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 ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 
 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 г. 
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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец декември, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха общо 60 проверки, 

при които провериха 57 обекта. От извършените проверки  25 са планови, а 35 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 32 предписания за отстраняване 

на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 6 

броя АУАН. 
 За периода са събрани средства в размер на общо 9 078, 40 лв. Сумите по наложени 

глоби и санкции възлизат на 7 083, 71 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са 

събрани  1 994, 69 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са 398, 95 лв., като 

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

Попово – 220, 60 лв., община Търговище – 58 лв. община Каспичан – 57, 80 лв. и община 

Шумен – 43, 80 лв.  

 През отчетния  период са извършени 9 проверки по сигнали, от постъпили общо 11 

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

Два от сигналите са препратени по компетентност.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 25 планови проверки за месец декември по всички направления, от 

които най - много са по управление на отпадъците и опазване на почвите – 16 броя. 

 През месец декември е извършена 1 планова проверка на оператор на комплексни 

разрешителни – „НЕС-Нови енергийни системи” ООД като текущ контрол по изпълнение на 

годишния план от контролната дейност за четвъртото тримесечие на годината. Дадени са 2 

броя предписания. Първото е да се представи информация, събирана и поддържана от 

задължените лица и удостоверяваща изпълнението на нормативни документи относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Второто е за 

актуализация на документ, касаещ отговорните лица за складовете за съхранение на химични 

вещества и смеси.  

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

ГПСОВ – гр. Шумен. Извършена е проверка с вземане на водни проби от отпадъчните води 

на ГПСОВ – гр. Шумен с оператор „ВиК-Шумен“ ООД. Дадени са 4 предписания.  

През месец декември експертите са проверили обекти по 35 извънредни проверки. От 

тях 9 са по сигнали и жалби на граждани, 6 проверки са по последващ контрол и 20 други. 

През отчетения период са съставени 6 броя АУАН. Четири акта са съставени за 

нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 1 е за нарушения на Закона за 

водите (ЗВ) и 1 за неспазване на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР). 
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Акцент в работа на експертите за месеца са проверките на фирми генератори на 

отпадъци или извършващи дейности с отпадъци, с което е приключено изпълнението на 

плана за контролна дейност в направление „Управление на отпадъците и опазване на 

почвите“. 

През месец декември продължиха проверките на автосервизи – генератори на 

отпадъци от отработени масла, филтри, абсорбенти и гуми.  

През отчетния период, експертите от РИОСВ извършиха две проверки по последващ 

контрол относно установени при предходни проверки течове на ПРЗ с изтекъл срок на 

годност на площадки в с. Марково, общ. Каспичан и в гр. Опака. На място е констатирано, че 

течовете са отстранени при гаранционно обслужване от специалист на „Бал Бок 

Инженеринг“ АД.  

И през декември продължи участието в епизоотичните комисии в Областната управа в 

Шумен и в Търговище във връзка със спазването на мерките за ограничаване на 

разпространението на африканската чума по свинете. Общо в три комисии се включиха 

експертите от РИОСВ. 

През месеца приоритет бе приключването на преписки по входирани уведомления за 

ИП и ГСП.  

През периода са извършени една планова проверка на защитена територия (Природна 

забележителност „Скока“) и една проверка по издадено Решение № ШУ-03-ОС/ 2018 г. от 

Директора на РИОСВ- гр. Шумен, касаещо ЗЗ BG 0002093 "Овчарово", землището на с. 

Кралево, община Търговище. 

Експертите са извършили две извънредни проверки по внесени уведомления за ГСП в 

землището на  с. Семерци, общ. Антоново и землището на с. Бракница, общ. Попово, 

попадащи в ЗЗ BG 0000432 "Голяма река". 

 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

Постановени са шест решения за прекратяване на производството по ОВОС/ОС. Три 

от тях са за непредставяне на изискана допълнителна информация. Първото е на ИП 

„Изграждане на цех за бетонови изделия“ в гр. Шумен, кв. Тракия за „Преустройство на 

съществуваща сграда и изграждане на пристройка до нея със ЗП 750 кв.м. за 

дървообработващо производство. Второто решение е за цех за коване на палети и складове в 

УПИ X-562, кв. 59Б по плана на гр. Смядово“ и третото решение е за „Изграждане на 

водовземно съоръжение за поддържане на водното ниво на езеро „Борово око“ в УПИ VI, кв. 

178, гр. Търговище“. 

За недопустимост е прекратено ИП за „Изграждане на ферма за отглеждане на овце в 

УПИ IX-113, кв. 16, с. Иглика, общ. Хитрино“. 

Две от решенията са прекратени поради неизпълнени указания на компетентния орган 

по околна среда относно представяне на Искане и информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на овцеферма за отглеждане до 

250 броя овце в поземлени имоти с № 662, 663 и 664 по плана на с. Макариополско, общ. 

Търговище“ и „Създаване на свинеферма с капацитет 25 броя свине майки и до 200 броя 

прасета за угояване“ в ПИ 67708.307.396 и ПИ 67708.307.397 по КК на гр. Смядово с обща 

площ 5,749 дка и НТП: „За стопански двор“. 

Извършени са две планови проверки на правното действие на решения за преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС на "Къневи груп" ООД, гр. Търговище за ИП 

„Изграждане на електроцентрала с мощност до 1000 kWh, работеща чрез индиректно 

използване на биомаса от растителни и животински субстанции“ и на „Къневи 7“ ООД, гр. 

Търговище за ИП  „Изграждане на ваканционно селище в имот № 020055 в землището на с. 

Стара речка, общ. Антоново, НТП: "Пасище, мера". При двете проверки е констатирано, че 

решенията са изгубили правно действие, тъй като пет години след влизането им в сила няма 

стартирали действия по осъществяване на инвестиционните предложения. 

   През декември експертите са работили по три извънпланови проверки. Първата е на 

„Надежда“ ООД, с. Климент, общ. Каолиново гр. Шумен – по внесено УИН за извършване на 
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дейност в съществуващ цех за производство на месни продукти. Втората е на „Фру Нат 

БГ“ ООД, с. Ястребино, общ. Антоново по внесено УИН за цех за производство и 

обработване на изделия от дърво и метал в УПИ III, кв. 9 по плана на с. Ястребино, общ. 

Антоново. 

Третата проверка е на общинската администрация в Хитрино по административна 

преписка за ИН за изграждане на ферма за отглеждане на овце в имот в регулационната 

граница на с. Иглика, общ. Хитрино. След като е констатирано, че съгласно действащия ОУП 

на общ. Хитрино, към датата на проверката ИН е недопустимо спрямо предвижданията на 

плана, тъй като дейността ще се реализира в зона с предназначение „Малкоетажно жилищно 

строителство“ (Мж), е постановено решение за прекратяване на процедурата по глава шеста 

от ЗООС  и чл. 31 от ЗБР. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

През декември по сигнал от дежурния телефон е извършена проверка на кариерата в 

с. Драгоево във връзка със запрашаване от обекта. На място експертите установиха наличие 

на прах, в следствие на авария на оросителната система към пресивно – сортировъчния 

корпус. Дадени са предписания за отстраняване на аварията и за представяне на Заповед на 

Изпълнителния Директор за извършване на оросяване към всички технологични съоръжения, 

изискващи това. 

 По сигнал от 112 е проверен района на гимназия „Хан Исперих” в град Нови пазар, 

след подадена информация за наличие на бели прахови частици. При проверката се установи, 

че източник на замърсяването е комин, собственост на „Ново стъкло“ ЕАД, който не е 

свързан с производствената дейност на дружеството. По неофициални данни в комина са  

изгорени отпадъци от хартия и картон от страна на трети лица. Изискана е официална 

информация във връзка с източника на замърсяването. 

 За наличие на гъст, черен дим в района на търговски обект на СБА на завоя за "Пети 

км“ в Шумен е сигнализирала жена от града. При извършената проверка експертите не са 

установили наличие на черен дим в района. 

  През месеца специалистите от РИОСВ са направили три извънредни съвместни 

проверки по постъпили сигнали. Първата е за замърсяване на р. Поройна от 

месопреработвателен цех, намиращ се  в кв. 71 по плана на с. Дибич, собственост на „Давор 

груп“ ООД. При извършена проверка на място на „Давор груп“ ООД са обходени бреговете 

на река Поройна в близост до месопреработвателното предприятие. При огледа на реката и 

бреговете на водния обект не е установено видимо замърсяване. Не е установено и заустване 

на отпадъчни води към водния обект. По време на обхода на левия бряг по течението на 

реката е забелязана  издадена РР-тръба с Φ ~160 мм, която към момента на проверката е с 

нулев дебит. На обекта са проверени начина на управление на генерираните отпадъците и 

управление на формираните от дейността отпадъчни води. От дейността на обекта се 

формират промишлени, битово-фекални и повърхностни води. Битово-фекалните и 

промишлени води се заустват в три-камерен мазниноуловител, като последната камера е 

обособена за изчерпване на отпадъчни води. Установено е, че е наличен дъждоприемник при 

входа на обекта, който е свързан с подземна РР-тръба, която постъпва в ревизионна шахта, 

ситуирана между водния обект и предприятието, от където водите се отвеждат до воден 

обект - р. Поройна. На място е установено, че в дъждоприемника постъпват само 

повърхностни води и не е свързан със събирателните съоръжения за отпадъчни води. 

Извършена е и проверка по наличната документация, свързана с спазването на 

законодателството, регламентирано с ЗООС, ЗУО и ЗВ. Дадени са общо 5 предписания, като 

едно от тях е за липса на налична документация удостоверяваща предадени отпадъчни води 

и утайки. В резултат на изпълнението му в РИОСВ вече са представени служебна бележка и 

приемно-предавателни протоколи от 2019 година. 
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Втората извънредна съвместна проверка, по която са работили експерти от ОВ и 

УООП е по сигнал за ремонтна дейност на товарни автомобили и замърсяване с 

нефтопродукти в гр. Антоново от страна на физическо лице. При извършената проверка на 

място и по изпълнение на дадено предписание с КП от ноември месец беше установено, че 

около района на сигналния канал е почистено, но достъпа до канала не е ограничен и към 

проверката са налични два броя товарни моторни превозни средства върху бетонов канал. Не 

е установено изтичане на нефтопродукти по естествения наклон на терена към 

дъждоприемна шахта, от която при постъпване на повърхностни води, същите се заустват в 

р. Карадере без пречистване. Представител на община Антоново е изразил мнението, че 

единия от товарните МПС-та е аварирал и към момента не може да се премести и да се 

постави ограничителна рампа. С цел предотвратяване на евентуално изтичане на 

нефтопродукти или замърсяване на околните земни площи с отпадъци от ремонтни дейности 

със съставения КП е дадено предписание на община Антоново за предприемане на действия 

в срок, за ограничаване на достъпа до наличния бетонов канал, намиращ се на общински път. 

Третата съвместна проверка по сигнал е за замърсяване на р. Камчия с кръв и други 

животински отпадъци, в близост до кланица „Ем Ди Мес“ ЕООД. При огледа на реката, 

между колектора към ГПСОВ – Велики Преслав и руслото на реката и в района на кланицата 

експертите не са установили наличие на отпадъци и изтичане на отпадъчни води към реката, 

в района на предприятието. След проверка на довеждащия канализационен колектор на 

предприятието, преди включването му към главния канализационен колектор на гр. Велики 

Преслав към ГПСОВ е установено изтичане на отпадъчни води между трета и четвърта 

шахта от към стената на обекта, вероятно от пропукване на тръба. В площите около третата 

шахта експертите са констатирали наличие на неголямо количество отпадъци от животински 

произход. Отпадъчните води формирани от обекта се заустват към канализационната 

система с ГПСОВ на гр. Велики Преслав. Съставен е констативен протокол, с който са 

дадени две предписания за преустановяване на изтичането на отпадъчни води и почистване 

на животинските отпадъци около ревизионната шахта. 

По сигнал за образуване на локални сметища в землището на с. Менгишево, община 

Върбица е извършена проверка на две сметища в северозападните покрайнини на селото и в 

района до коритото на р. Камчия в ляво от моста по посока  на гр. Върбица. Експертите  

установиха, че има нерегламентирани сметища в северозападните покрайнини на селото. На 

площ около 20 – 30 кв. м. беше установено наличие на смесени битови отпадъци, строителни 

отпадъци и отпадъци от пластмасови опаковки. В друг район, също със северозападно 

разположение, на площ около 5 – 10 кв. м. бе констатирано наличие на смесени битови 

отпадъци и строителни отпадъци. 

При извършения обход на коритото на р. Камчия, вляво от моста, по посока на 

движение към гр. Върбица е установено замърсяване с отпадъци от пластмасови и метални 

опаковки. В резултат на огледите са дадени 2 предписания на кмета на селото. Първото е за 

почистване на образуваните сметища и писмено уведомяване на контролиращия орган за 

изпълнение на предписанието. Второто предписание е за предприемане на мерки и действия 

за предотвратяване на повторно образуване на замърсяване с отпадъци и също да бъде 

предоставена писмена информация за това.  

Втора проверка по сигнал за нерегламентирано сметище в южните покрайнини на с. 

Изгрев, общ. Венец, под бившия селскостопански двор са извършили експертите на РИОСВ 

през декември. Установено е наличие на строителни отпадъци, смесени битови отпадъци, 

отпадъци от пластмасови и метални опаковки, текстилни отпадъци, оборска тор, слама и 

пръст. Дадени са предписания за почистване на района. 

Две проверки по сигнал за наличие на  кости и вътрешности от животни до 

подстанцията в посока Велики Преслав – Шумен извършиха експерти. При едната е 

установено замърсяване с текстилни  отпадъци, отпадъци от опаковки и стиропорени 

отпадъци. Дадено е предписание на кмета на Община Велики Преслав да се извърши 

почистване на района и писмено да се уведоми инспекцията.  
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Втората проверка е в предприятие за преработка на червени меса. Дадени са 2 

предписания, за утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, които се 

образуват от дейността, както и за заверка на отчетна книга.  

 

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

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

 

През месеца са извършени 4 проверки на автосервизи, генератори на отпадъци от 

отработени масла, филтри, абсорбенти, гуми. При проверките се установи, че дружествата 

водят редовно отчетност по чл. 44 от ЗУО, 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. При 

една от проверките са дадени 2 предписания, за утвърждаване на работни листи за 

класификация на отпадъците, които се образуват от дейността и заверка на отчетна книга по 

реда на Наредба 1.  

Проверени са 2 лица, пускащи на пазара на Р. България опакована готова продукция, 

във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и 

Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. Проверени бяха договорите с ООп, 

удостоверенията за членство в колективна система, месечните справки, заплащането на 

дължимите продуктови такси и правилното им начисление. При проверките е установено, че 

дружествата спазват нормативните изисквания и редовно заплащат дължимите лицензионни 

възнаграждения.  

През декември е проверен един търговски обект, във връзка със спазване 

изискванията относно разделното събиране на масово разпространени отпадъци. Няма 

установени несъответствия и дадени предписания.  

Проверка беше направена и на общинската администрация в Шумен, относно 

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

предписания.  

 

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда 

 

  През месец декември не са извършвани измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници. 

 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

  През декември са извършени планови проверки на 4 обекта (в това число 2 броя 

съвместни проверки).  

  В рамките на осъществения контрол са дадени 4 предписания, отчетено е 

изпълнението на 8 такива, давани през предходни проверки. 

  Девет са направените извънредни проверки, от които три са по сигнали и жалби на 

граждани. На ЕТ „Лес Комерс – И* И*", гр. Търговище са извършени 2 извънредни проверки 

за уточняване местоположението на точка за вземане на проби емисии въздух.  Съставен е 

КП след проби въздух, въз основа на Доклад за СПИ за установено съдържание на 

въглероден оксид във формираните отпадъчни газове от източник топлогенератор над НДЕ. 

В тази връзка е изготвено предложение до директора на РИОСВ за налагане на текуща 

месечна санкция. 
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           Още три извънредни проверки са направили експертите за утвърждаване на точки 

за вземане на проби въздух. Те са на „Теси“ ООД, гр. Шумен, "Строителство и 

строителни машини" ЕООД, гр. Върбица и „Тракия Глас България ЕАД“, гр. Търговище. 

  След извършената извънредна проверка на "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД, гр. 

Търговище - Асфалтова база в с. Лиляк е съставен КП по чл. 69 в от ЗООС за временно 

преустановена дейност. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 През месец декември са извършени основно проверки по плана на РИОСВ за четвърто 

тримесечие на 2019 г.   

 Извършена е една планова проверка с вземане на водни проби от отпадъчните води на 

ГПСОВ – гр. Шумен с оператор „ВиК-Шумен“ ООД. 

 Направена е една планова проверка по изпълнението на условията на издадено 

Комплексно разрешително на „НЕС – Нови енергийни системи“ ЕАД, гр. Шумен. 

 Извършена е една извънредна проверка на „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско, 

във връзка с постъпило в РИОСВ – Шумен, мотивирано писмо от дружеството, с искане за 

отмяна на дадени 2 предписания. 

 Експерти са участвали в извънредна съвместна проверка с експерт по ОВОС и ЕО по  

уведомление за инвестиционно предложение от „Надежда“ ООД, с. Климент във връзка с 

разширение на дейността. 

 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

През отчитания период са извършени 9 проверки на фирми, извършващи дейности по 

събиране и третиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, дейност с ИУМПС, НУБА и др. Бяха извършени проверки на дружества 

извършващи дейности по компостиране на растителни отпадъци, дейности със строителни 

отпадъци, както и една фирма извършваща дейност по обезвреждане на медицински 

отпадъци.  

При проверките се установи, че фирмите притежават документи по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците и водят отчетност по ЗУО в заверени в РИОСВ отчетни книги. 

Проверено беше съответствието на дейността с условията в издадените разрешителни 

документи, отчетността по отпадъци, съхранението на отпадъците. Площадките за 

съхранение и третиране на отпадъците, отговарят на изискванията на наредбата от ЗУО.   

Няма установени нарушения и не са предприети административнонаказателни мерки. 

 През месеца беше проверено едно дружество извършващо дейност по събиране и 

транспортиране на отпадъци и притежаващо документ по чл. 78 от ЗУО за дейността. 

Проверена беше отчетността в отчетни книги, договорите от ЗУО и изискуемата 

документация. Проследен беше пътя на отпадъците. 

     

 

Почви: 

 

През декември няма извършени проверки относно постъпили сигнали за замърсяване 

на почви.  

 

 

Засилен последващ контрол: 

 

 Извършена е една извънредна проверка по последващ контрол за изпълнението на 

дадени предписания на „Ем Ди Мес“ ЕООД, гр. Велики Преслав. При първата проверка е 
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съставен КП, с който са дадени две предписания за преустановяване на изтичането на 

отпадъчни води и почистване на животинските отпадъци около ревизионната шахта. Към 

30.12.2019 г. предписанията са изпълнени. 

През месеца от дадени общо 8 предписания по отношение опазването на водите - на 

Община Антоново, „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско, „ЕнерСис“ АД, гр. Търговище, 

„Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен, „Давор груп“ ООД, с. Дибич, четири от тях са 

изпълнени.  

През месеца бяха направени 3 проверки по последващ контрол от експертите на 

УООП по изпълнение на дадени предписания. През отчетния период са изпълнени 7  

предписания, дадени при проверки през предходния месец. 

 По последващ контрол проверки по ОХВ не са извършени. По СЕВЕЗО от проверката 

на “Ново стъкло”ЕАД, гр. Нови пазар беше представен доказателствен материал в РИОСВ  

за изпълнение на всички заложени обучения в плана за обученията през 2019 г.  

От проверките по комплексно разрешително от „Ново стъкло“ ЕАД са представили 

необходимата информация по изпълнението на 8 предписания за предприемане на действия 

за: 

- недопускане на превишаване на разрешените количества за образуване на 

отпадъци; 

-    осигуряване на безопасна експлоатация към пречиствателно съоръжение за 

отпадъчни води; 

-    намаляване съдържанието на замърсяващи вещества в отпадъчните води; 

- определяне на параметрите и стартиране на мониторинг на пречиствателно 

съоръжение към спомагателен участък в инсталацията; 

- представяне на точни и конкретни данни относно годишното производство, 

свързаната с това консумацията на ресурси за единица произведен продукт за 2018 г. и други 

данни, непредставени по време на проверката; 

-  уведомяване на ИАОС-София относно промени в експлоатацията на инсталацията, 

свързани с употреба на ресурси и формиране на отпадъчни води; 

- актуализиране на 2 документа, изисквани с условията на комплексното 

разрешително; 

-   представяне на информация за количеството на 3 от ползваните ресурси, изисквани 

съгласно технологията за производство на стъкло; 

 

 

3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

 Съставени са 3 констативни протокола след водни проби на Канализационна система 

на гр. Смядово, на „ЕнерСис“ АД, гр. Търговище и на „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. 

Шумен. 

Съставен е един АУАН на „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг за заустване на 

отпадъчни води в повърхностен воден обект в нарушение на заложени емисионни 

ограничения в отпадъчни води. Осъществен е състава на чл.,200, ал.1, т.6 от ЗВ. 

По отношение на дейността на експертите от „БРЗТЗСР“ и извършените 4  проверки 

на проверени 4 обекта през месеца няма дадени предписания. 

За периода е съставен един АУАН на физическо лице по повод писмо на МОСВ за 

установени от Държавен фонд „Земеделие“ нарушения по кампания 2018 г. във връзка с 

прилагането на изискванията за опазване на постоянно затревените площи. Лицето е 

разорало имот с начин на трайно ползване: „Пасище“, в противоречие на заповед за 

обявяване на ЗЗ BG 2029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици. С това е 

осъществен състава на чл.124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ във връзка 

с чл.12, ал. 6 от ЗБР. 

При комплексната проверка ГПСОВ-Шумен са дадени общо четири предписания, 

едното от тях е свързано със ЗОПОЕЩ, две по ОХВ и едно по управление на отпадъците. 
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При участието в проверки по комплексно разрешително през декември са 

съставени 2  констативни протокола за извършени 2 планови проверки, едната от които е 

била направена през месец ноември 2019 г. Не е установено неизпълнение на условията от 

комплексните разрешителни от операторите „Брамас 96“ АД и  „НЕС-Нови енергийни 

системи“ ООД, като проверката на второто дружество е направена през декември месец и са 

дадени две предписания. 

Съставен е АУАН на „Ново стъкло“ ЕАД за неизпълнение на условията на 

комплексното разрешително с което е нарушен чл.123в, т. 2 от ЗООС. Установени са 

пропуски в уведомяването за планирани промени в работата на инсталацията, употреба на 

нов вид суровина и нов вид спомагателно вещество за производство на стъкло, които не са 

разрешени в комплексното разрешително, употреба на ресурсите „кислород“ и „природен 

газ“ за производство на единица продукт през 2018 г., които превишават нормите, 

определени в комплексното разрешително, както и образуването на опасни и неопасни 

отпадъци през 2018 г. и 2019 г. в количества, превишаващи разрешените по комплексното 

разрешително. 

Съставени са 2 броя АУАН на „Родна индустрия 91“ ЕООД за неизпълнение на 6  

предписания, дадени по време на плановата проверка през м. септември 2019 г., които са 

свързани с представянето на документи, които да доказват прилагането на инструкциите по 

условията на комплексното разрешително, свързани с употребата на ресурси, мониторинг на 

емисии в отпадъчни води, мониторинг на пречиствателно съоръжение за отпадъчни газове, 

оценка на съответствието на дейностите с отпадъци с изискванията на комплексното 

разрешително; измерване на количеството дъждовни и дренажни води; представяне на 2 броя 

инструкции с допълнена информация съгласно изискванията на комплексното разрешително; 

Извършване на класификация на инсталацията в съответствие с изискванията на приложение 

№ 3 на ЗООС, или предприемане на мерки за отпадане на такава необходимост; представяне 

на  документи за законосъобразно извършване дейностите по образуване и предаване на 

отпадъци и представяне на  попълнени отчетни книги за извършените дейности по 

образуване и предаване на отпадъци. При съставянето на двата АУАН – а на „Родна 

индустрия 91“ ЕООД е осъществен състава на чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната 

среда, във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС. 

За неизпълнение на задължително предписание дадено на основание чл. 155, ал. 2 от 

ЗООС е съставен АУАН на „Еко-Транс " ЕООД. Извършено е нарушение на Закона за 

опазване на околната среда. С резолюция по-късно този АУАН е отменен, тъй като от 

дружеството са предоставили доказателствен материал за изпълнение на предписанието. 

 

 

БРЗТЗСР:  
 

По реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС са дадени 25 отговора по внесени 

уведомления за ИП, 4 - по внесени Горскостопански програми (от които по 1 отговор да се 

извърши процедура по реда на Наредбата за ОС) и 1 отговор по внесено план - извлечение за 

ДГТ. 

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

и БДДР за становища по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, във връзка с депозирани в 

РИОСВ уведомления за ИП и ГСП. 

Издадени са две решения по реда на Наредбата за ОС.  

Издадено е едно решение за прекратяване на процедура по реда на Наредбата за ОС, 

поради непредставяне на допълнителна информация от възложителя в срок. 

Във връзка с внесени УИН са изготвени 5 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. 

 Дадени са становища по внесени ДОВОС и приложение към него – Доклад за ОСВ за 

ИП „Разработване на находище за строителни материали в площ „Кралево - 2“, землището на  

с. Кралево, общ. Търговище, област Търговище“, намиращо се в поземлен имот в с. Кралево, 
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община Търговище с трайно предназначение на територията: „Горска“ и Начин на трайно 

ползване: „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“. 

Дадено е становище по внесен ДОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане 

на свинекомплекс с капацитет до 1 200 свине майки, 5 500 бр. прасенца до 45 дни и 36 660 

прасета за угояване в поземлени имоти по кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен, 

област Шумен. 

Направени са консултации по доклад за ЕО на общ устройствен план на Община 

Смядово. 

 В изпълнение на Заповед на МОСВ незабавно е издадено становище за предложения 

от Община Каспичан за местоположението на трупните ями спрямо защитени зони и 

защитени територии във връзка със заболяването Африканска чума по свинете. 

 През месеца е издадена една регистрационна карта съгласно разпоредбите на Закона 

за биологичното разнообразие, като е регистриран един екземпляр от вида Синьо-жълта ара 

(Ara ararauna). 

 В срок е изготвен отговор до Областна дирекция „Земеделие” - Шумен за това, дали 

посочените многобройни имоти попадат в ЗТ и ЗЗ, във връзка с причисляването им към 

държавните горски територии от Държавния поземлен фонд на територията на Област 

Шумен. 

 

Отпадъци: 

 

Извършени са общо 26 проверки, от които 17 планови. От извършените 9 броя 

извънредни проверки, 5 са проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 3 по 

изпълнение на предписание и една проверка по подадено в РИОСВ уведомление за 

инвестиционно предложение. В рамките на осъществения контрол са дадени 14 предписания 

за отстраняване на констатирани несъответствия и са изпълнени 15 броя предписания. 

През отчитания период експертите от направление „УООП“ са утвърдили 15 броя 

работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 8 броя отчетни книги по 

приложения от Наредба 1. Издадени са 4 регистрационни документа и 2 разрешителни 

документа по ЗУО.  

 

Химикали: 

 

При участието си в комплексната проверка на ГПСОВ – Шумен, с координатор 

направление ОВ, експертите са дали две предписания в частта по химикали и едно 

предписание по ЗОПОЕЩ.  

 

 

ОВОС И ЕО: 

 

  През декември са извършени две планови проверки и три извънпланови проверки. Две 

са плановите проверки на правното действие на решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. Две са извънплановите проверки по УИН. Направена е една 

проверка в общинска администрация в Хитрино за допустимост на ИН. 

           Изготвени са две отрицателни оценки на представени 2 доклада по ОВОС. 

         Проведени са консултации по доклад за ЕО от Наредбата за ЕО за ОУПО на Община 

Смядово. 

         Проведени са консултации с компетентните институции по представена обобщена 

справка от Наредбата за ЕО за ОУПО на Община Попово. 

Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за ИП попадащи в обхвата на приложение 2 на ЗООС с характер на решенията да не 

се извърши ОВОС за ИП.  

 Изготвено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за 

ПУП-ПЗ за имот по КК на град Шумен за площадка за дейност с отпадъци с характер на 

решението да не се извършва ЕО. 
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 Дадено е решение за спиране на производството по глава шеста от ЗООС, 

съвместено с чл.31 от ЗБР за ИП за сезонна дестилерия за лавандула по искане на 

възложителя. 

Шест са решения за прекратяване на производството по глава шеста от ЗООС и ЗБР, 

от които три по чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, едно по чл. 2 а, ал. 2 от Наредбата за 

ОВОС и две по чл.2 а, ал. 5, т.1 и ал. 6 от Наредбата за ОВОС. 

Подготвено е едно процедурно писмо по внесено уведомление за ПУП-ПЗ с цел 

промяна предназначението на земята в ПИ по КК на с. Сушина, общ. Върбица, попадащо в 

Приложение №2 към чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, указващо приложимата процедура за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за плана по реда на ЗООС/ЗБР. 

Изготвени са шест процедурни писма за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС/ОС за ИП попадащи в Приложение №2 на ЗООС. 

 

 

Комплексни разрешителни:  

 

По време на плановата проверка през ноември на „Брамас 96“ АД са дадени две 

предписания през месец декември. Първото е за осигуряване на възможност за пломбиране 

на байпасна връзка към съоръжение за отпадъчни води. Второто е за предлагане на мерки 

относно начина за изчисляване на употребата на ресурси за единица продукт, във връзка с 

това, че не се произвежда продукт „биодизел“.  

При плановата проверка на „НЕС – Нови енергийни системи” ООД също са дадени 2 

предписания. Първото е да се представи информация, събирана и поддържана от 

задължените лица и удостоверяваща изпълнението на нормативни документи относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Второто е за 

актуализация на документ, касаещ отговорните лица за складовете за съхранение на химични 

вещества и смеси.  

 

 

Наказателни постановления: 

През месец декември са издадени 4 НП на обща стойност 11 500 лв. 
 

 

1. На „Надежда” ООД за предаване на отпадъци, образувани от собствена 

производствена дейност, на лице което не притежава издадено от компетентен орган 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от 

ЗУО. Нарушен чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Наложената санкция 

е в размер на 7000лв. 

2. На „Еко Инвест Север” ООД за извършено административно нарушение чрез 

бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание, дадено на 

основание чл.155, ал.2 от ЗООС. Осъществен е състава на чл.166, т.3, във вр. с чл.155, 

ал.2 от ЗООС. Наложената санкция е в размер на 3000 лв. 

3. На К* Б* К* за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по Търговския закон. Осъществен е състава на чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона 

за управление на отпадъците. Наложена е глоба в размер на 1 400 лв. 

4. На М* Ю* Б*, разоравал и обработвал поземлен имот, с което е превърнал имота в 

обработваема земя, в нарушение на Заповед на Министъра на ОСВ. Осъществен e 

състава на чл.124, ал.1 от ЗБР. Наложена глоба в размер на 100 лв. 
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4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
 

Локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на проверените планови 

обекти са в изправност и експлоатация. 

За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект в нарушение на заложени в 

Наредбата за емисионни ограничения в отпадъчни води е съставен АУАН на „Дайъри 

продъктс“ ЕООД. 

 

Бизнеса: 

 

  През месец декември са представени и обработени 6 доклада за проведени СПИ от 

оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии - СД „Д. Й* – О. И* – Езокс“, с. 

Славяново, „Линеа Пак“ ООД, гр. Шумен, „Брамас – 96“ АД, гр. Шумен, „Алкомет“ АД, гр. 

Шумен, ЕТ „Лес – Комерс – И* И*“, гр. Търговище и ОП „БКС Търговище“, гр. Търговище, 

Регионално Депо – Търговище. Резултатите от проведените измервания показват, че 

съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на 

нормите за допустими емисии, регламентирани с нормативните актове, с изключение на 1 

оператор - ЕТ „Лес – Комерс – И* И*“, гр. Търговище.  При него е установено съдържание 

на въглероден оксид във формираните отпадъчни газове от източник  

топлогенератор над НДЕ. Във връзка с това е изготвено предложение до директора на 

РИОСВ за налагане на текуща месечна санкция.  

През месец декември направлението е взело участие в 1 ДПК - "Три броя силози  

поетапно изграждане, приемна и елеваторна шахти, елеваторна кула, бункер за товарене на 

автомобил, два броя бункери за отсевки и отпад и зърнопочистваща машина в с. Беломорци, 

общ. Омуртаг" с възложител "Бим Агро" ЕООД.  

Постъпили са 19 уведомления за инвестиционни предложения. 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. 

През декември са постъпили четири искания с информация за преценяване на 

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

Постъпило е едно уведомление за план/програма. 

През месеца са постъпили два броя ДЕО за консултации по чл.20, ал.3 от Наредбата за 

ЕО – за ДЕО на ОУП на Община Смядово. Изготвено е писмо от проведени консултации за 

ДЕО на ОУПО на общ. Каспичан и е поискано да се приложи планът, предмет на ЕО. 

По представена Обобщена справка по чл.  29, ал.1 от Наредбата за ЕО за окончателен 

проект на ОУП на Община Попово са проведени консултации по компетентност с БДДР гр. 

Плевен след поставени забележки и препоръки. 

Проведени са консултации с РЗИ по 3 информации към искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, една от която повторна и с  Басейнова дирекция по 

УИН. 

Експерти са участвали в ДПК на „Пристройка – разширение на производствена  и 

складова база  на „Лавена“ АД в гр. Шумен и в комисии във връзка с писмо на Главния 

секретар на МВР, за проверка на складове за съхранение на взривни материали, боеприпаси 

и пиротехнически изделия на територията на ОДМВР – Търговище. 

През месеца експертите от РИОСВ са участвали в още 6 ДПК. 

 

Обществеността: 

 

През декември се състоя отчитането и награждаването на участниците в 

традиционния благотворителен  конкурс „ЕКО  КОЛЕДА“. Той се проведе за седма поредна 

градина и е за ръчно изработени украса и картички от екологични и отпадъчни материали. В 



 
 

12 

конкурса се включиха 23 детски градини, 21 училища и  3 центъра за деца от Шуменска и 

Търговищка област. За всички участници имаше грамоти, сертификати за благодетел и 

вечно зелен храст от вида Западна туя, а победителите в трите категории получиха награди, 

осигурени от екоинспекцията и партньорите на конкурса  „Булекопак“ АД, „Рекобат“ АД и 

„Грийнтех - България“ АД. 

В навечерието на коледните празници експертите от РИОСВ посрещнаха малките 

коледарчета от подготвителната група на ДГ „Космонавт“. Пременени в народни носии с 

коледарски тояги, малчуганите пресъздадоха традиционния български обичай – коледуване. 

Децата наричаха за сполука на екипа от екоинспекцията и на експертите от Регионалната 

лаборатория.  

 

 


