
 
 

1 

 

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2020 г. 
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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец май, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха общо 108 проверки, при 

които провериха 95 обекта. От извършените проверки  75 са планови, а 33 са извънредни. В 

рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на 

констатирани несъответствия. За установени административни нарушения е съставен 1 брой 

АУАН. 
 За периода са събрани средства в размер на общо 2460 лв. Сумите по наложени 

глоби и санкции възлизат на 300 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са 

събрани  2160 лв. Разпределени и преведени на съответните общини са 1762,66 лв., като тези 

получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: община  Попово 

– 882, 40 лв., община Шумен – 257 лв., община Търговище – 324, 26 лв., община Каспичан – 

237,20лв. и община Антоново – 67,20 лв.  

 През отчетния  период са извършени 8 проверки по сигнали, от постъпили общо  10 

сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната поща на РИОСВ. 

2 от сигналите са препратени по компетентност.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 75 планови проверки за месец май, от които най - много са по 

управление на отпадъците и опазване на почвите – 24 броя, следват по опазване на водите  

11 броя. 

 През месец май  са извършени 5 броя планови проверки на оператори с комплексно 

разрешително – “Алкомет” АД, “ Бряг– СК” ЕООД, ”Екомакс “ ООД, ”Квинс арго “ ЕООД и 

ОП “ Чистота” Шумен. На “ Алкомет “ АД е дадено едно предписание. 

 За отчитания период експертите са взели участие в 3 броя комплексни проверки– “ 

Пип трейд “ ООД, “ Санитапласт “ АД и “ Фрештекс Текстил Финищинг България “ ЕООД. 

На “ Санитапласт “ АД са дадени 3 предписания. 

През месец май експертите са проверили обекти по 33 извънредни проверки. От тях 9 

са по сигнали и жалби на граждани, 2 проверки са за последващ контрол, 2 проверки са по 

заповед на министъра и 20 други. 

През отчетения период е съставен 1 брой АУАН на община Шумен  във връзка с 

неизпълнение на предписание по Закона за опазване на околната среда ( ЗООС). 

             Експертите са извършили 5 броя извънредни проверки по Заповед № РД–128 от 

10.02.2020 г. на Министъра на ОСВ относно недопускане на замърсявания с отпадъци по 

речните легла и принадлежащите територии. 

            Извършени са 9 броя проверки на лица генератори на медицински отпадъци във 

връзка с правилното обезвреждане на медицинските отпадъци. 
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      През месеца приоритет беше извършването на планови проверки (6 бр. на защитени 

територии и 2 бр. на ЗЗ по издадени Решения по Наредбата за ОС) и приключване на 

преписки по входирани уведомления за ИП и ГСП. 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

            През месец май са постановени две решения за преценяване на необходимостта от 

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

предложения: Разширение на дейността-изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-

252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка в 

гр. Шумен, издадено от РИОСВ-Шумен и за „Обособяване на цех за механична обработка на 

алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения“ на производствената 

площадка на „Алкомет“ АД, гр. Шумен. 

           Извършва се втора консултация по ДЕО към окончателен проект на ОУПО Смядово, 

след постъпила преценка от възложителя-Община Смядово за продължаване на 

консултациите след проведено обществено обсъждане на предварителния проект на плана. 

           Постановено е едно решение за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС за инвестиционно предложение: ИП „Изграждане на център за управление на 

отпадъци в ПИ с идентификатор 57649.55.146, ПИ с идентификатор 57649.55.139 и ПИ с 

идентификатор 57649.55.138 по КК на гр. Попово“ с възложител Община Попово 

          Извършени са осем планови проверки по документи: 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-24-ПР/2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Реконструкция на стопанска сграда – овчарник в УПИ III, кв.1 по плана на с. 

Дойранци, общ. Каолиново с капацитет 1260 броя места за овце-майки, като се 

прилага технология на интензивно отглеждане на животните“. С писмо уведомяват, 

че е издадено разрешение за строеж и площадката се подготвя за дейности по 

реализация на ИП; 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-26-ПР/2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Текущ 

ремонт на съществуваща сграда-овчарник в УПИ III по плана на с. Тодор 

Икономово, общ. Каолиново с капацитет 504 броя места за отглеждане на 

подрастващи, като се прилага технология на интензивно отглеждане на животните“. 

С писмо уведомяват, че е издадено разрешение за строеж и площадката се подготвя 

за дейности по реализация на ИП; 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-03-ПР/2018 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на общ. Попово в землището 

на с. Славяново“. С писмо уведомяват, че не е започнало реализиране на ИП; 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-18-ПР/2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Реконструкция и модернизация на три съществуващи пилчарника в стопански двор 

на с. Божурка, общ. Търговище с цел отглеждане на пилета-бройлери с капацитет до 

30 000 места за птици“. С писмо уведомяват, че не е започнало реализиране на ИП; 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-17-ПР/2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Изграждане на кравеферма до 80 бр. животни в ПИ №101014 и НТП „Кравеферма“ 

и ПИ №101013 с НТП: „Терен за силаж“ в землището на с. Единаковци, общ. 

Хитрино“. С писмо уведомяват, че не е започнало реализиране на ИП; 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-25-ПР/2016 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Преустройство на съществуващи сгради и пристройка към тях за птицеферма с 

38 880 места за отглеждане на бройлери в ПИ 73626.520.11 по КК на гр. Търговище, 

Стопански двор“. С писмо уведомяват, че инвестиционното предложение е 

реализирано. Приложени са удостоверение за въвеждане в експлоатация и 
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удостоверение за регистрация на животновъден обект, които удостоверяват 

изпълнение на поставеното условие да не се превишава ограничителния праг по 

т. 6.6 от приложение 4 на ЗООС, без издадено КР; 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-32-ПР/2016 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Изграждане на нова птицеферма с капацитет 36 000 броя птици в ПИ № 010004 в  

 землището на с. Лятно, общ. Каолиново“. С писмо уведомяват, че е започнало 

изграждането на обекта; 

 Проверка по изпълнение на условие, поставено в Решение ШУ-05-ПР/2018г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение „Увеличаване капацитета на птицеферма с 37 840 бр. места за угояване 

на бройлери в ПИ №000349, Стопански двор на с. Сини вир, общ. Каолиново“. В 

деловодна програма Акстър е постъпило писмо на ИАОС с изх.№КР-

1123/14.05.2020г. за становище по приложено заявление за издаване на КР за обекта, 

с което е изпълнено поставеното условиe за подаване на заявление. За констатацията 

е съставен КП в РИОСВ гр. Шумен. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

             През месец  май на 2020 г. експертите  извършиха  2 бр. извънредни проверки на 

място по подадени в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби от граждани от които: 1 бр. за 

запалени автомобилни кабели и 1 бр. относно изхвърляне на отпадъци в гр. Шумен. За 

установеното при проверките е дадено 1 бр. предписание, което е изпълнено. 

             Извършени са 2 бр. извънредни проверки, във връзка с писма на БДЧР на ЗП Х* Р* – 

птицеферма с. Рътлина, общ. Омуртаг и „Енола Фарм“ ЕООД. При проверките са дадени 2 

бр. предписания за привеждане дейността на обектите с изискванията на законодателството.  

             Един сигнал е свързан с  изтичане на мътно бяла вода в яз. Шумен от тръба на „ВиК – 

Шумен“ ООД. Експерт е извършил проверка на място, при която е установено, че от 

дъждовен колектор стопанисван от „ВиК – Шумен“ ООД, заустван към воден обект яз. 

Шумен се отвеждат белезникаво оцветени води към язовира, поради което са дадени 

предписания за установяване на източника на отпадъчни води към дъждовната канализация 

по бул. „Ришки проход“, след което да се преприемат трайни мерки за предотвратяване 

замърсяването на яз. Шумен посредством дъждовния колектор. 

             Извършена е проверка по  сигнал за възникнал пожар във филтъра за фини прахови 

частици на асфалтовата база в гр. Върбица. Експерти  извършиха проверка на място, при 

която се установи, че пожара е възникнал от несработена защита на ръкавния филтър, в 

резултат от провеждани технически изпитания на възлите и детайлите на инсталацията. 

Пожара е загасен от пожарните екипи на гр. Върбица; 

             Извършена е проверка по сигнал за мътни води на р. Стражка в района на м-т 

„Ливадите“ („Чеир дере“), гр. Шумен. Сигналът е препратен до БДЧР, за предприемане на 

действия по компетентност и е извършена проверка на място от РИОСВ-Шумен. Не са 

констатирани нерегламентирани зауствания.  

             Извършена е проверка по сигнал за изхвърляне на отпадъци в гр.Шумен,Установено 

е минимално количество растителни отпадъци при озеленяване.Дадено е предписание,което 

е изпълнено. 

             Извършена е проверка по сигнал за нерегламентирано сметище по пътя за 

новоизграденото депо за битови отпадъци на Община Омуртаг.При проверката на място, в 

присъствието на представител на Община Омуртаг, се констатира  наличие на замърсен 

участък в който са налични смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки, автомобилни 

гуми, изолационни материали и др. Съставен е констативен протокол. с който на кмета на 

Община Омуртаг е дадено предписание за почистване на наличните в участъка отпадъци. На 

кмета на Община Омуртаг е изпратена покана за съставяне на АУАН. 
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         Във връзка със сигнал за намерен бедстващ бързолет в гр. Шумен се извърши 

проверка на място, при която се установи, че птицата е без видими наранявания, но към 

момента не може да лети. Един час, след като птицата е прибрана в сградата на РИОСВ –  

Шумен, същата е пусната обратно в природата, предвид това, че няма проблеми при размаха 

на крилете и може да лети; 

         Получен е сигнал за ранена лястовица в гр. Търговище, по който е извършена проверка 

от експерт. 

 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

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

 

       През месец май са извършени 9 бр. проверки на лица генериращи и извършващи 

дейности по третиране на медицински отпадъци. При проверките е установено, че се  спазват 

изискванията на Наредба 1 от 09.02. 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и 

третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Изпълняват се 

поставените условия в издадените разрешителни документи. Отпадъците образувани от 

дейността на инфекциозните отделения за лечение на пациенти с Covid – 19 се предават за 

изгаряне в инсинератор. Извършени са 2 бр. проверки на лица, пускащи на пазара в 

Република 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 договорът с ООп, удостоверението за членство в колективна 

система, месечните справки, заплащането на дължимите продуктови такси и правилното им 

начисляване. Извършени са 5 бр. планови проверки на общински администрации Венец, 

Попово, Търговище, Антоново и Опака, във връзка с спазване изискванията на чл. 19, ал. 3 т. 

12 и 15, както и изпълнението на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. При 

проверката на община Венец е констатирано нерегламентирано замърсяване с отпадъци в 

селата Черноглавци и Венец, за което е дадено задължително за изпълнение предписание.         

Експертите от направлението участваха в 2 бр. комплексни проверки на предприятие за 

производство на санитарни изделия за бита „Санитапласт“ АД и млекопреработвателно 

предприятие „Пип Трейд“ ООД.  

 

 Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда 

 

       Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен график за 

извършване на контролни измервания на нивата на шум излъчван от промишлени източници 

за 2020 г., през месец май е извършено измерване за определяне на общата звукова мощност 

излъчвана от 2 обекта: 1. „Клара АВС“ ЕООД, гр. Търговище, производствена площадка с. 

Зелена Морава; 2. „Надежда“ ООД, с. Климент.  

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

             През месец май са извършени планови проверки на 8 обекта (в това число 2 броя 

комплексни проверки и 2 броя съвместни проверки). В рамките на осъществения контрол 

през месец май е дадено 1 брой предписание. 

              През месец май са извършени 5 броя извънредни проверки, сред които: Една 

проверка на „Иксед“ ООД, с. Климент – във връзка с писмо на Дружеството за утвърждаване 

на точка за вземане на проби от източник на емисии на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух;  1 бр. проверка на „Автомагистрали – Черно Море“ АД, гр. Шумен, 

Асфалтова база – Кралево - във връзка с писмо на Дружеството за утвърждаване на точка за 

вземане на проби от източник на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния 

въздух; 1 бр. проверка в гр. Нови пазар - извънредна проверка за инсталиране на МАС към 

РЛ - Варна, относно утвърден график за установяване на КАВ; 1 бр. проверка на  
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„Трейдфарма“ ЕООД, гр. Нови пазар – във връзка с писмо на Дружеството за утвърждаване 

на точка за вземане на проби от източник на емисии на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

Извършени са планови проверки на 11 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца. Това са: „Пип Трейд“ ООД, с. Давидово; ГПСОВ – Шумен; „Алкомет“ АД, гр. 

Шумен; „Строителни изделия“ АД, с. Хан Крум; „Автомагистрали – Черно море“ АД – 

Бетоново възел, гр. В. Преслав; „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен; „Сарк Бъгария“ АД, 

гр. Шумен; Канализационна система без ПСОВ на гр. Каспичан; ГПСОВ – Нови пазар; 

„ЕнерСис“ АД, гр. Търговище; ЕТ „Николай Неделчев“ – плодохранилище, с. Кочово; РДНО 

– гр. Шумен; 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

             КР–извършени 5 бр. проверки, от които 2 бр. са от първо тримесечие (отложени 

поради въведеното извънредно положение) До края на отчетния няма съставени актове за 

административно нарушение. 

             През изминалия месец, експертите  извършиха 2 бр. проверки на лица притежаващи 

издадени от РИОСВ – Шумен разрешителни и регистрационни документи за дейности по 

третиране на отпадъци. При проверките е установено, че дейностите се извършват съгласно 

условията поставени в издадените документи. Води се редовна отчетност по отпадъците, по 

реда на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. При проверките не са дадени предписания. 

             Експертите  взеха участие в извършените 5 бр. проверки  по изпълнение на условията 

на издадени Комплексни разрешителни на „Квинс Арго“ ЕООД, „Бряг СК“ ООД, „Алкомет“ 

АД, „Екомакс“ ЕООД, ОП „Чистота“ – оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци 

гр. Шумен.  

 

Почви: 

         През отчетния период е извършена 1 бр. проверка на „Б-Б“ кубове за съхранение на 

залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита находящи се в с. Изгрев, 

община Венец. При проверката е установено, че контейнерите са в добро състояние, не са 

констатирани течове и разливи на ПРЗ. 

  

Засилен последващ контрол: 

 

               ОХВ – една проверка на „Купроемайл“ЕООД, гр.Шумен 

 

               Извършена е една проверка по изпълнение на дадено предписание на „Акация 

Трейд“ ЕООД, с Хитрино.  
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3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА  

      ДЕЙНОСТ. 

         

БРЗТЗСР: 

 

              Извършени са 13 бр. проверки. Проверени са 13 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 3 бр. предписания, които са изпълнени.  

  Едно от предписанията е дадено на Община Шумен след извършена проверка на ЗМ 

„Дъбовете“ – земл. с. Илия Блъсково, за почистване на защитената територия след 

установено замърсяване с отпадъци в границите ѝ.  

 

 

 

Отпадъци: 

 

   За отчетния период са извършени  общо 42 бр. проверки, от които 29 бр. планови и 

13 бр. извънредни. Дадени са 9 бр. предписания, а са изпълнени 3 бр. През отчетния период 

експерти от направление „УООП“ са утвърдили 9 работни листи за класификация на 

отпадъци и са заверени 8 броя отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. 

Издадени са 5 броя нови и изменения и допълнения на вече издадени регистрационни 

документи по чл. 78 от ЗУО, 4 бр. от които за извършване на дейност по събиране и 

транспортиране на отпадъци и 1 бр. за извършване на дейности по третиране за отпадъци. 

Издадени са 2 бр. разрешителни документи по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци. За неизпълнение на дадено при предходна проверка предписание е 

съставен 1 бр. АУАН на Община Шумен по чл. 166, т.3 във връзка  с чл.155, ал.2 от ЗООС.  

 

Химикали: 

 

              Само по химикали - 5 бр. : "Караш инвест" ООД - обект гр. Смядово, дадено 1 

предписание; “Автомагистрали – Черно море” АД гр.Шумен - бетонов възел,  гр. Търговище, 

дадени 4 предписания; “Агрофрукт“ООД, гр.Търговище, "Екомакс" ООД - обект гр. Велики 

Преслав, "Маяк КМ"АД, гр.Нови пазар, дадено 1 предписание. 

              Участие в съвместни проверки - 2 бр. : 

„Алкомет” АД, гр. Шумен , "Рьофикс" ЕООД, гр. Нови пазар,  

              Участие в 3 комплексни проверки на : 

„Фрештекс Текстил Финишинг България“ ЕООД, гр. Попово, „Санитапласт“ АД, дадено 

едно предписание, "ПИП Трейд" ООД - обект с. Давидово 

              Извънредни проверки, 2 бр.     

              Една проверка последващ контрол - "Купроемайл" ЕООД, гр. Шумен 

 

 

СЕВЕЗО – Извършени са 4 проверки по Севезо    

 

            Те са във връзка с текущ  контрол, на основание на план за контролната дейност на 

РИОСВ Шумен за 2020  г. и Заповед на  Министъра на околната среда и водите от тази 

година за създаване на комисии за извършване на съвместни проверки на оператори  на 

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

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

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

водите за утвърждаване на годишните планове за контролната дейност  през 2020 г. от 

комисиите /Приложение 15 към същата Заповед/. 
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      През май беше извършена проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване на околната 

среда от страна на РИОСВ-Шумен, в съответствие с чл.23, т.5, от Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 

тях на „КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр. Каспичан. 

Извършен е контрол на изпълнението на мерките, които е предприело предприятието 

с нисък рисков потенциал "Крис ойл - 97" ЕООД, гр. Каспичан, със становище за 

потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 2 от ЗООС - Изх.№ 3535 от 5.08.2016г., становище 

потвърждение по чл.103 , ал.6 от ЗООС на извършената класификация по чл.103, ал.2 на 

ЗООС, Изх. № УК-172/16.06.2016., за обект  с предмет на дейност: производство на 

рафинирано слънчогледово масло с капацитет на производството е 25 т. тона готова 

продукция за ден. Използват се само  опасни химични вещества и смеси, посочени по вид и 

количества в Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък 

рисков потенциал.  

След извършване на проверката е изготвен и чек-лист, подписан от членовете на 

комисията,  изготвен е  и подписан констативен протокол, изпратен е доклад до МОСВ  от 

извършена проверка по чл. 157а, ал. 2 от  ЗООС  , във връзка с изискванията на чл. 157б, ал. 

2, т.1 от   ЗООС и чл.23, т.6, съгласно формата  по приложение №8 от Наредба за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от 

тях /ДВ бр.5 от 19.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г./. 

През отчитания период е  извършена  проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване 

на околната среда от страна на РИОСВ - Шумен, в съответствие с чл.23, т.5, от Наредба за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 

тях на  “Караш инвест“ ООД гр. Габрово,  с обособена част от Химически завод "Смядово", 

гр.Смядово предприятие с висок рисков потенциал, с одобрен доклад за безопасност №58-А5 

/2018 г., класификацията на предприятието, извършена на основание на подадено актуално 

уведомление в МОСВ гр.София, съгласно чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната 

среда  и утвърдена с потвърждение по чл.103, ал.6  от същия закон,  изх.№УК-8/6.2.2019.  

           Извършена е  проверка  на мерките предвидени  в актуализиран доклад за безопасност 

по чл.116 ж, ал.4, предложение първо във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС -№58-А5/2018 г. 

на  „Караш инвест”ООД  гр.Смядово, във връзка с класификацията му като предприятие с 

висок рисков потенциал, потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършената 

класификация по чл.103, ал.2 на ЗООС от оператора „Караш инвест”ООД  гр.Смядово, като 

предприятие с висок рисков потенциал, Изх. №УК-32/26.10.2017 г., актуално уведомление за 

класификация на предприятието/съоръжението, подадено  съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗООС с 

Вх.№УК-8 от 6.2.2019г. в МОСВ гр. София. с  Изх.№УК-8/11.02.2019   и изпратено 

потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършената класификация,  Вх.№в РИОСВ 

Шумен ОА-509 от 11.02.2019г.Използват се само  опасни химични вещества и смеси, 

посочени по вид и количества в Уведомление за класификация на предприятие и/или 

съоръжение с висок рисков потенциал.             

            След извършване на проверката е изготвен и чек-лист, подписан от членовете на 

комисията,  предстои подписване на  констативен протокол. 

             Експертите извършиха проверка по изпълнение на условията от разрешително на 

“Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище, по чл.104, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда от страна на РИОСВ-Шумен, в съответствие с чл.23 , ал.1 т.5, от Наредба за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от 

тях. Установено беше използването само  опасни химични вещества и смеси, посочени по 

вид и количества в Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с висок 

рисков потенциал.             

         След извършване на проверката е изготвен и чек-лист, подписан от членовете на 

комисията,  предстои подписване на  констативен протокол. 
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      Беше извършена проверка на „Пашабахче България“ЕАД, гр. Търговище по чл.105, 

ал.3 от Закона за опазване на околната среда от страна на РИОСВ - Шумен, в съответствие с 

чл.23, т.5, от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, на последствията от тях (Приета с ПМС № 2 от 

11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., посл.изм.23.08.2019г., 

ДВ бр.67. от 2019г.  

Предприятието е извършило класификация  по чл.103, ал.2 от ЗООС  и подало 

уведомление  в МОСВ, издадено становище за потвърждение по чл.103 , ал.6 от ЗООС, 

Изх.№УК-186/19.7.2016 г. на уведомление Вх.№УК-186/6.7.2016г. и Изх.№УК-

212/13.10.2016г. на актуализирано уведомление на оператора , Вх.№УК-54/5.09.2017г.,  

Изх.№УК-54/12.09.2017 г. С писмо вх.№ УК-4/23.02.2018 година е подадено актуално  

уведомление за класификация от „Пашабахче България” ЕАД гр. Търговище в МОСВ гр. 

София. Класификацията на предприятието е извършена на основание на подадено 

уведомление в МОСВ гр. София, съгласно чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната 

среда и утвърдена с потвърждение по чл.103, ал.6 – Изх. № УК-4/13.3.2018 г. от МОСВ.            

Издадено  потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за предотвратяване на 

големи аварии с изискванията на Наредбата, чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, 

ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ОА-1704 от 19.09.2018г. Използват се само  опасни химични 

вещества и смеси, посочени по вид и количества в Уведомление за класификация на 

предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал. 

              След извършване на проверката е изготвен и чек-лист, подписан от членовете на 

комисията,  предстои подписване на  констативен протокол.  

 

 

ЗОПОЕЩ –2 планови проверки - при участие в комплексна проверка на „Фрештекс 

Текстил Финишинг България“ ЕООД, гр. Попово  и „ Санитапласт“ АД,  с.Драгоево, дадено 

едно предписание. 

 

 

ОВОС И ЕО: 

 

            През месец май в направлението са извършени: осем планови проверки по документи 

по изпълнение на условия от решения за преценяване на необходимостта от ОВОС; 

процедирани са 46 бр. УИН и  2 бр. уведомления за план/програма. 

            През месец май са постановени: две решения за преценяване на необходимостта от 

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

производството по реда на глава шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР: 

поради непредставена от възложителя информация в указания срок за ИП „Изграждане на 

център за управление на отпадъци в ПИ с идентификатор 57649.55.146, ПИ с идентификатор 

57649.55.139 и ПИ с идентификатор 57649.55.138 по КК на гр. Попово“ с възложител 

Община Попово.  

 

Комплексни разрешителни:  

 

             Няма открити нарушения в експлоатацията на проверените 5 бр. инсталации, които се 

експлоатират на основание комплексно разрешително.  

Извършени са 5 бр. проверки, от които 2 бр. са от първо тримесечие (отложени 

поради въведеното извънредно положение) До края на отчетния няма съставени актове за 

административно нарушение. 

            "Квинс арго" ЕООД  има 2 бр. предписания  

              1.Да се разчисти растителноста около събирателните съоръжения за отпадъчни води; 

              2. Да се извърши изчерпване и предаване на отпадъчни води в ГПСОВ 

   "Алкомет" АД –Едно предписание- Операторът да вземе решение и да предвиди 

временно обособяване на удачно складово помещение за съхранение на вещества и смеси с 
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химичен характер за които се изисква самостоятелно такова (в т.ч. и с токсичен 

характер), според изискванията за съвместимост, съгласно Приложение към Наредбата за 

реда и начина на съхранение на охв. 

 

Наказателни постановления: 

 

През месеци май  са издадени 6 НП на обща стойност 4 100 лв. 

 

 

1. №44/04.05.2020г, ЕТ „Фея – А* Х*“. Едноличният търговец не е представил отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2019г. Наложена санкция в р-р на 300 

лв. 

 

2. №45/04.05.2020г, "Агро Органик Трейд" ЕООД, гр. Пловдив. Дружеството не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2019г. в 

организирания от него билкозаготвителен пункт. Наложена санкция в р-р на 300 лв. 

 

 

3. №46/05.05.2020г, „Прино“ ЕООД. Дружеството не е представило отчет за добитите от 

него количества от лечебни растения за 2019г. в организирания от него билкозаготвителен 

пункт. Наложена санкция в р-р на 300 лв. 

 

4. №47/11.05.2020г, Н* Б* И* - кмет на Община Хитрино. Не е предприел мерки за 

предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, създаване на 

незаконно сметище и не организиране почистване на замърсените участъци. Наложена 

глоба в р-р на 3000лв. 

 

5. №48/13.05.2020г, С* М* Г*. Не е представил обобщена информация за изкупените, 

обработените, реализираните и налични количества билки до 20.01.2020г. Наложена глоба 

в р-р на 100 лв. 

 

6. №49/13.05.2020г, М* Г* И*. Не е представил отчет за добитите от него количества от 

лечебни растения за 2019г. в организирания от него билкозаготвителен пункт. Наложена 

глоба в р-р на 100 лв. 

 

 

4.КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда: 

 

        Пречиствателните съоръжения на всички обекти, проверени при планови проверки през 

отчетния период,са в изправност и в експлоатация. 

        Участие в междуведомствена комисия за проводимостта на р. Врана и р. Сива в област 

Търговище по Заповед на Областният управител на Търговище. 

        През месец май. се извърши проверка на животновъден обект – птицеферма, разположен 

в стопански двор на с. Рътлина, общ. Омуртаг. Сигналът е за нарушаване подаването на 

питейна вода за с. Рътлина поради водоползване за нуждите на птицеферма на Евтим 

Хатунчев. Проверката е извършена съвместно с представител на Басейнова дирекция. Дадени 

са 2 броя предписания по отношение опазване на водите. 

        На основание чл. 16, ал. 1 ЗОПОЕЩ, РИОСВ-Шумен е предоставила на Министъра на 

околната среда и водите информация за вписване и поддържане на публичния регистър по 

чл.15 ЗОПОЕЩ през месец май 2020г. за 5 броя издадени документи по реда на ЗУО.  
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   Бизнеса: 

 

         През месец май са представени и обработени 4 броя доклади за проведени СПИ от 

оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, 

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. 

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

„Дивдядово“, „Елена Груп“ ЕАД, гр. Попово и „КММ“ АД, гр. Шумен). Резултатите от 

проведените измервания показват, че съдържанието на контролираните вредни вещества в 

отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, регламентирани с 

нормативните актове. 

         По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 28 бр. отговори по 

внесени уведомления за ИП, 6 бр. по внесени Горскостопански програми; 2 бр. по внесени 

План- извлечения (по 1 бр. за ОГТ и ДГТ), 2 бр. издадени Решения по Наредбата за ОС. 

         През месеца по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 3 бр. писма до 

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

водите, във връзка с депозирани в РИОСВ- гр. Шумен УИН и ГСП. 

         По внесени УИН е изготвено 1 бр. писмо, указващо приложимата процедура по ЗБР при 

съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

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

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

         През месец май са постъпили 5 бр. Искания с информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС;  

         Постановени са две решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС  с характер на решението „да не се извърши ОВОС“; 

         Постановено е едно решение за прекратяване на производството по реда на Глава шеста 

от ЗООС и ЗБР; 

         През месец май е взето участие в 3 броя ДПК. Те са: "Проектиране на СМР на 

многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. "Милан Борисов" № 15, вх.1 и 

вх.2“; "Дестилерия за производство на етерични масла-преустройство и пристройка към 

съществуваща промишлена сграда" - "БГ АГРО Търговска компания" ЕАД, гр. Варна и 

изграждане на вътрешен водопровод на с. Хитрино. 
 

Обществеността: 

 

         През месец май РИОСВ – Шумен обяви своя традиционен конкурс „Мисли зелено – 

пази природата“. През тази година той се провежда в онлайн формат. Конкурсът е за 

индивидуално участие на децата от Шуменска и Търговищка област, които подпомогнати от 

своите родители, искат да споделят в снимки оригинални дейности по опазване на околната 

среда у дома. Участниците са разделени в две възрастови категории. Първата е за 

малчуганите от детските градини и учениците от първи до седми клас. Втора категория е 

насочена към по-големите ученици от осми до дванадесети клас. По регламент 

представителите от първата категория трябва да покажат в снимки (до три броя) с кратко 

описание как засаждат, зацветяват у дома или в двора, рециклират, събират разделно 

отпадъци или други дейности опазващи природата. Предизвикателството пред големите 

ученици е да се представят с фотография на защитени растения и/или защитени територии и 

зони от обхвата на регионалната екоинспекция, която също да бъде придружена с кратко 

описание.  

          Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 5 юни - Световния ден на околната 

среда на сайта на РИОСВ и във Фейсбук страницата. Всички участници ще получат грамоти 

по пощата, а победителите ще получат предметни награди. 

 

 

 


