредни проверки, от тях 4 са по сигнали и 

жалби от граждани.  

 По отношение на опазване чистотата на атмосферния въздух експертите са участвали в 

четири извънредни проверки. Три са за утвърждаване на точки за вземане на проби въздух на 

ЕТ "Лес Комерс - Иван Иванов", гр. Търговище, на "Лес Комерс 94" ЕООД, гр. Шумен, на  

"Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище и една на „Трейдфарма“ ЕООД, гр. Нови пазар, за 

уточняване местоположението на точки за вземане на проби въздух.  
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Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

         През месец януари и февруари бяха извършени основно проверки по плана на РИОСВ за 

първото тримесечие на 2020 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с вземане 

на водни проби.  

          Извършени бяха планови проверки на  13 обекти емитери на отпадъчни. Това са: 

„Карлсберг България“ АД, гр. Шумен, „Рока България“ АД, гр. Каспичан, Канализационната 

система на гр. Опака, „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг, „ПХЖ Брадърс Комерс“ ЕАД, 

ГПСОВ на гр. Велики Преслав, ДП „Кабиюк“, с. Коньовец,  „Млечни продукти“ ООД, с. 

Коньовец, „Ив-Мес“ ЕООД, с. Златна нива, „Камаджиев милк“ ЕООД, с. Крива река, „Каолин“ 

ЕАД, гр. Каолиново, „Лактис милк“ ООД, с. Тодор Икономово и „Клара АВС“, с. Зелена 

морава. 

По постъпили писма експертите са се включил в четири извънредни проверки. Те са на 

„Каолин“ ЕАД, гр. Каолиново. В резултат от извършени СМР е била нарушена пломбата на  

аварийния изпускател за производствени отпадъчни води. По-късно тя е била подменена. При 

проверката не са установени нарушения. 

По писмо от БДЧР е извършена извънредна проверка на „Георги Кюркчиев 2010“ ЕООД 

– хотел, ресторант „Омуртагов мост“. Не е констатирано нерегламентирано заустване. Дадени 

са 3 предписания за представяне на липсваща на обекта документация, за изясняване на 

обстоятелствата, които към момента вече са предоставени в РИОСВ. 

По писмо от Областна администрация в Търговище и писмо на БДЧР е извършена 

извънредна проверка на Вардунското дере, до с. Вардун за наличие на съоръжение извън 

населеното място. След огледа с представителите на двете институции, от страна на РИОСВ не 

са давани предписания, тъй като не е установено изтичане на отпадъчни води във водния обект.  

Във връзка с постъпил в РИОСВ, ОУП на гр. Смядово, в който е изразен нерешения 

проблем с Хвостохранилището на бившите Химически Заводи в Смядово беше извършена 

проверка на място. След оглед и преценка на потенциална екологична опасност с представители 

на „Мега Груп“ ЕАД, стопанисващи отвала е дадено предписание за извършване на качествен 

анализ на водите в хвостохранилището. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

През докладвания период експертите участваха в проверки по условия 11 и 13 от КР на 

три броя оператори  притежаващи комплексни разрешителни. 

Извършени са 11 извънредни проверки на фирми притежващи документи по чл. 35 от 

ЗУО, във връзка със Заповед на МОСВ и поискано съдействие от служители на ОД на МВР 

Шумен. В резултат на проверките са дадени 4 броя предписания, които са изпълнени 

 

Почви: 

 

През януари и февруари няма извършени проверки относно постъпили сигнали за 

замърсяване на почви.  

 

Засилен последващ контрол: 

 

През месеците януари и февруари експертите извършиха 7 проверки по последващ контрол 

по изпълнение на дадени предписания. Три са направените проверки на Еко Инвест Север 

ЕООД, гр. Попово.  

Една проверка беше направена на: Община Попово, на „Акация Трейд“ ЕООД, с. 

Хитрино, на Екомакс Вторични суровини ЕООД, гр. Нови пазар и на Община Шумен. 

През отчитания период са изпълнени 17 предписания от дадени такива през предходния 

период. 
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По последващ контрол са изпълнени 4 от предписанията, дадени на  2  оператора 

по комплексни разрешителни. В отговор на предписаните мерки от "Брамас 96" АД  са 

осигурили възможност за пломбиране при затворено състояние на съоръжение за отпадъчни 

води, с цел предотвратяване на риск от изпускане на непречистени отпадъчни води.  

Предложени са мерки за разрешаване на проблема с продължаващо ползване на „1 тон СЖП" 

като продукт за изчисление на употреба на ресурси за единица продукт. 

От НЕС-Нови енергийни системи" ООД са предоставили изисканата информация, събирана и 

поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

 

 

3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

През периода е съставен един АУАН по ЗЧАВ на „МЕГГЛЕ България“ ЕООД, гр. 

Шумен за непроведени СПИ през 2019 г. от източник на емисии на вредни вещества в 

атмосферния въздух. 

Съставен е един АУАН по ЗУО на „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар за 

нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци. 

 Съставени са 2 броя АУАН по чл. 200, ал. 1, т. 6  от Закона за водите. Първият е на 

„ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен /за КМ Смядово/. Вторият е на „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. 

Омуртаг. 

Съставени са 3 констативни протокола, след водни проби на: ДП „Кабиюк“, с. Коньовец, 

„Млечни продукти“ ООД, МПП с. Коньовец и „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг. 

Съставени са 2 броя АУАН на „Акация Трейд“ ЕООД. Единият е за нарушения на 

разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, а другият е за нарушения по ЗУО. 

За констатирани нарушения при проверките, а именно за приемане на отпадък, чийто код 

не е включен в издаденото разрешително за дейност с отпадъци и неводене на отчетност, както 

и неизпълнение на условие в разрешителен документ е съставен АУАН на „Екомакс Вторични 

суровини“ ЕООД. Дружеството е било в нарушение на разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците. 

АУАН е съставен на „Еко Инвест Север” ЕООД. Дружеството е извършило 

административно нарушение чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително 

предписание дадено на основание чл. 155,ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. 

По Закона за лечебните растения са съставени 21 броя АУАН. 13 броя са съставени на 

физически лица за това, че същите не са представили отчети за добитите количества от лечебни 

растения за 2019 г. 8 броя АУАН са съставени на юридически лица. 

Издаден е един АУАН на физическо лице за нарушения по Закона за биологичното 

разнообразие за това, че лицето е създало трайни насаждения в имоти в землището на с. 

Овчарово, общ. Търговище, без да уведоми за това предварително в РИОСВ.  

 

 

БРЗТЗСР:  
 

През месеците януари и февруари са извършени 4 извънредни проверки, като са 

проверени 4 обекта. Дадени са 4 предписания и един индивидуален административен акт на 

Община Шумен във връзка с извършена извънредна проверка на ЗМ „Марашка кория“ по  

повод подадена информация от жител на гр. Шумен за наличие на следи от навлизане на 

селскостопански животни в ЗТ. 

През месец февруари в РИОСВ бяха получени 2 писма от Окръжна прокуратура – 

Шумен, отнасящи се за 2 сигнала за притежаване и предлагане за продажба на две препарирани 

птици от защитени видове, които инспекцията бе изпратила към прокуратурата по 

компетентност през месец октомври 2019г. Към писмата бяха приложени постановления за 

отказ от образуване на досъдебни производства. С едното от постановленията е постановено 
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птицата да бъде предадена на РИОСВ, след като същата е била доброволно предадена на 

служител на ОД на МВР Шумен от лицето пуснало обявата. 

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени: 

47 отговора по внесени уведомления за ИП. 

14 отговора по внесени Горскостопански програми (от които по един да се извърши 

процедура по реда на Наредбата за ОС) и 1 отговор по внесено План-извлечение за ДГТ. 

За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 6 писма до 

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

водите. 

Издадено е едно писмо във връзка с подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“. 

По внесени УИН са изготвени 10 писма, указващи приложимата процедура по ЗБР при 

съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Дадени са 7 преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Издадени са 2  решения по Наредбата за ОС. 

Дадени са становища по: 

- внесен преработен ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на 

свинекомплекс в землището на  с. Ветрище, общ. Шумен; 

 - Втори доклад по контрол и наблюдение на прилагането на условията и мерките във 

фазите на проектиране и строителство при реализацията на ИП „Разширение на газопреносната 

инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до 

българо-сръбската граница“. 

 В изпълнение на Заповед на МОСВ са издадени 9 писма по постъпили предложения от 

общини за местоположението на трупните ями спрямо защитени зони и защитени територии, 

във връзка със заболяването Африканска чума по свинете. Четири от тях са на Община 

Каспичан. 

Експертите участваха в 44-тото Средно-зимно преброяване на зимуващите водолюбиви 

птици в България, в рамките на три дни.  

Те посетиха Първо национално събитие на тема: „Подкрепа за по- добро разбиране на 

подхода за управление на Натура 2000 в България“  и  участваха в две Комисии по чл. 17, ал. 1, 

т. 1 от ЗОЗЗ при Областни дирекции „Земеделие”- Шумен и Търговище.  

 

Отпадъци: 

 

За отчетния период са извършени общо 40 проверки, от които 8 са планови. 32 са 

извънредните проверки. От тях 10 проверки са по Заповед на МОСВ, 3 са по искане на ОД на 

МВР, 6 са проверките по подадени сигнали и жалби на граждани, 7 са по изпълнение на 

предписание.  

 

 

През отчетния период експерти от направление „УООП“ са утвърдили 50 броя работни 

листи за класификация на отпадъци и са заверени 36 броя отчетни книги. Издадени са 12 броя 

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

 

Химикали: 

 

През януари и февруари бяха извършени 10 проверки само по  химикали. Проверени са 

следните обекти -  ЕТ “Алианс – Зафир Кулев“, гр. Шумен,  "А.Н.-Агротрейдинг" ООД - обект 

с. Царев брод, "Земя-96"ООД, гр. Шумен, с. Царев брод, "Агрея" ЕООД, с. Илия Блъсково/ с. 

Царев брод, "Купроемайл" ЕООД, гр. Шумен, "Май" ООД, гр. Шумен, Земеделски институт 

Шумен - обект с. Царев Брод/бивша ЕБ ДП към ИЗ-Шумен/, "Станев" ЕООД, гр. Каспичан, 

"Топливо" АД, гр. Каспичан и „Дюра-тайлс БГ“ АД, гр. Нови пазар. 
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СЕВЕЗО 

 

През отчитания период бяха попълнени данни в публичния регистър на обектите и 

съоръженията с нисък и висок рисков потенциал /Севезо обекти/ във вътрешната част на 

регистъра. 

На членовете на комисиите по чл.22, ал.4,  от Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях са предоставени  копия от 

Заповед 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 Закона за опазване на околната среда  и  Заповед на 

Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на годишните планове за контролната 

дейност през 2020 г. от комисиите.  

 

ЗОПОЕЩ   
 

През отчитания период бяха подадени 16 броя заявления с код през портала за 

електронни административни услуги на МОСВ в информационната система за управление и 

поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване 

на екологични щети /ЗОПОЕЩ/. 

През януари и февруари са извършени две планови проверки. Едната планова проверка е в 

рамките на проверка по ОХВ на  "Станев" ЕООД, гр. Каспичан. Другата проверка е в рамките 

на комплексната проверка на "Клара АВС" ЕООД, с. Зелена Морава. Дадени са 3 предписания. 

При извършени контролни проверки по отношение на опасни химични вещества се 

извършва и проверка по отношение на задължение на фирмите по ЗОПОЕЩ. Не са установени 

несъответствия. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

Постановени са шест решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

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

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

шеста от ЗООС и ЗБР. 

  Препратен по компетентност в МОСВ е постъпил сигнал за изместване на трасето на 

магистрала „Хемус“ в участъка на с. Водица, общ. Попово, спрямо одобрен  ДОВОС за ИП 

„Доизграждане на АМ „Хемус” (Ябланица - Белокопитово)”. Причината е, че с това се засяга 

пояс II на СОЗ на източник на минерална вода Р2.  

  През м. януари и февруари в направлението са извършени три извънпланови проверки, 

от които една по УИН, една по сигнал и една по разпореждане на директора при които е дадено 

едно предписание, което е изпълнено в срок. 

 

      При извършените извънпланови проверки няма съставени АУАН за нарушения на 

екологичното законодателство. 

В хода на разглеждане на постъпилите преписки са проведени следните консултации: 

С РЗИ – по четири Информации за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС и по две за преценяване на необходимостта от ЕО, една от които повторна. Проведени са 

консултации по внесен за оценка ДОВОС и по повторно внесен за оценка ДОВОС. 

С Басейнова дирекция – по четири Уведомления за инвестиционни предложения. По 

едно Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. По един коригиран и 

допълнен ДОВОС и по представена обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за 

ОУП на Община Попово. 

С „ВиК“ Шумен и ОДБХ са проведени консултации по един коригиран и допълнен 

ДОВОС. 

С ОД „Земеделие“ гр. Търговище са направени консултации по представена обобщена 

справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ОУП на Община Попово. 
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Комплексни разрешителни:  

 

Няма открити нарушения в експлоатацията на инсталациите на „БМП-Близнаци-метал 

пластик“ ООД и „Мега груп“ АД. Към края на отчетния период не е изготвен констативния 

протокол за „Дюра-тайлс БГ“ АД, съответно няма точна информация за наличие/липса на 

нарушения.  

При проверката на „Мега груп“ АД се установи, че на площадката са налични отпадъци, 

използвани за отстраняване на аварийна ситуация от 2015 г. за изтичане на химичен реагент от 

резервоар. Дадено е предписание да се предаде отпадъка на фирма, имаща съответния 

разрешителен документ за съответния код. 
 

 

 Наказателни постановления: 

През месеците януари и февруари са издадени 17 НП на обща стойност 50 600 лв. 

 

№1 /13.01.2020г, „ВиК“-Търговище ООД, допуснало е заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти, в несъответствие със заложените индивидуални емисионни 

ограничения. Нарушен е чл.48, ал.4 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 1 000лв. 

№2 /22.01.2020г, „Месни продукти-Т“ ЕООД, осъществило е заустване на производствени 

отпадъчни води във воден обект, чрез отводнителен тръбопровод за дъждовни води, заустващ 

се във воден обект при заустването е нарушило емисионни норми и изисквания. Осъществен е 

състава на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ и чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ. Наложени санкции в общ р-р 7 200лв. 

№3 /22.01.2020г, „Еко Инвест Север“ ООД, съхранявало е смесени битови отпадъци на 

площадка, за които е изтекъл едногодишния срок за съхранение. Осъществен е състава на 

чл.136, ал.2, т.7 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 7 000лв. 

№4 /23.01.2020г, „ВиК-Шумен“ ООД, допуснало е заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект, в несъответствие със заложените индивидуални емисионни ограничения. Нарушен 

е чл.48, ал.4 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 1 000лв. 

№5 /23.01.2020г, Община Опака, допуснала е заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект, в несъответствие със заложените индивидуални емисионни ограничения. Нарушен 

е чл.48, ал.1, т.3 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 1 000лв. 

№6 /29.01.2020г., “Ново стъкло“ ЕАД, не е подало до изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда/ИАОС/ уведомление за актуализация на извършената класификация, 

преди изменение на списъка на опасните вещества от част 1 на приложение №3 от Закона за 

опазване на околната среда, налични в предприятието. Извършени са дейности с опасно 

химично вещество (селен), което не е посочено по вид и количество в уведомление, не е 

издадено становище за потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС,  уведомление Изх. № УК-51 от 

29.11.2017 г. на Министерството на околната среда и водите/МОСВ/, което води до 

неизпълнение на мерките в доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии. 

Нарушен е чл. 103, ал.5, т.1 от Закона за опазване на околната среда. Наложена санкция в р-р на 

10 000лв. 

№7 /29.01.2020г,“Дайъри Продъктс“ ЕООД,  изхвърлило е отпадъчни води във воден обект - 

дере, вливащо се в р. Ялнъ дере, поречие р. Янтра, като е нарушило емисионните норми и 

изисквания, предвидени в т. 11.4 от Приложение №5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 

6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Осъществен е състава на чл. 200, ал. 1, т. 6 от 

Закона за водите Наложена санкция в р-р на 2 000лв. 

№8 /18.02.2020г, „Агро Органик Трейд“ ЕООД, не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена 

информация за изкупените, обработените, реализираните и налични количества билки до 

20.01.2020г. включително, в организирания от него билкозаготвителен пункт, находящ се в гр. 

Върбица. Наложена санкция в р-р на 400лв. 

№9 /18.02.2020г, Е*Г*М*, не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена информация за 

изкупените, обработените, реализираните и налични количества билки до 20.01.2020г. 

включително, в организирания от него билкозаготвителен пункт, находящ се в с. Пробуда. 

Наложена глоба в р-р на 100лв. 
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№10 /19.02.2020г, Еко Инвест Север ООД, неизпълнение в срок на задължително 

предписание дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена имуществена санкция 

в размер на 2 500лв. 

№11 /20.02.2020г, Община Шумен, Наложена имуществена санкция в р-р на 3000лв. 

№12 /19.02.2020г, „Родна индустрия-91“ ЕООД, неизпълнение на задължително предписание 

дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена имуществена санкция в р-р на 2000лв. 

№13 /20.02.2020г, Е*С*М*, извършване на дейност с отпадъци от ЧЦМ без регистрация по ТР. 

Наложена глоба в р-р на 1400лв. 

№14 /21.02.2020г, „Екомакс Вторични суровини“ ООД, не е изпълнило условие 3.1 от Решение 

за дейност  с отпадъци, като  е съхранявало отпадъци на площадка, която не е обозначена и не е 

с трайна настилка, не е водило отчетност, като не е отразило в отчетните книги по отпадъци 

приетите количества отпадъци. Наложена е имуществена санкция в общ р-р на 9 000лв. 

№15 /21.02.2020г, Е*Б*М*, не е представило в РИОСВ обобщена информация за изкупените, 

обработените, реализираните и налични количества билки до 20.01.2020г. включително, в 

организирания от него билкозаготвителен пункт, находящ се в гр. Върбица. Наложена глоба в 

р-р на 100лв. 

№16 /21.02.2020г, С*Г*Д*, не е представило в РИОСВ обобщена информация за изкупените, 

обработените, реализираните и налични количества билки до 20.01.2020г. включително, в 

организирания от него билкозаготвителен пункт, находящ се в гр. Върбица. Наложена глоба в 

р-р на 400лв. 

№17 /21.02.2020г, „Дайъри Продъктс“ ЕООД, изхвърлило е отпадъчни води, като е нарушило 

емисионни норми и изисквания. Наложена имуществена санкция в р-р на 2500лв. 

 

ТМС – 4  за 547 лв. 

 

1. № И-16-1/09.01.2020г на ЕТ „Лес-Комерс-Иван Иванов“, текуща месечна санкция в 

размер на 35 лв. ТМС е наложена за превишаване на нормите за допустими емисии на 

концентрациите на въглероден оксид във формираните отпадъчни газове, което е 

предпоставка за приложение на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. При 

процедурата по чл. 69 от ЗООС са спазени всички  срокове. 

2. № И-16-2/17.01.2020г на „Веселин Запрянов“ ЕООД, текуща месечна санкция в размер 

на 16 лв. ТМС е наложена за превишения на индивидуалните емисионни ограничения в 

поток производствени отпадъчни води по показатели-Неразтворени вещества; 

Желязо/общо/ и Цинк, което е предпоставка за приложение на чл.69, ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда. При процедурата по чл. 69 от ЗООС са спазени всички  

срокове. 

3. № И-16-3/24.02.2020г на ЕТ „Млечни продукти“ ООД, текуща месечна санкция в размер 

на 48 лв. ТМС е наложена за замърсяване на околната среда над допустимото и 

неспазване на ИЕО на вредни вещества, установени в Разрешителното. Това е 

предпоставка за приложение на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. При 

процедурата по чл. 69 от ЗООС са спазени всички  срокове. 

4. № И-16-4/21.02.2020г на ДП Кабиюк, ТМС в р-р на 448лв. ТМС е наложена за 

замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на вредни 

вещества, установени в Разрешителното. Това е предпоставка за приложение на чл.69, 

ал.1 от Закона за опазване на околната среда. При процедурата по чл. 69 от ЗООС са 

спазени всички  срокове. 

 

ПАМ-1 

 

1. „Еко Инвест Север“ ЕООД. Наложена е ПАМ: спиране дейностите по събиране (по 

смисъла на §1, т.41 от ДР към ЗУО), съхранение (по смисъла на §1, т.42 от ДР към ЗУО),  

оползотворяване (R13-съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1- R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им), (R12-Размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1- R11- сепариране (сортиране, разделяне) и 
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обезвреждане (D15 -съхраняване до извършването на някоя от дейностите с 

кодове D1-D14 с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им)  на смесени битови отпадъци (СБО) от 

община Попово с код 20 03 01, разрешени с Решение №15-ДО-315-02/18.04.2019 г. на 

директора на РИОСВ, на площадка за дейности с отпадъци, находяща се в поземлени 

имоти с идентификатори 57649.55.146 и 57649.55.139 по плана на гр. Попово, 

стопанисвана от „Еко Инвест Север“ ЕООД. Мярката е наложена на основание чл. 126, 

чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, т. 2  и чл. 129, ал. 2 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). 

 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
 

По отношение на постигнатия ефект в резултат от контролната дейност на експертите 

може да бъде коментирана работата на пречиствателните съоръжения на проверяваните обекти. 

Всички те са в експлоатация. 

След проверка с взети водни проби от отпадъчни води на МПП- „Дайъри продъктс“ 

ЕООД, гр. Омуртаг и получени протоколи от изпитване, са установени превишения, 

многократно над нормите по показатели за МПП. Дадено е предписание за цялостно 

почистване и извършване на собствен мониторинг на качеството на отпадъчните води, съставен 

е и АУАН.  

Извършена е проверка на хвостохранилище за индустриални отпадъци от бившите 

химически Заводи в Смядово, в землището на гр. Смядово. Хвостохранилището е извън 

експлоатация и не се предвижда бъдеща такава. С цел установяване на качествата на водите в 

хвостохранилището и потенциална екологична опасност е дадено предписание за анализ на 

водни извадки от хвостохранилището.  

 

Бизнеса: 

 

 През месец януари и февруари са представени и обработени 20 броя доклади за проведени 

СПИ през 2019 г. и 2020 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии. Това са 

- „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен, „ЕнерСис“ АД, гр. Търговище, „Брамас – 96“ АД, гр. Шумен, 

„БМП – Близнаци Метал Пластик“ ООД, с. Стража, „Алмед“ ООД, гр. Шумен, производствена 

площадка – гр. Нови пазар, „Пътища“ АД, гр. Шумен, ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално 

депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“ – 4 бр., „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, 

гр. Търговище, „ЗГП България“ АД, гр. Каспичан, „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище, 

„НЕС Нови Енергийни Системи“ ООД, гр. Шумен, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално 

депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг – 3 бр., 

„МЕГГЛЕ България“ ЕООД, гр. Шумен, „Лес Комерс 94“ ЕООД, гр. Шумен и ЕТ „Лес – 

Комерс – Иван Иванов“, гр. Търговище. 

През месец януари и февруари експертите са участвали в 6 броя ДПК. Те са на „Херти” АД, гр. 

Плиска, на склада за химически материали към завод за плоско стъкло на „Тракия глас Б-я” 

ЕАД, гр. Търговище, на "Фабрика за производство на ламинирани табли за сервиране и 

пластмасови съдове", гр. Шумен, на "Ведомствена бензиностанция" в гр. Търговище, 

собственост на "ЛВК Винпром" АД. Експертите са взели участие в ДПК „Разширение на 

административна сграда към Завод за плоско стъкло на "Тракия глас България"ЕАД, гр. 

Търговище и в ДПК по реконструкция на вътрешен тръбопровод с. Студеница, общ. Хитрино.  

През първите два месеца на годината са процедирани 78 уведомления за инвестиционни 

предложения и две уведомления за план/програма,  изготвени са девет процедурни писма с 

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

необходимостта от извършване на ОВОС. 
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 Постъпили са четири искания с информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС. 

Две са исканията за преценка ЕО и два са коригираните и допълнени доклади за ОВОС 

за оценка на качеството. 

 

Обществеността: 

 

В навечерието на Световния ден на влажните зони експерт на шуменската екоинспекция 

гостува на учениците от клуб „Билкарче“ на НУ „Княз Борис I“. В открит урок по темата за 

2020 г. „Влажни зони и биоразнообразие“ децата  научиха за  ролята им като естествено 

местообитание за много растителни и животински видове. Научно-популярни филми запознаха 

малчуганите с най-големите влажни зони в България и с какво те са уникални и различни една 

от друга. 


