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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

 Провере-

ни обекти 

 Извършени 

проверки 

Съставени 

актове 

актове за 

неизпълне

ние на 

дадени 

предписан

ия 

отменени 

актове с 

резолюция 

издадени 

наказателни 

постановления 

събрани суми 

от 

имуществени 

санкции и 

глоби  

наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

събрани суми 

от 

еднократни и 

текущи 

санкции (чл. 

69 от ЗООС) 

ПАМ 

брой брой  общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой 

89 94 6 2 0 3 9000,00 12319,40 2 92,50 3155,94 0 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец септември, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха общо 94 

проверки, при които провериха 89 обекта. От извършените проверки  63 са планови, а 31 

са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 44 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения 

са съставени 6 броя АУАН.   

 За периода са събрани средства в размер на общо 15 475, 34 лв. Събраните суми по 

наложени глоби и санкции възлизат на 12 319, 40 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани  3 155, 94 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са 

2 524, 75лв., като тези получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от 

ЗООС са:  община Попово – 882, 40 лв., община Търговище – 535, 95 лв., община Омуртаг – 

460 лв., и община Каспичан – 231, 20 лв.  

  През отчетния  период са извършени  8 проверки по сигнали, от постъпили общо 9 

сигнала и жалби от граждани.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

  Изпълнени са 63  планови проверки за месец септември по всички направления, от 

които най - много са по управление на отпадъците - 20 броя, по опазване на водите - 9 броя и 

ОВОС и ЕО – 8 проверки. 

  През месец септември са извършени 2 проверки на обекти с комплексни 

разрешителни. Проверена е инсталация за интензивно отглеждане на птици с. Ломци, общ. 

Попово, с оператор „Яйца и птици-Ломци“ ООД и инсталация за производство на тухли гр. 

Попово, с оператор „Родна индустрия-91“ ЕООД, като са дадени  7 броя предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения. 

 Експертите са направили четири комплексни проверки за отчетения период. Те са на  

„Линеа Пак“ ООД, град Шумен, където са дадени две предписания (1 по ОХВ и 1 по 

ЗОПОЕЩ), на „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, град Търговище, където са дадени четири  

предписания. Извършена е комплексна проверка на „Реди Гармънт Технолоджи България“ 

ЕООД – обект в град Търговище. Дадени са две предписания, едното, от които вече е 

изпълнено. Проверено е предприятието за преработка на растително масло "Роса" АД, град 

Попово, където няма издадени предписания. 

 Направени са 31 извънредни проверки. От тях - 8 са по сигнали, 4 проверки са за 

последващ контрол, 1 по заповед на Министъра и 18  други. 

 Проверките по постъпили сигнали и жалби през месеца основно са за замърсяване с 

отпадъци – 6 броя и за замърсяване на атмосферния въздух – 3 броя. Във връзка със сигнала 

за аварийната ситуация със запалването на излезли от употреба гуми в района на шуменския 

колодрум е извършена съвместна проверка и са съставени два протокола. 
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 През отчетния период са съставени 6 броя АУАН, от които 2 броя за нарушение 

на ЗООС, 2 - за нарушение на Закона за водите, 1 брой за нарушение по ЗУО и 1 - за 

нарушения по ЗЛР. 

 Беше извършена проверка съвместно със служители от митническото бюро в 

Търговище, във връзка с изпълнение на план на МОСВ за инспекциите на трансгранични 

превози на отпадъци. Не беше констатиран трансграничен превоз на отпадъци по време на 

проверката, която се извърши на главен път София – Варна в района на Търговище. 

 Бяха осъществени 7 проверки със служители на ОД на МВР, относно лица 

извършващи дейности с НУБА и разкомплектоване на ИУМПС. 

 През месец септември експертите ежеседмично участваха в епизоотичните комисии в 

Областната управа в Шумен и в Търговище и в общинските комисии, във връзка със 

спазването на мерките за ограничаване на разпространението на африканската чума по 

свинете. 

 Бяха издадени 6 становища за определяне на местоположението на трупни ями, 

спрямо защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ), по предложения от общини и горски 

стопанства във връзка със заболяването Африканска чума по свинете в изпълнение на 

заповед на МОСВ. 

През отчитания период са проверени 5 билкозаготвителни пункта. Извършени са 

проверки на две вековни дървета и две проверки на ЗТ. 

 В Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора е изпратен 

за лечение и отглеждане един екземпляр от вида Малък ястреб (Accipiter nisus). 

Приоритет за месеца беше приключването на преписки във връзка с кандидатстване 

по Подмярка 6.3 по уведомления за инвестиционни предложения (ИП) и горскостопански 

програми (ГСП).  

През септември експертите от РИОСВ организираха и се включиха в почистването на 

замърсените участъци по протежението на язовир Тича. В инициативата, която бе част от 

кампанията на БТВ Медия Груп – „Да изчистим България заедно“, с партньорството на 

МОСВ, бяха събрани над 500 чувала с отпадъци. РИОСВ осъществи цялостната координация 

по разпределяне на материалите за кампанията на територията на областите Шумен и 

Търговище и отчитането на резултатите. Бяха доставени и разпределени по общини 2 000 

чувала и 4 100 ръкавици. Събрани бяха над 221 тона отпадъци в 15 – те общини от 

териториалния обхват на екоинспекцията, 546 са почистените места, като в кампанията са 

участвали  6615 доброволци. 

По повод на Европейската седмица на мобилността експерти организираха 

четиридневни инициативи съвместно с Община Шумен, Община Велики Преслав, 

Регионалната лаборатория към ИАОС, деца от две детски градини и ученици от Градския 

ученически парламент. Кулминацията бе на 22 септември, който беше обявен за Ден без 

автомобили. В участък по главния булевард на града, със съдействието на община Шумен,  

беше обособена Зона за свободен достъп на граждани от 8:00 ч. до 20:00 ч. Проведоха се 

демонстрации по Табата, майсторско управление на тротинетки и велосипеди БМХ. 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

През месец септември са постановени четири решения за прекратяване на 

производството по ОВОС/ОС. Едно от решенията е по представено писмено искане от 

възложителя за прекратяване на ИП за „Изваряване на етерично маслени култури с общ 

капацитет от 0,70 м³“ в стопанския двор на с. Нова Бяла река, общ. Върбица  

Три от решенията са по чл.5, ал.5 от Наредбата за ОВОС за ИП: „Преоборудване на 

стопанска постройка за отглеждане на животни за отглеждане на телета в новообразуван  в 

стопански двор, с. Енево, общ. Нови пазар“, за „Строителство на нова сграда-фурна“ в с. 

Паламарца, общ. Попово; и за „Общежитие“ в град Шумен. 

Извършени са осем планови проверки, две от които на място и шест по документи: 

1. По изпълнение на условия в Решение за ИП „Монтиране и експлоатация на 

инсталация за физико-химична преработка на отработени автомобилни масла, растителни, 
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животински мазнини и други отпадъчни нефтопродукти (с изключение на мазут) в 

землището на с. Надарево, общ. Търговище“. Издадено е разрешение за строеж за обекта, 

но  

на терен няма започнати строителни дейности по реализация на инвестиционното 

предложение. 

   2. По изпълнение на условия в Решение за „Рекултивация на старо сметище за 

неопасни отпадъци на Община Попово в землището на с. Славяново“, при която е 

установено, че не е започнало реализирането на ИН. 

   3. По изпълнение на условия в Решение за „Изграждане на птицеферма за угояване на 

пилета с капацитет 39 800 броя птици в поземлени имоти № 182062 с площ 2,440 дка и НТП: 

„Стопански двор”, № 182065 с площ 3,294 дка и НТП: „Стопански двор” и № 182067 с площ 

3,609 дка и НТП: „Пр. ел. енергия” в землището на с. Паламарца, общ Попово“, при която е 

установено, че не е започнало осъществяването на ИН. 

   4. По изпълнение на условия в Решение за „Увеличаване капацитета на птицеферма с 

37 840 броя места за угояване на бройлери“ в ПИ № 000349 с площ 21,034 дка и НТП: 

„Стопански двор“ землището на с. Сини вир, община Каолиново, при която е установено, че 

не е започнало осъществяването на ИН. 

   5. Проверка по Обобщена справка, преди приемане ОУП на Община Антоново. 

Справката е одобрена. 

   6. Проверка по Обобщена справка, преди приемане ОУП на Община Попово. ОУПО 

не е одобрен, тъй като няма съгласуване от МК. 

7. Контрол на правно действие по Решение за ИП “Смяна предназначението на 

поземлен имот по КК на град Нови Пазар в смесена територия с комплексно застрояване за 

жилищни и обществени функции и заведение за обществено хранене“ в град Нови Пазар, при 

която е установено, че решението не е изгубило правно действие, тъй като е започнало 

осъществяването на ИП. 

8. Контрол на правно действие по Решение за ИП “Козметичен ремонт, оборудване и 

въвеждане в експлоатация на птицеферма за отглеждане на 24 000 бр. бройлери“ в ПИ по КК 

на град Търговище, при която е установено, че решението не е изгубило правно действие, 

тъй като е реализирано ИП. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

През месец септември са направени 8 проверки по сигнали.  

По сигнал за аварийна ситуация вследствие на горене на излезли от употреба гуми в 

района на „Колодрума“ в град Шумен е направена съвместна проверка на място относно 

замърсяване на атмосферния въздух в населеното място и съхраняването на гуми. Извършено 

е измерване със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към ИАОС, 

град София за установяване качеството на атмосферния въздух в пункт, в близост до 

„Колодрума“. В резултат на получен Протокол от измерването е установено, че 

концентрациите на въглероден оксид, диазотен оксид, метан, амоняк, флуороводород, 

формалдехид, толуен, ацетон, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, 

етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, серен диоксид, n – Пропан, 

диметиламин, азотен диоксид, циановодород, дихлорметан, сяровъглерод и бензен са по – 

малки от границата на количествено определяне на метода. За показател въглероден диоксид 

не е регистрирано превишение на нормата за замърсяване на атмосферния въздух в Шумен. 

По отношение на съхранението на излезли от употреба гуми беше изискана информация  от 

общината Шумен относно наличната площадка и дейностите, които се извършват на нея. 

Своевременно в РИОСВ е представена нужната информация, а за констатирано нарушение 

на кмета на Общината е изпратена покана за съставяне на АУАН.  

През месец септември е извършена съвместна проверка по сигнал, по отношение на 

качеството на атмосферния въздух и по опазването на водите на „Пестицид“ ЕООД, гр. 

Шумен, силозната база в кв. „Мътница“ относно формиране на прах и шум, вследствие на 
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дейностите извършвани на производствената площадка. При направената проверка на 

място, не се установи неорганизирано запрашаване в района на зърнобазата. Беше 

установено, че в  

западната страна на обекта е изведена тръба от стената, която отвежда отпадъчни води от 

мивката на лабораторията. Дадени са 3 предписания - да бъдат извършени СПИ на шум, 

излъчван в околната среда, да се издаде Заповед на Управителя за извършване на ежедневно  

 

 

оросяване в района на зърнобазата и да се предприемат мерки по отстраняване на тръбата за 

отпадъчни води, като същите следва да се събират в съоръжение, което трябва да бъде 

изградено. 

По сигнал бе проверена „Бразда“ ЕООД, с. Златна нива за горене на гуми и 

пластмасови отпадъци в стопански двор, собственост на дружеството. При проверката на 

място, се установи се, че огънят е изгасен. Основно са горели растителни отпадъци, няма 

наличие на изгорели гуми и др. 

Извършена е проверка по сигнал на сепариращата инсталация на СБО в град Шумен, 

относно смесване на подситовата фракция с нерициклируемия отпадък, който отива на 

Регионалното депо в град Шумен. От проверка се установи, че сигнала е неоснователен и 

подситовата фракция се предава на лице имащо документ по чл. 35 от ЗУО. 

  Експертите провериха по сигнал образувано локално замърсяване в землището на с. 

Славяново, община Попово. При проверката се установи, че на закритото депо за ТБО на 

община Попово са налични три купчини от СБО, брони от коли и опаковки. Дадени са 2 броя 

предписания за почистване и ограничаване на достъпа до депото, които са изпълнени. 

Същото е установено и в плановата проверка на спряното от експлоатация депо. 

  Извърши се проверка относно горене на растителни отпадъци в шуменския квартал 

Дивдядово. При проверката на място в 10 часа, час след подаване на сигнала, не беше 

установено  задимяване и горене на отпадъци.  

При проверка по сигнал за горене на гуми и пластмасови отпадъци от кооперацията в 

с. Златна нива се установи, че огъня е загасен от служба Пожарна безопасност. Горели са 

растителни отпадъци, не се установи горене на гуми и пластмаси. На кооперацията са дадени 

2 броя предписания относно работни листи и отчетна книга. 

По сигнал експертите провериха образувано локално замърсяване със строителни 

отпадъци в Шумен. Беше съставен констативен протокол на Общината и е дадено 

предписание за почистване.  

 

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

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

 

През месеца се извършиха две проверки на автосервизи, генериращи отработени 

масла. При проверките беше установено, че отработените масла се съхраняват в затворени 

метални варели, при наличие на абсорбент опилки. Налични са съоръжения за безаварийно 

изпомпване и източване на отработени масла, съгласно Наредбата за отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти. Отпадъците се предават на лица притежаващи документ по чл. 35 

от ЗУО на база договор. Изготвят се идентификационни документи и се води отчетност, 

съгласно  Наредбата. 

През месец септември са извършени две проверки на лица генератори на медицински 

отпадъци във връзка с изпълнение на задълженията им по Закона за управление на 

отпадъците и Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Проверено беше воденето на 

отчетност в отчетни книги по приложение № 1, договори, заповеди за определяне на лица, 

отговорни за управлението на отпадъците, идентификационни документи по приложение № 

8 от Наредбата. При проверките не са констатирани нарушения. 

 

 

 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
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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 2019 г., през месец септември е извършено едно измерване за определяне на общата 

звукова мощност излъчвана от „Роса“ АД, гр. Попово. То е направено в съответствие с 

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие, и определяне на шума в мястото на въздействие. Резултатите 

 

 

показват, че в нито една от точките по измервателния контур не е превишена нормата за 

производствено – складови територии и зони, съгласно Наредбата. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

   През месец септември са извършени планови проверки на 6 обекта (в това число 4 

броя комплексни проверки и 1 брой съвместна проверка). В рамките на осъществения 

контрол са дадени 2 броя предписания, като е отчетено и тяхното изпълнение. През месец 

септември са извършени 4 броя извънредни проверки. 

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

извършване на задължителен инструментален контрол, през месец септември бяха взети 

проби от „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база „Лиляк“, с. Лиляк, 

община Търговище. Извършено е измерване за установяване съдържанието на прах, СО, 

NOx, SO2, общи въглеводороди определени като общ въглерод и канцерогенни вещества, 

формирани при работа на Асфалтосмесителна инсталация „Марини“. Пробонабирането е 

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

  През месеца е направена една извънредна проверка на ЕТ „Лес Комерс – И* И*", гр. 

Търговище за уточняване на местоположението на точка за вземане на проби емисии въздух. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

  През месец септември са извършени основно проверки по плана на РИОСВ Шумен за 

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

на водни проби.  

  Извършени са планови проверки на 9 обекта емитери на отпадъчни води за месеца. 

Това са: „Херти“ АД, гр. Плиска, ОП „Чистота“- РДНО гр. Шумен, „Чугунена арматура“ АД, 

гр. Попово, „Родна индустрия-91“ ЕООД, гр. Попово, „Строителни изделия“ АД, с. Хан 

Крум, Спортно тренировъчен комплекс гр. Върбица, АМЧМ- Бетонов възел гр. Велики 

Преслав, ПСОВ гр. Велики Преслав, Канализационна мрежа гр. Опака. Няма дадени 

предписания. 

  По отношение на емисионния контрол на водите експертите участваха в две 

комплексни проверки на „Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД, гр. Търговище и 

„Роса“ АД, гр. Попово. Няма констатирани нарушения. Няма дадени предписания. 

  По отношение на водите са извършени две проверки по КР. Проверени са „Яйца и 

птици – Ломци “ООД, с. Ломци и „Родна индустрия-91“ЕООД, гр. Попово. Дадено е едно 

предписание по отношение на водите. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.): 

 

През месец септември експертите от направление „УООП“ взеха участие в 2 бр. 

проверки по Условия 11 и 13 от КР. Констатира се неизпълнение на условие от проверката на  

„Родна Индустрия 91” ЕООД, за което са дадени предписания и ще бъдат предприети 

административно наказателни действия. 
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През докладвания период са извършени 6 проверки на фирми, извършващи 

дейности по събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване, дейност с ИУМПС, НУБА и др., като една 

от тях извършва дейност с код R4 с ОЧЦМ. При проверките се установи, че се спазват 

изискванията  

на издадените им документи и на ЗУО. На площадките, където се съхраняват и 

разкомплектоват ИУМПС има изградени съоръжения за събиране на дъждовните води от  

площадката и КМУ. Отпадъците се съхраняват разделно на обособени и обозначени 

площадки отговарящи на наредбите по чл. 43, ал. 1 от ЗУО и чл. 13, ал. 1 от ЗУО.  

Проверени бяха три фирми извършващи дейности по оползотворяване, съответно на  

хартиени отпадъци, пластмасови отпадъци и текстилни отпадъци. При проверките се 

установи, че фирмите притежават документи по чл. 35 от Закона за управление на 

отпадъците, водят се отчетност по чл. 44, ал. 1 от ЗУО в заверени в РИОСВ отчетни книги по 

приложения № 2 и № 4 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. Проверено беше съответствието на 

дейността с условията в издадените разрешителни документи, отчетността по отпадъци и 

съхранението на отпадъците. Няма установени нарушения и предприети 

административнонаказателни мерки. 

През месеца беше проверена една фирма притежаваща документи по чл. 78 от ЗУО за 

дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. Експертите провериха водената 

отчетност в отчетни книги по приложение №2 от Наредба №1 от 04.06.2014 г., договорите по 

чл. 8, ал. 1 от ЗУО и приемно-предавателните протоколи. Проследен беше пътя на 

отпадъците. 

Извършени бяха две планови и една извънредна проверка на фирми оползотворяващи 

строителни отпадъци. От проверките се установи, че се спазват изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали. 

  

ОХВ: 

Експертите участваха в три съвместни проверки на “Пътища”АД, гр. Шумен, където е 

дадено едно предписание, на "Теси" ООД, площадката в град Смядово, където няма дадени 

предписания и на  „Фарма Вет“ ООД, гр. Шумен, където е дадено едно предписание. 

През септември са проверени "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД, гр. Търговище, дадени 

4 предписания, „Линея Пак“ ООД, гр. Шумен с дадени 2  предписания (1 по ОХВ и 1 по 

ЗОПОЕЩ). 

 

СЕВЕЗО:  
Извършена е една проверка на предприятие с нисък рисков потенциал оператор 

„Фикосота” ООД, град Шумен за обект  с предмет на дейност -  производство на твърди, 

течни и прахообразни миещи и перилни препарати /бизнес юнит НРС/ и хигиенни продукти 

– пелени, тоалетна хартия и кухненски рула /бизнес юнит HDT/. Не са установени нарушения 

при проверката. Съставен е чек-лист, предстои изготвяне на констативен протокол.  

 

ЗОПОЕЩ: 

Две са проверките направени през месеца. Едната е при участие в съвместна проверка 

на „Трейлайн“ ООД, с. Долно Новково и една при участие в комплексна проверка на „Реди 

Гармънт Технолоджи България“ ЕООД – обект в гр. Търговище. Няма установени нарушени 

и в двата проверявани обекта. 

 

БРЗТЗСР:  
През месец септември са извършени 13 планови проверки на 13 обекта. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания. За периода има един съставен АУАН на 

билкозаготвител (физическо лице), по реда на Закона за лечебните растения, за това, че е 

изкупил 1229 кг. цвят липа, без да притежава издадено позволително за ползване.  

За периода е обработен един сигнал, касаещ компетенциите на направление „БРЗТЗСР“. 

 



 
 

7 

Засилен последващ контрол: 

 

През месеца се извършиха 4 проверки по последващ контрол. Проверени са следните 

обекти – „Димчо Атанасов 1”ЕООД, гр. Шумен, „Еко Инвест Север” ООД, гр. Попово, Р* Т* 

Р* - физическо лице от с. Кюлевча и „Трейлайн” ООД, с. Долно Новково. 

 

 

На две от проверките се установи, че не са изпълнени предписанията от предходна проверка. 

Предприети са съответните административнонаказателни действия. През отчетния период са 

изпълнени 19 предписания, дадени при проверки през предходния месец.  

За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони  - през 

месеца  са съставени 2 броя АУАН. Единия за предаване на отпадъци на лице, което не 

притежава документ по чл. 35 от ЗУО, а другия за неизпълнение на предписание. 

 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

 Съставени са 9 броя Констативни протоколи след водни проби: „ВиК“ ООД, гр. 

Търговище за КМ Антоново; „Алкомет“ АД, гр. Шумен; „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. 

Шумен, „Сарк България“ АД, гр. Шумен; „АМЧМ“ АД- Асфалтова база и бетонов възел гр. 

Шумен; „АМЧМ“ АД – Бетонов възел Велики Преслав; Канализационна мрежа гр. Омуртаг; 

ПСОВ- Велики Преслав; „Рока България“АД, гр. Каспичан. Дадени се 3 броя предписания, 

две от които са изпълнени в срок. Срокът на третото предписание не е изтекъл. 

 Съставени са 3 броя АУАН: 

1. На „ТУС“ ЕООД, с Камбурово, общ. Омуртаг по чл.166, т.3 във връзка с чл.155, ал. 

2 от ЗООС 

2. На  „Алкомет“ АД, гр. Шумен по чл.200, ал.1, т.6 във връзка с чл.48, ал.1, т.3 от 

Закона за водите. 

3. На „ВиК“ ООД Търговище за КМ Омуртаг по чл.48, ал.4 от Закона за водите. 

 За констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения са наложени 

3 броя текущи месечни санкции – на „ВиК“ ООД Търговище за КМ Антоново, на „Веселин 

Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен и на „Рока България“ АД гр. Каспичан. 

 Направено е едно Предложение за намаляване на ТМС - на „ АМЧМ“ АД  за Асфалтова 

база и бетонов възел град Шумен. 

 За замърсяване с отпадъчни води от „Пестицид“ ЕООД, обект в кв. Мътница, в 

Шумен е дадено едно предписание, което е изпълнено в срок. 

 При проверките на „Реди Гармънт Технолоджи България“ЕООД, гр.Търговище, 

„Роса“АД, гр.Попово и „Родна индустрия-91“ЕООД, гр.Попово се установи, че дружествата  

заустват отпадъчните си води в канализационните системи на населените места, но няма 

констатирани нарушения. 

През отчетния период експерти от направление „УООП“ са утвърдили 16 броя 

работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 6 броя отчетни книги по 

приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издаден са 2 броя регистрационни документи по 

чл. 78 от ЗУО и два разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО. 

  

НП 

 

През месец септември са издадени 3 НП с обща стойност 9 000 лв.: 

 

1. На „Мебел стил” ООД, за това, че дружеството е предало отпадъци на лице, което не 

притежава издадено от компетентен орган разрешение, КР или регистрационен 

документ по чл. 35 от ЗУО. Нарушен е чл.8, ал.1 от ЗУО. Наложената санкция в р-р 

на 7000лв. 
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2. На „Хаддад Милк” ЕООД, не е изпълнило предписание №3, дадено с ПП № ВВ-

06/14.11.2018г, за подаване на заявление до БДЧР за издаване на разрешително за 

заустване на отпадъчни води във воден обект. Осъществен е състава на чл.200, ал.1, 

т.31 от ЗВ. Наложена е санкция в р-р на 1000лв. 

3. На „В и К-Шумен” ООД, за това, че дружеството е допуснало заустване на отпадъчни 

води в повърхностен воден обект в нарушение на индивидуалните емисионни 

ограничения в издаденото разрешително. Нарушен е чл.48, ал.4 от ЗВ. Наложена 

санкция в р-р на 1000лв. 

 

 

ТМС  

През месец септември са наложени 2 броя санкции за 92, 50 лв. 

 

1.  На „ВиК“ ООД, гр. Търговище е наложена текуща месечна санкция в размер на 84 лв. 

Тя е на основание превишения на ИЕО на вредни вещества в заустваните отпадъчни 

води, по показател „ПАВ“; „неразтворени вещества“; „БПК5“; „ХПК“, 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.  На „Рока България“ АД, гр.Каспичан. Текущата месечна санкция е в размер на 8,50 

лв. и е наложена за превишения на ИЕО на вредни вещества в заустваните 

отпадъчни води, по показател „БПК5“; „Нефтопродукти“, 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. 

 

 

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. Не е  установено заустване на 

непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или в канализационна мрежа за 

отпадъчни води. 

  През месеца експертите взеха участие в четири експертни екологични съвета (ЕЕС), 

в две комисии за приемане на контактни зони на Кадастрални карти в Област Търговище и в 

комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие”- Шумен. 

 

Бизнеса 

 През месец септември са представени и обработени три доклада за проведени СПИ от 

оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии (ОП „Чистота“, гр. Шумен – 

Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. 

Пловдив – производствена площадка гр. Шумен и „Елена Груп“ ЕАД, гр. София, 

производствена площадка гр. Попово). Резултатите от проведените измервания показват, че 

съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на 

нормите за допустими емисии, регламентирани с нормативните актове. 

През месеца са дадени 27 отговора по внесени уведомления за ИП, 12 отговора по 

внесени Горскостопански програми и 41 отговора по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020г. (от 

които за един да се извърши процедура по реда на Наредбата за ОС), съгласно разпоредбите 

на Наредбата за ОС. 

Във връзка с внесени УИН са изготвени 4 писма, указващи приложимата процедура 

по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Дадени са 4 преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, от които за 3 са 

проведени процедури по ОВОС. 
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Постъпили са 57 уведомления за инвестиционни предложения, от които 33 са по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Мярка 6 „Развитие 

на стопанства и предприятия“ от ПРСС за периода 2014-2020г. По шест от уведомленията са  

изготвени процедурни писма с указана приложима процедура по реда на глава шеста от 

ЗООС за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Входирани са две 

уведомления за планове, две от които също по мярка.  

През месец септември са постъпили три искания с информация за преценяване на 

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

 

Обществеността: 

Експертите от РИОСВ, представителите на Централната рибно-опазваща организация 

(ЦРОО) и доброволци от общините Велики Преслав и Върбица се включиха в почистването 

на замърсените участъци по протежението на язовир Тича, в инициативата на 

екоинспекцията, която бе част от кампанията на БТВ Медия Груп „Да изчистим България 

заедно“.  Над 50 човека се включиха в чистенето по бреговата зона в с. Кьолмен. Доброволци 

имаше в селата Ловец, Сушина, Маломир и Иваново. Огромни количества отпадъци бяха 

пренесени с лодки от представителите на ЦРОО. Инициатива  се проведе с подкрепата и 

съдействието на Община Върбица, която своевременно извози събраните отпадъци. Бяха 

събрани над 500 чувала, предимно с пластмасови и стъклени бутилки, кенчета, найлонови 

торби и други непотребни вещи. 

Със засаждане на дърво в парка до сградата на Община Шумен екоексперти, експерти 

от общината, Регионалната лаборатория (РЛ) към ИАОС и учениците от Градския 

ученически парламент дадоха началото на инициативите от Европейската седмица на 

мобилността (ЕСМ). Мероприятието започна от автоматичната измервателна станция, където 

експерт от РЛ - Шумен разказа на младите хора за работата на измервателното съоръжение. 

След това всички преминаха през пешеходната зона и бяха раздадени тематични флаери с 

цел да се привлече вниманието на обществеността в посока използване на алтернативни 

начини на придвижване, тъй като мотото на кампанията през тази година е „Върви с нас” с 

тема: „Безопасно ходене и колоездене”.  

В дните на ЕСМ експерти от РИОСВ – Шумен и служители на ОДМВР - Шумен 

гостуваха на малчуганите от ДГ ”Дружба” и ДГ „Щурче”. Инициативата се проведе със 

съдействието на Община Шумен. С демонстрации по управление на велосипеди, тротинетки 

и пресъздаване на реална пътна обстановка децата от двете градини показаха колко много 

знаят за пътните знаци и правилното придвижване. От пазителите на реда те научиха 

правилата при движение с велосипед във връзка с темата на тазгодишната кампанията 

„Безопасно ходене и колоездене”. Родителите също откликнаха на предизвикателството и 

бяха довели своите деца пеша до детската градина, с обещанието това да се случва по-често. 

РИОСВ - Шумен осигури специални награди за всяко участвало дете и живо дърво, което да 

остане за спомен в двора на всяка от градините. 

   Над 100 деца се включиха в спортните игри организирани от РИОСВ – Шумен и 

Община Велики Преслав в дните на ЕСМ. Лошото време не попречи на учениците от ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ да участват в състезанието и да нарисуват над 30-метрова 

рисунка на асфалт. Малчуганите от втори до четвърти клас се състезаваха за най-

продължително скачане на въже, въртене на обръч и отборно теглене на въже. Победителите 

получиха много награди, подсигурени от организаторите. Инициативата се проведе с 

подкрепата на Център „Европа Директно“, от който бяха направили щанд за книги. От 

местния фитнес клуб бяха предвидили минерална вода, а за отпадъците от Община Велики 

Преслав специално бяха поставили кошове за разделно сметосъбиране. 

 

   Кулминацията на инициативите ЕСМ в Шумен се състоя на 22 септември, който 

беше обявен за Ден без автомобили. Със съдействието на експертите от община Шумен беше 
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затворен за движение част от булевард „Славянски“ - от площад „България“ до ДНА, 

където бе обособена  зона за свободен достъп на граждани през целия ден. Демонстрация 

на Табата, демонстрации по майсторско управление на велосипеди (BMX), ролери, 

тротинетки и много състезания се проведоха за гражданите на Шумен, благодарение на 

партньорството на   представителите на Общинския младежки съвет. 


