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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ  МАЙ   2019 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 г. 
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брой брой  общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой 

93 105 5 1 0 1 350,00 350,00 1 20,00 1277,00 0 

 

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  105 бр. проверки, при 

които провериха 94 бр. обекта. От извършените проверки, 57 бр. са планови, а 48 бр. са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 бр. предписания за отстраняване 

на констатирани несъответствия.  За установени административни нарушения са съставени 5 бр. 

АУАН.   
За периода са събрани средства в размер на общо 1627,00 лв. Събраните суми по наложени 

глоби и санкции възлизат на   350,00 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са 

събрани  1277,00лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са общо  1021,60 лв., 

като тези, получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: общ. 

Попово – 775,60 лв., общ., общ. Каспичан - 185,20 лв., общ. Търговище - 60,80лв.   

През отчетния  период са извършени  9 бр. проверки по сигнали, от постъпили общо 13 бр.    

За 4 бр. сигнали са изпратени писма.      

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 Важен акцент от дейността на РИОСВ Шумен през м. май бе получаването, проверяване 

с издаване на становища и валидиране на ГДОС за 2018 г.  на обекти  с Комплексни 

разрешителни. Проверени са всички получени Доклади от всички инсталации с КР на 

територията на РИОСВ Шумен. Всичките общо 34 броя са обработени, валидирани, и изпратени 

писма със становища до ИАОС. 

 През м. май са извършени 5 бр. извънредни проверки на дерета и речни легла на пет   

общини, във връзка със  Заповед №РД-108 от 08.02.2019 г. на Министъра на околната среда и 

водите  и дадени предписания на директора на РИОСВ - гр. Шумен. С това са проверени всички 

Общини на територията на РИОСВ Шумен.   

 Акцент за м. май са и продължилите работата си Междуведомствени комисии по 

заповед на Управители на области и Кметове на общини, за състоянието на язовири и речни 

русла за област Шумен и област Търговище. При обходите е извършена и  1 бр. извънредна 

проверка.    

 Изпълнени са 57 броя планови проверки за м. май  по всички направления, от които най 

много по управление на отпадъците -18 бр., опазване на водите - 7 бр., Комплексни проверки - 5 

бр. и Комплексни разрешителни - 3 бр.; 

 През м. май проверките по постъпили сигнали и жалби  са общо 9 бр. от сигнали през м. 

май, като основно са  за бедстващи птици- 5 бр. ; за замърсяване с отпадъчни води, за 

замърсяване с отпадъци и изгаряне – 3 бр., за сеч на дървета и храсти – 2 бр.  

 През отчетния период са съставени 5 бр. АУАН, от които 3 броя  за нарушение  по 

Закона за водите, 1 бр. за нарушение на ЗООС, за неизпълнено предписание,  условие на 

Комплексно разрешително, и 1 бр. за нарушение  по Закона за управление на отпадъците;  

 5 бр. комплексни проверки на  обекти планирани за 2019 г. за 2-ро тримесечие са 

извършени през май;    

 Извършени са 48 бр. извънредни проверки, като от тях - 5 бр.  са по Заповед на 

Министър на ОСВ,  9 бр. са по сигнали, 3 бр. последващ контрол, 14 бр. за съставяне на 
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Констативни протоколи след проби води и въздух, 2 бр. по инвестиционни предложения, 5 

бр. за ДПК, 2 бр. за определяне на точки и площадки за мониторинг въздух, 2 бр. по 

заявления по ЗУО, 1 бр. за повторни водни проби.  

 Извършени планови проверки с вземане на водни проби  с РЛ Шумен за м. май  - 6 бр.  

в  изпълнение на контрол на планови обекти с водни проби за 2 -ро тримесечие на 2019г.    

 Извършени са 2 бр. проверки на лица извършващи дейност по разкомплектоване на 

ИУМПС и 3 бр. проверки на лица генериращи масла и отпадъчни нефтопродукти (автосервизи).  

 Извършени бяха и 5 броя планови проверки на общини във връзка с изпълнение на 

задълженията им по чл. 19 от ЗУО; 

 Извършени са 5 броя проверки по писмо на МОСВ на фирми пускащи на пазара на Р. 

България опакована готова продукция и членуващи в ООп; 

 Акцент през месеца  са проверките на състоянието на Б-Б кубове за съхранение на 

залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита. Продължава работа по 

преопаковането и предаването за крайно обезвреждане на негодните ПРЗ от складове на 

територията на област Търговище.;    

 За м. май акцент са плановите проверки - 5 бр.  на защитени територии и  защитени 

зони;  

 По отношение на направление „БРЗТЗСР” през месеца приоритет бяха приключване на 

преписки по входирани уведомления за ИП и ГСП, на вековно дърво- Мравчен дъб.  

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

за лечение и отглеждане общо 5 бр. екземпляри от видовете Бял щъркел (2 бр.), Керкенез, 

Щиглец и Малък воден бик. 

 РИОСВ – Шумен отбеляза 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие.  

В информационния център на екоинспекцията гостуваха ученици и се проведоха различни 

мероприятия;   

 

  Засилен превантивен контрол : 

 През м. май се извършиха 2 бр.  планови проверки за контрол по изпълнение на 

условията в постановени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 

при които е констатирано, че дейностите не са реализирани:  

- Решение по ОВОС № ШУ-4-4/2016г. за одобряване осъществяването на ИП: 

„Модернизация и реорганизиране на процеси по отглеждане на свине в свинекомплекс с. 

Алваново, общ. Търговище.  

- Решение № ШУ-20-ПР/2016 г. за ИП: Добив на строителни материали от находище 

„Ламбурлука“, с. Веселиново, общ. Смядово“.   

 Извършена е 1 бр.  проверка по изпълнение на условия в решение по ОВОС на РИОСВ 

гр. Шумен за ИП: Модернизация на свинекомплекс в с. Алваново, дадените предписания  са 

изпълнение в отчетния период; 

 Извършени са 6 бр. планови проверки по документи на постановени решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с поставени условия, при които е 

констатирано, че три не са реализирани, а другите три са в процес на строителство.  

 През месец май са постановени 4 бр.  решения за преценяване на необходимостта от 

ОВОС, три от които са с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“ и едно с характер на 

решението „да се извърши ОВОС“ :   

-  „Изграждане на малка водна електрическа централа с номинална мощност 0,850 MW, с. 

Любичево, община Антоново 

-  „Изграждане на мини мандра за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на 

ден“ в УПИ IX-58, кв.28 по плана на с. Бяла река, общ. Върбица” 

-  „Изграждане на производствено-складова база и сервиз за ремонт на МПС“ в гр. Шумен“. 

- „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“, землище с. Кралево, 

общ. Търговище 

 Постановени са 2 бр.  решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО, с характер на решенията да не се извършва ЕО.  
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Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 По сигнал С-41/ 10.05.2019 г. Оставен ранен щъркел във ветеринарна клиника в гр. 

Търговище. Установи се, че птицата е със счупен ляв крак. В тази връзка щъркелът е изпратен за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора.    

 По сигнал С-42/10.05.2019 г. - Заустване на отпадъчни води и водовземане от язовир 

Тича до село Сушина.  Извършена е проверка на място с представители на РЛ - Шумен и БДЧР - 

Варна. Констатирано е, че е положен тръбопровод в имот, от който  към момента на проверката,  

няма заустване на отпадъчни води и не е имало.  

 По сигнал С-43/10.05.2019 г.  Изграждане на път и канализация за отпадъчни води, която 

води към яз. Тича до село Сушина. При извършената проверка е установено, че са извършени 

земни работи.   Дадени са предписания за премахването на канализационна тръба и действия от 

компетентност на община Върбица. 

 По сигнал  С-44 /10.05.2019 за сеч до яз. Тича в землището на с. Сушина, общ. Върбица. 

Изпратено е писмо до Служба по кадастър за установяване на собствеността.   

 По сигнал С-45/13.05.2019  за ранен малък Керкенез. На същия ден е извършена 

проверка с Констативен протокол № ЗВ – 34/11.05.2019 г., при която е установено, че керкенеза е 

с ранен десен крак и ляво крило. РИОСВ – Шумен своевременно изпрати птицата за лечение и 

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

 По сигнал С-46/15.05.2019 Фирма Екомакс изхвърля отпадъци на депото, които не 

отговарят на допустимите по КР. Извършена е проверка на място, като  и е дадено 1 бр. 

предписание на ОП Чистота“ – оператор на РД и на фирмата . 

 По сигнал С-47/ 16.05.2019 г. за Щиглец с наранено крило. Извършена е проверка и 

птицата е изпратена от РИОСВ – Шумен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

 По сигнал С-48/ 17.05.2019г. за продажба на екзотични видове животни в интернет 

сайт.  Даден е отговор на МОСВ с писмо с изх. № С-48/ 21.05.2019 г., че животните предмет на 

продажба на територията на РИОСВ – Шумен не попадат под разпоредбите на ЗБР и ЗЗЖ. 

 По постъпил сигнал за С-49/20.05.2019 г. за замърсяване с отпадъци по пътя Попово – 

Бяла, до яз. „Бойка“, е изпратено писмо по компетентност до ОПУ Търговище. За предприемане 

на мерки и прекратяване замърсяването.  

 С-50/23.05.2019 г. за премахване на храстова и дървесна растителност от работници на 

ОПУ-Търговище покрай път между селата Априлово и Конак. Изпратено е писмо до ОПУ 

Търговище за прекратяване на резидбата на клони в забранения период на гнездене на птиците.  

 По сигнал С-51/30.05.2019 г. за горене на автомобилни гуми в района на бивш завод и 

наличие на черен дим, е извършена проверка на място.  Установено е в борса за дърва се горят 

дървесни остатъци. Дадено е предписание за прекратяване на горенето.   

 По сигнали  №, № С-52/30.05.2019 г., С-53/30.05.2019 г., за паднала птица щъркелче и 

намерена птица Воден бик са извършени проверки на място. В тази връзка РИОСВ – Шумен 

изпрати птиците  за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. 

 

 Опазване чистотата на въздуха  

 През месец май са извършени планови проверки на 8 обекта (в това число 3 броя 

комплексни проверки и 1 брой съвместна проверка).  

 Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2019 г. за извършване 

на задължителен инструментален контрол, през месец май бяха взети проби от 1 обект – „Роса“ 

АД, гр. Попово - извършено е измерване за установяване съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в 

отпадъчните газове, формирани при работа на котел ПКМ – 6,5 с предна камера за твърдо 

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

 През месец май са извършени 5 броя извънредни проверки, сред които: 1 бр. 

проверка на „Агбия Ойлс“ ООД, с. Тимарево –за утвърждаване на точка за вземане на проби от 

източник на емисии на вредни вещества;  1 бр. проверка на "Енола Фарм" ЕООД, гр. Търговище, 

свинеферма с. Алваново - извънредна проверка във връзка с поставени Решения по ОВОС; 1 бр. 

проверка на "Веселин Запрянов" ЕООД, гр. Пловдив, производствена площадка – гр. Шумен - 
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съставяне на КП след проби въздух, въз основа на проведени СПИ; 1 бр. проверка на „Плиска 

Ойл“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – гр. Велики Преслав - съставяне на КП 

след проби въздух, установено е съдържание на прах и въглероден оксид над НДЕ; 1 бр. 

проверка на „Ал и Ко“ АД, гр. Шумен – във връзка с писмо на Дружеството за уточняване 

местоположението на точки за вземане на проби от източници на емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 През месец май са извършени общо 23 бр. проверки от които 6 бр. планови за 2-ро 

тримесечие на 2019 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект, с вземане на водни 

проби, и 1 бр. проверки по плана за 2-ро тримесечие за заустване в канализация;  

 Извършени са планови проверки на 6 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са: „Пип трейд“ ООД, с. Давидово - предприятие за преработка на мляко; 

„Енерсис“АД, гр.Търговище Предприятие за производство на акумулаторни батерии; ГПСОВ- 

Попово, гр. Попово - с Канализационна система; „Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище- 

предприятие за преработка на мляко; „Милктрейд- БГ“, с. Съединение -  предприятие за 

преработка на мляко; „Родна индустрия“ ЕООД, гр. Попово – предприятие за производство на 

керамични тухли;  

 Извършени са общо 16 бр. извънредни проверки, от които 12 бр. с констативни 

протоколи след водни проби, 2 бр. по постъпили сигнали за изграждане на канал за отпадъчни 

води в района на с. Сушина, яз. Тича, 1 бр. при Междуведомствени комисии за проверка на 

водни течения по заповеди на Кмет на общини на Попово, 1 бр. за повторни водни проби и   1 бр. 

за ДПК;    

 Осъществени са 3 броя планови комплексни проверки на: " ГПСОВ и Канализационна 

система гр. Попово; „Пип трейд“ ООД, с. Давидово - предприятие за преработка на мляко, 

„Милктрейд - БГ“, с. Съединение -  предприятие за преработка на мляко, ; "Хаддад Милк" ЕООД, 

с. Макариополско - предприятие за преработка на мляко;  

 Извършена е една самостоятелна поверка по отношение опазване на водите – на 

Свинекомплекс в с. Радко Димитриево; 

 Съставените   12 броя Констативни протоколи след водни проби:са на "Автомагистрали- 

Черно море"  АД, гр. Шумен; "Веселин Запрянов" ЕООД, гр. Шумен; Канализационна система с. 

Хан Крум, общ. В. Преслав; Канализационна система с. Троица, общ. В. Преслав; 

Канализационна система с. Осмар, общ. В. Преслав; „Дайъри Продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг; 

"Автомагистрали- Черно море"АД, гр.Велики Преслав; Канализационна система - Смядово, гр. 

Смядово;  ДП "Кабиюк", с. Коньовец и "Млечни продукти" ООД, с. Коньовец; КМ гр.Омуртаг и 

„Пип трейд“ООД, с.Давидово;.  

 

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

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

 Извършена е  1 бр. проверка на лице извършващо внос на електрическо и електронно 

оборудване от Китай, във връзка с писмо на МОСВ. При проверката е дадено предписание за 

заплащане на дължимата продуктова такса, което е изпълнено в срок. 

 Извършиха  се 4 бр. планови проверки на лица пускащи на пазара на Р. България 

опакована готова продукция, като е дадено 1 брой предписание за представяне на липсващи при 

проверката документи; 

 През месеца са осъществени 3 бр. проверки на лица генериращи масла и отпадъчни 

нефтопродукти (автосервизи), при които се установи, че дружествата водят редовно отчетност, 

отпадъците се съхраняват при спазване на изискванията на Наредба за отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти и Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци. Дадени са 2 бр. предписания; 

 През месеца са извършени последните 5 броя извънредни проверки на дерета и речни 

легла на териториите на 5  общини в обхвата на РИОСВ - Шумен, във връзка със  Заповед №РД-

108 от 08.02.2019 г. на Министъра на околната среда и водите, както и във връзка с дадени 

предписания на директора на РИОСВ - гр. Шумен. От извършените проверки на деретата и речни 

легла  не се установи, наличие на локални замърсявания с отпадъци и образувани 

нерегламентирани сметища;  
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 През изминалия месец, експерти от направлението взеха участие в 6 броя 

комплексни проверки, по компоненти и фактори на околната среда, като на 2 от тях, 

координираха цялостните действия при проверката – военно ремонтен завод „Терем Хан Крум“ 

ЕООД гр. Търговище и млекопреработвателно предприятие „Пип Трейд“ ЕООД с. Давидиво.  

 През месец Май  на 2019 г. са извършени  2 бр. проверки на  центрове за 

разкомплектуване на ИУМПС, при които е установено, че дружествата извършват дейността в 

съответствие с нормативните изисквания и при спазване условията в издадените документи за 

дейности с отпадъци; 

 Извършени са 1 бр. проверка на площадка за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, както и 4 

бр. проверки на лица притежаващи издадени от РИОСВ – Шумен документи по чл. 35, от ЗУО за 

дейности с отпадъци. При проверките са дадени 3 бр. предписания; 

 

Почви 

 През месеца са извършени 2 броя проверки  на Б-Б кубове  за съхранение на негодни за 

употреба препарати за растителна защита, при които не е установено нарушаване на целостта им 

и/или пропуквания и течове. Б-Б кубовете са в добро техническо състояние. От кметовете по 

населени места, се извършват регулярни проверки. От проверката на животновъдния обект – 

свинеферма с. Алваново, се установи, че образуваният торов отпад, се отвежда посредством 

канали в бетонов събирателен басейн, след което се подлага се на сепариране на твърда и течна 

фракции; 

 

Комплексни проверки  

 Извършени са 5 бр. планови комплексни проверки на Предприятие за производство на и 

ремонт на военна техника- “Терем Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище, Предприятие за преработка 

на мляко - "Хаддад Милк" ЕООД, с. Макариополско,  Предприятие за преработка на мляко – 

„Пип Трейд“ ООД, Предприятие за преработка на мляко - „Милктрейд“ ЕООД с. Съединение, 

ГПСОВ Попово с Канализационна система гр. Попово;   

 

 Комплексни разрешителни  

 През май  в РИОСВ Шумен се обработиха всички постъпили  Годишни Доклади по 

околна среда за отчет на изпълнените условия за всички инсталации с издадени  Комплексни 

разрешителни. До края на м. май са валидирани и изпратени писма и становища до ИАОС за 

всички обекти с КР на територията на РИОСВ Шумен.  

 По контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни – извършени 

3 бр. проверки на 3 бр. инсталации за интензивно отглеждане на свине – на „Тетрахиб“ ЕАД в с. 

Никола Козлево, на „Енола фарм“ ЕООД в с. Буйново и на „Хибриден център по свиневъдство“ 

АД в гр. Шумен.  Дадени са 13 бр. предписания за изпълнение.   

 

ОХВ  

 Извършени са общо 8 бр. проверки по химикали, от които 4 бр. планови коплексни 

проверки, 2 бр. съвместни на  "Елена груп" ЕАД, гр. Попово и  "Антола" АД, гр. Попово; 

  Извършени са 2  броя извънредни проверки 

 През м. май експертите от направлението са участвали в планови проверки на ПД на 

"Енола Фарм" ЕООД, с. Алваново, общ. Търговище, "Котларов" ЕООД, гр. Нови Пазар и 

извънредна  проверка по писмо на РУ-Нови пазар към ОД на МВР гр. Шумен 

 В рамките на осъществения контрол са дадени 14 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.  Изпълнени са  10 предписания. 

 

СЕВЕЗО 

 Извършена проверка на изпълнение на мерките, предвидени в  Доклада за безопасност 

на  „Караш инвест”ООД  гр.Габрово, площадка гр.Смядово, във връзка с класификацията му, 

като предприятие с висок рисков потенциал. Проверката е във връзка с текущ  контрол, на 

основание на план за контролната дейност на РИОСВ Шумен за 2019  г. и съгласно  Заповед № 

РД–795/21.12.2018 г. на  Министъра на околната среда и водит 
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БРЗТЗСР 

 През месеца приоритет бяха извършването на планови проверки (4 бр. на защитени 

територии, 1 бр. на ЗЗ по издадено Решение по Наредбата за ОС; 1 бр. на билкозаготвителен 

пункт; 1 бр. с извършени 2 пробонабирания с цел анализ за ГМО) и приключване на преписки по 

входирани уведомления за ИП и ГСП. Също така бяха извършени: 1 бр. проверка на вековно 

дърво „Мравчен дъб“ във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 2 

бр. проверки по внесени уведомления за ГСП, попадащи в ЗЗ; 1 бр. проверка на дърво от вида 

Полски ясен, във връзка с внесено предложение от Община Смядово за обявяването му за 

защитено съгласно ЗБР; 4 бр. проверки по подадени сигнали за намерени бедстващи птици; 1 бр. 

проверка на ЗМ „Игликина поляна“ по инициатива на експерти от направлението, с цел 

установяване на състоянието на вида, предмет на опазване; 1 бр. проверка по подаден сигнал за 

сеч в близост до яз. Тича в земл. с. Сушина, общ. Върбица. 

 

Последващ контрол: 

 С извършена комплексна планова проверка на „Хаддад мелк“ ЕООД е извършен и  

последващ контрол за изпълнение на предписания, дадени при предходна.  Установи се, че 

предписанията дадени в изтеклия срок са изпълнени. Предписанията в срок до края на м. май за 

изграждане на ЛПСОВ иподаване на Заявление за издаване на Разрешително не са изпълнени.; 

 Като последващ контрол е извършена проверка на Вековно дърво Мравчен дъб – с. 

Добри Войников, община Хитрино. Дадените предписания са изпълнени.    

 По отношение на управление на отпадъците,  през изтеклия месец са  извършени 

проверки по последващ контрол на дадени предписания  на „Сашо и синове Харт груп“ и МБАЛ 

Велики Преслав ЕООД.  

 През месеца е извършена 1бр. проверка по последващ контрол за УОО, на дадени от 

предходна проверка предписания, при която се установи, че предписанието е изпълнено. През 

отчетния период са изпълнени 18 бр. предписания, дадени при проверки през предходния месец.   

 По отношение на ОХВ са изпълнени през м. май 10 бр. дадени предписания  

 В изпълнение на дадени предписания дадени при проверки по комплексно 

разрешително от „Алкомет“ АД е представена актуализирана собствена оценка за възможни 

случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични 

щети. Дените 3 бр. предписания на обект Депо за неопасни отпадъци гр. Шумен, кв. Дивдядово е 

установено, че са изпълнени.   

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 По отношение чистотата на атмосферния въздух, в резултат на извършени планови 

проверки с  взети проби на отпадъчни газове от  горивни инсталации на „Плиска ойл“ ЕООД гр. 

Велики Преслав, на „Роса“ АД гр. Попово, и на „Веселин Запрянов „ЕООД гр. Шумен са 

съставени Констативни протоколи след проби с установени превишения на НДЕ. За същите са 

изготвени Предложения за налагане на текущи месечни санкции.   

 Извършена е една извънредна проверка по искане на „Рока България“АД за втори 

водни проби.  Предстои прекратяване на ТМС. Установено е от анализите, че замърсяването с 

битово- фекални отпадъчни води зауствани в р. Каменица е преустановено . Качествата на 

водите са нормите на ИЕО. Предстое прекратяване на наложената ТМС за превишаване на ИЕО.   

 Вследствие на извършен планов контролен мониторинг на отпадъчни води от 

предприятия  заустващи във воден обект,  се установяват превишения на ИЕО за  по 

показателите, дадени в Разрешителните за заустване на "Автомагистрали- Черно море"АД, 

гр.Шумен; "Веселин Запрянов"ЕООД, гр.Шумен; Канализационна система с. Хан Крум и КМ –

Омуртаг. Съставени са ТМС. 

 По отношение на отпадъчните води е установено превишения на „Дайъри Продъктс“ 

ЕООД, гр. Омуртаг и Канализационна система - Смядово, гр.Смядово. На „ВиК-Шумен“ ООД е 

съставен АУАН за КМ Смядово. Предстои съставяне на АУАН на „Дайъри Продъктс“ЕООД, 

гр.Омуртаг. 

  При конторла по опазване на водите на емитери с КР Енола фарм“ ЕООД, с. 

Алваново; „Хаддат милк“ ЕООД, с. Макариополско; Свинекомплекс в с. Радко Димитриево; 

„ХЦС“ АД, гр.  Шумен; „Енола фарм“ ЕООД, с. Буйново и „Тетрахиб“ АД, с.Никола Козлево се 
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установи, че  заустват отпадъчните си води в лагуни. При проверките не са установени 

преливания на лагуните или изтичане на отпадъчни води. 

 За нарушаване на нормите – ИЕО за заустени отпадъчни води във воден обект са 

съставени са 3 броя АУАН: на „ВиК- Шумен“ ООД, гр. Шумен за КМ Смядово по чл.200, ал.1, 

т.6 от Закона за водите; на „Каолин“ ЕАД, гр. Каолиново по чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ и на Фатме  

Вейсалова, с. Становец, общ. Хитрино по чл.127, ал.1и2 от ЗВ.  

 По отношение науправление на отпадъците са извършени са  общо 41 бр. проверки. 

Извършени са 4 бр. проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 1 проверка по 

последващ контрол по дадено предписание. 5 проверки на общини по чистотата на дерета и 

речни легла.  

 При осъществения текущ и последващ контрол, за привеждане на обектите в 

съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконови нормативни актове са дадени 14 бр. 

предписания, а са изпълнени 23 бр. Съставен е 1 брой АУАН за нарушение на условие в издаден 

документ за дейност с отпадъци, съгласно чл. 136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на 

отпадъците; 

 Стартирането на  преопаковането и предаването за крайно обезвреждане на негодните 

ПРЗ от два склада в с. Голямо соколово и гр. Попово по  Българо – Швейцарската програма е 

крачка за премахване на потенциални замърсители на почвите на територията на РИОСВ- 

Шумен.  Изготвена е и заповед №РД-15-49 от 23.04.2019 г. на Областния управител на Шумен  за 

извършване на дейностите по преопаковане и почистване на складовете за негодни за употреба 

ПРЗ на територията на област Шумен.  

 През отчетния период по отношение на ОХВ и ЗОПОЕЩ, са извършени общо 8 бр. 

проверки, в т.ч. 6 бр. планови проверки и 2 бр. извънредна и 3 бр. на обекти с КР. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 14 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  

Изпълнени са  10 предписания. 

 При проверки на обекти с КР 2 бр.  „Хибриден център по свиневъдство“ АД и  „Енола 

фарм“ ЕООД,  не са установени неизпълнение на условията от комплексното разрешително и 

замърсяване на околната среда. На първия обект са дадени 1 бр. предписание, а на втория  също 1 

бр. 

 По отношение на БРЗТЗСР през месеца, по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са 

дадени, както следва: 31 бр. отговори по внесени уведомления за ИП, 1 бр. по внесено План-

извлечение за частна гора и 13 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да се 

извърши процедура по реда на Наредбата за ОС). Издадени са 2 бр. Решения по реда на 

Наредбата за ОС.  

 През месец май бяха проведени 2 бр. комисии на тере: 

- Комисия във връзка с извършена инвентаризация за Горскостопански план на горите, 

собственост на Община Омуртаг; 

- 2 бр. Комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областни дирекции „Земеделие”- Шумен и 

Търговище. 

 При извършените планови проверки в направлението не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство, няма съставени АУАН, изпълнени са в срок  дадени 9 бр. 

предписания;  

 

АУАН  

 През месеца са съставени 5 бр. АУАН, както следва: 

 АН-04/17.05.19, "КАОЛИН" ЕАД, извършило е заустване на производствени 

отпадъчни води, чрез авариен изпускател за производствени отпадъчни води на фабриката, което 

е в отклонение от издаденото действащо разрешително за заустване, осъществил е състава на 

чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите. 

 АН-05/20.05.19, Ф* В*, допуснала е отвеждане на смесен поток отпадъчни води от 

двора на имота до сухо дере, нарушен чл.127, ал.1 и ал.2 от ЗВ. 

 ЗВ-01/20.05.2019, Север Харт Груп ЕООД, извършило е административно нарушение, 

чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на условие от Решение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци, нарушен чл. 136,ал. 2, т.4 от  ЗУО. 

 ИН-02/ 25.05.19 г., "Родна индустрия 91" ЕООД, гр. Попово, неизпълнение на 

предписание № 1 от констативен протокол № ИН-01/ 22.03.19 г, осъществен състава на чл. 166, т. 

3 във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС. 
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 ПС-02/27.05.2019, "ВиК-Шумен"ООД, гр.Шумен за КМ Смядово, "ВиК-

Шумен"ООД, като оператор на КМ Смядово е допуснало заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект, в несъответствоие с ИЕО, дадени в Разрешителното за заустване, 

нарушен чл.48, ал.4 Закона за водите, във връзка с чл.38, ал.3 от Наредба №2/08.06.2011г. 

 

НП 

 През месеца е издадено 1 бр. НП с обща стойност 350,00 лв, както следва:  

1. №37/02.05.2019г, И* С* И*, не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена информация 

за изкупените, реализирани и налични количества билки, нарушен чл. 31, ал.2, т. 6 от ЗЛР, глоба 

в размер на 350 лв. 

 

 ТМС – 1 - за 32 лв 

1. № И-16-3/30.05.2019г на Алкомет АД текуща месечна санкция в размер на 20 лв, 

нарушение на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 Вследствие на проверка на сигнал за канализационна тръба в имот от района на с. 

Сушина при яз. Тича и дадените предписания, е получено писмо, че тя е премахната, с което е 

прекратена възможността за заустване на отпадъчни води в яз. Тича.; 

 Вследствие на предписание за предприети мерки, за подобряване ефективността на 

пречистване на поток битово- фекални отпадъчни води в предприятие за санитарен фаянс- "Рока 

българия" ЕАД гр. Каспичен, зауствани в р. Каменица и взети втори водни проби, се констатира, 

че качеството им отговаря на дадените КР ИЕО. Вследствие е прекратено замърсяването на р. 

Каменица от отпдъчите битово- фекални води на "Рока българия" ЕАД гр. Каспичан; 

  Вследствие на ефективният контрол по водите и извършените проверки на  

планираните обекти през м. май, се установи, че пречиствателните съоръжения за отпадъчни 

води са в изправност и в експлоатация;  

 По отношение на почвите е приключено преопаковането и предаването за крайно 

обезвреждане на негодните ПРЗ от склад в гр. Търговище по  Българо – Швейцарската програма 

е голяма крачка за премахване на потенциални замърсители на почвите на територията на 

РИОСВ- Шумен.  Във връзка с това премахване на негодните пестициди от Склада, е С това се 

преустановява потенциалната възможност от замърсяване с токсични вещества от залежали 

пестициди и препарати на околната среда; 

 В резултат на осъществената контролна дейност по отношение на управление на 

отпадъците и опазване на почвите, фирмите съхраняват отпадъците разделно, на обособени 

площадки; 

 Спасени са бедстващи птици  като са изпратени за лечение и отглеждане в Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора общо 5 бр. екземпляри от видовете 

Бял щъркел (2 бр.), Керкенез, Щиглец и Малък воден бик. 

 

Бизнеса  
 По отношение чистотата на въздуха През месец май са представени и обработени 3 броя 

доклади за проведени СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии 

(„Рьофикс“ ЕООД, гр. Септември, производствена площадка – гр. Нови пазар и ОП „Чистота“, 

гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“ – 2 бр.); 

 През отчетния периодексперти от направление „УООП“ са утвърдили 14 броя работни 

листи за класификация на отпадъци.  

 Извършено е заверка на  12 броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 

04.06.2014 г.  

 Издадени са 7 броя документи за дейности с отпадъци, от които 6 бр. регистрационни 

документи по чл. 78 от ЗУОи два1 бр. разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО.  

 Попълване на данни в публичния регистър на обектите и съоръженията с нисък и висок 

рисков потенциал / Севезо обекти / във вътрешната част на регистъра. 
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  Провеждане на  консултации със специализираните институции по постъпили два 

коригирани и допълнени доклада за ОВОС за оценка на качеството за ИП за „Изграждане на 

леярен цех за  производство на отливки от алуминий с. Царев брод, община Шумен с възложител 

„Биана“ ЕООД, гр. Шумен и „Разширение на съществуващ гробищен парк в землището на гр. 

Омуртаг, общ. Омуртаг, област Търговище” с възложител Община Омуртаг.;  

 Процедирани са 43 уведомления за инвестиционни предложения, изготвени са осем 

процедурни писма с указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС – седем, от 

които са за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни 

предложения, попадащи в обхвата на приложение №2 на ЗООС и едно процедурно писмо с 

указана приложима процедура по ЕО-преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

 През месец май са постъпили и обработени два броя Искане с информация за 

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

ЗООС; 

  Проведени са консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки : 

1. С РЗИ по ДОВОС, по Информация към Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО и по два броя информации към Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС; 

2. С Басейнова дирекция – по Коригиран ДОВОС и по четири броя Уведомления за 

инвестиционни предложения; 

3. С В и К гр. Търговище – по коригиран ДОВОС; 

4. С възложителя и екипа от експерти, изготвили ДОВОС за инвестиционно предложение 

„Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на свине, за която е издадено 

комплексно разрешително № 326- Н0/2008 г. 

 Дадени, както следва: 31 бр. отговори по внесени уведомления за ИП, 1 бр. по внесено 

План-извлечение за частна гора и 13 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да 

се извърши процедура по реда на Наредбата за ОС).  

 Издадени са 2 бр. Решения по реда на Наредбата за ОС.  

 През м. май 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 уведомления за Горскостопански 

програми и инвестиционно предложение.  

 По внесени УИН са изготвени 5 бр. писма, указващи приложимата процедура по ЗБР 

при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

 Дадени са 6 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 Подаване от оператори на информация в информационната система за управление и 

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

на екологични щети ЗОПОЕЩ. 

 

Обществеността 

Първокласниците от четирите паралелки на  II ОУ „Д-р Петър Берон“ посетиха 

Информационния център на РИОСВ – Шумен по повод 22 май – Международния ден на 

биологичното разнообразие. Малчуганите се запознаха с работата на инспекторите и получиха 

ценни съвети как да се грижат за природата и  да я пазят чиста. Те имаха възможност да 

разгледат Червената книга на защитените видове, участваха в забавна игра за разпознаване на 

здравословни храни и получиха подаръци - книжки, грамоти и ябълки. 

        В навечерието на празника, на 21 май,  екоекспертите гостуваха на децата от ДГ „Конче 

Вихрогонче“. Бъдещите първокласници показаха колко са любознателни и колко много са 

научили и знаят по въпросите за здравословното хранене, тъй като мотото на кампанията през 

тази година е „Нашето биоразнообразие, нашата храна, нашето здраве“. 

 

 

 


