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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

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

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец октомври, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха общо 72 

проверки, при които провериха 65 обекта. От извършените проверки  51 са планови, а 21 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 40 предписания за отстраняване 

на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 7 

броя АУАН. 
 За периода са събрани средства в размер на общо 12 712, 17 лв. Сумите по наложени 

глоби и санкции възлизат на 7 378, 56. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са 

събрани  5 333, 61 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са 4 266, 88 лв., 

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

община Омуртаг – 2 288, 83 лв., община Попово – 882, 40 лв., община Търговище – 421, 25 

лв., и община Каспичан – 259, 20 лв.  

  През отчетния  период е извършена една проверка по сигнал, от постъпили общо 6 

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

На един от сигналите е даден отговор на подателя по телефон, а останалите са препратени по 

компетентност.  

 

2.  АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 51  планови проверки за месец октомври по всички направления, от 

които най - много са по опазване на водите - 19 броя, управление на отпадъците и опазване 

на почвите – 15 броя. Пет са проверките по химикали. 

 През месец октомври са извършени проверки на 2 броя оператори на комплексни 

разрешителни - „Тракия глас България“ ЕАД гр. Търговище и „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови 

пазар. При извършената проверка на „Тракия глас България“ ЕАД не е установено 

неизпълнение на условия от комплексното разрешително и няма дадени предписания за 

предприемане на допълнителни действия, свързани с прилагането на същите условия. При 

проверката на „Ново стъкло“ ЕАД са дадени 10 броя предписания. 

 За отчетният период експертите са взели участие в пет комплексни проверки. Те са на  

 „Тандем Попово“ ООД, където са дадени три предписания по ОХВ. Четири предписания по 

ОХВ са дадени и при комплексната проверка на „Юес Комерс“ ООД. Третата комплексна 

проверка за месеца е на „ЛВК - Винпром“ АД, при която са дадени две предписания. 

Първото е по въздух, а второто по химикали, като последното вече е изпълнено и РИОСВ е 

информирана с писмо от дружеството. Комплексна проверка е направена на „Сарк - 

България“ АД, от която са дадени пет предписания. Едното предписание е по отпадъци и 

вече е изпълнено. Другите 4 са по химикали, от тях също едно вече е изпълнено. Петата 

комплексна проверка е на  „Еко Транс“ ЕООД. Дадени са 2 броя предписания по въздух и 

отпадъци, като последното вече е изпълнено. 
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През месец октомври експертите са проверили обекти по 21 извънредни проверки. 

От тях - 1 е по сигнал, 7 проверки са за последващ контрол и 13 са други. 

Една е проверката по постъпил сигнал от „Зеления телефон“, от получени общо 6 

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

Тя е за замърсяване със строителни отпадъци. При нея не е установено наличие на 

строителни отпадъци, тухли и камъни. За проверката е съставен констативен протокол. 

      През отчетения период са съставени 7 броя АУАН, от които 4 са за нарушения на Закона 

за опазване на околната среда (ЗОО), 2 са за нарушения на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). Актът по ЗУО е съставен на Община Шумен за извършване на дейности 

по събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми на неразрешени за това места или на 

площадки, неотговарящи на изискванията на този закон. За нарушение на Закона за водите е 

съставен един АУАН. 

През месец октомври 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.  

В изпълнение на Заповед на МОСВ незабавно (до два часа от постъпване на искането) 

бяха издавани становища за предложения от Общини и Горски стопанства за 

местоположението на трупните ями спрямо защитени зони и защитени територии, във връзка 

със заболяването Африканска чума по свинете. 

През месеца са извършени проверки на склад за съхранение на негодни за употреба 

ПРЗ и Б-Б кубове за съхранението на негодни за употреба препарати за растителна защита в 

град Опака. При проверките беше установено, че 4 броя Б-Б кубове сълзят. Дадено е 

предписание  да се предприемат мерки за преустановяване на  сълзенето от Б-Б кубовете. 

Приоритет в работата беше приключването на преписки по уведомления за ИП и 

ГСП. Извършени 2 планови проверки по реда на Закона за лечебните растения. Едната е на 

Община Търговище, втората на ТП „ДГС Преслав“. Изпълнени са 3 извънредни проверки, от 

които 2 на ЗМ „Находище на Блатно кокиче“ – с. Осмар и една по внесено УИН за създаване 

на трайни насаждения, попадащи в ЗЗ. 

В Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, фондация 

“Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър са изпратени общо 11 екземпляра от видовете 

Шипобедрена костенурка (6 бр.) и Шипоопашата костенурка (5 бр.). Бедстващите 

екземпляри са намерени от жители на община Шумен и транспортирани от тях до центъра в 

с. Баня. 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

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

Първото е по представено писмено искане от възложителя за прекратяване на ИП за 

„Изграждане на система за водоснабдяване и канализация на сгради /бунгала/ за сезонен 

отдих в поземлени имоти. 

Второто Решение е по чл. 2а, ал. 5 от Наредбата за ОВОС за ИП: „Увеличаване 

капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 25 000 броя места за птици-бройлери и 

достигане на капацитет от 57 612 места за отглеждане на птици в землището на с. Голямо 

Соколово, общ. Търговище. 

Постановено е едно решение за прекратяване на производството по глава шеста от 

ЗООС и ЗБР за проект за ПУП-ПРЗ за кв. 2а, УПИ VI и УПИVIII по плана на гр. Върбица с 

цел изграждане на Общински комплекс за отдих, рекреация, търговия и услуги за 

населението на Община Върбица, поради оттегляне на проекта от възложителя Община 

Върбица. 

Извършени са три проверки, две от които планови: 

По изпълнение на условията в Решение за ИП „Преустройство и доизграждане на 

сгради в завод за производство на медни кабели“ в поземлен имот по КК на град Шумен, при 

която се констатира, че инвестиционното предложение е реализирано и поставените условия 

са изпълнени. 
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По изпълнение на условие в Решение за ИП за изграждане на птицеферма за 

кокошки-носачки с капацитет 38 016 бр. места за птици в землището на с. Козма 

Презвитер, като разширение на действаща птицеферма, разрешена с условията на издадено 

комплексно разрешително. Установено е, че условието е изпълнено, като възложителят е 

уведомил МОСВ и ИАОС за планираната промяна в работата на инсталацията; 

 

Проверка по уведомление за ИП „Частично изменение на ПУП-План за регулация на 

УПИ III, кв. 9 по плана на с. Ястребино, общ. Антоново“. 

 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

 

 През месец  октомври експертите извършиха една проверка по сигнал от граждани, 

подаден в края на предходния месец. За замърсяване със строителни отпадъци беше 

проверена ул. „Зоя Космодемянская“ в шуменския квартал Дивдядово. Не е установено 

наличие на отпадъци, тухли и камъни. При проверката е съставен констативен протокол. 

 

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 проверени две фирми, генератори на текстилни отпадъци. Установено 

е, че отчетността се води в заверени от РИОСВ отчетни книги по Приложение №1 от 

Наредба №1 и отпадъците се предават на база сключени договори. 

През октомври по изпълнение на изискванията на ЗУО експертите са участвали в пет 

комплексни проверки, като на две са били координатори. Това са проверките на „Тандем 

Попово“ ООД  и „Юес Комерс“ ООД. При тях няма дадени предписания за нарушения в 

ЗУО.  

Експертите са проверили спряното от експлоатация общинско депо за ТБО в град 

Опака относно етапа на рекултивация на депото. При проверката е представен сключен 

договор с изпълнител и предстои започването на процеса по рекултивация. 

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда 

 

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

промишлени източници.  

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Проверки във връзка с емисионен контрол 

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

извършване на задължителен инструментален контрол, през месец октомври бяха взети 

проби от 1 обект. Това е „Еко Транс“ ЕООД, гр. Търговище. Извършено е измерване за 

установяване съдържанието на прах, СО, NOx, SO2, формирани при работа на котел ПКМ – 

2,5 с предна камера за твърдо гориво. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към 

ИАОС, гр. София. 

 

Атмосферен въздух  

   През месец октомври са извършени планови проверки на 8 обекта (в това число 4 броя 

комплексни проверки, 2 броя съвместни проверки и две проверки по КР). В рамките на 

осъществения контрол през месеца са дадени 3 предписания, като е отчетено и тяхното 

изпълнение. 
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През месец октомври са извършени 4 броя извънредни проверки: 

Две са извънредните проверки за уточняване местоположението и утвърждаване 

на точка за вземане на проби емисии въздух на ЕТ „Камбро Озей  БГ" ЕООД, гр. Шумен. 

Извънредна проверка във връзка със съставяне на КП след проби въздух на 

„Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. Търговище. Установено е съдържание на прах във 

формираните отпадъчни газове над НДЕ. Във връзка с това е изготвено предложение до 

директора на РИОСВ за налагане на текуща месечна санкция. 

      Четвъртата извънредна проверка във връзка със съставяне на КП след проби въздух е 

на „Еко – Транс“ ЕООД, гр. Търговище. Установено е съдържание на прах и въглероден 

оксид във формираните отпадъчни газове над НДЕ във връзка с това е изготвено 

предложение до директора на РИОСВ за налагане на текуща месечна санкция. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

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

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

вземане на водни проби.  

    Извършени са планови проверки на 21 обекта емитери на отпадъчни води за месеца.  

Това са: ЕТ "Фишмен 2012 - Ивайло Иванов", с. Руец, "Тракиявин" ООД, с. Овчарово, "Ив-

Мес" ЕООД, с. Златна нива, "Камаджиев - Милк" ЕООД, с. Крива река, "Айсис" ООД, гр. 

Каспичан, "Крис ойл - 97" ЕООД, гр. Каспичан, ГПСОВ - Нови пазар, ДП "Кабиюк", с. 

Коньовец, "Млечни продукти" ООД, с. Коньовец; "Пип трейд" с. Давидово, "Милктрейд - 

БГ" ООД, с. Съединение, КМ - Хан Крум, с. Хан Крум, КМ Троица, с. Троица, КМ Осмар, с. 

Осмар, ГПСОВ - гр. Попово, "Юес Комерс" ООД, с. Голямо Градище, "Месни продукти-Т" 

ЕООД, с. Здравец, "Сарк България" АД, гр. Шумен, КМ - гр. Смядово, "Пашабахче 

България" ЕАД, гр. Търговище и "Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище. Няма дадени 

предписания. 

     Извършени са 4 броя проверки съвместно с други направления на: „Екомакс“ ООД, 

гр. Шумен; „Вини България“ АД, с. Драгоево; „Камаджи-Милк“ ЕООД, с. Крива река; 

„Месни продукти – Т“ ЕООД, с. Здравец. На последната от проверките беше установено, че 

обекта няма актуално разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. Взети 

са водни проби от точка на заустване от отводнителен колектор за дъждоприемници налични 

на площадката на обекта.  

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

        По отношение на контрола при спазване на условията в издадени разрешителни 

експертите от направление „УООП“ взеха участие в 2  проверки по Условия 11 и 13 от КР. 

Констатира се неизпълнение на условие от проверката на „Ново Стъкло“ ЕАД, за което са 

дадени предписания и ще бъдат предприети административно наказателни действия. 

        През докладвания период са извършени 3 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. При проверките е 

установено, че се спазват условията на издадените им документи и на изискванията на ЗУО. 

На площадките за съхранение на 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.  
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Проверени са две дружества, извършващи дейности по оползотворяване на  

пластмасови отпадъци. Това са „Ривакомерс“ ЕООД  и „Феникс пластик“ ЕООД. При 

проверките е установено, че фирмите притежават документи по Закона за управление на 

отпадъците и водят отчетност по ЗУО в заверени в РИОСВ отчетни книги. Проверено е 

съответствието на дейността с условията в издадените разрешителни документи, отчетността 

по отпадъци и съхранението на отпадъците. Няма установени нарушения и не са предприети 

административнонаказателни мерки. 

      През месеца са проверени шест фирми, притежаващи документи по ЗУО за 

дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. Бяха проверени отчетните книги по 

приложение от Наредба № 1, договорите по ЗУО и изискуемата документация. Беше 

проследен пътя на отпадъците и не бяха установени нарушения. 

      Извършена е планова проверка на фирма за оползотворяване на  строителни 

отпадъци. От проверката се установи, че към момента на проверката дружеството не 

извършва дейност по оползотворяване на строителни отпадъци. 

 

Почви 

 

       През месеца беше направена една проверка по Условие 13 от КР на „Тракия Глас 

България“ ЕАД. Операторите на КР изпълняват всички мерки (превантивни и коригиращи) 

разписани в условия 13 от КР по отношение опазване на почвите.   

 

 

Засилен последващ контрол: 

 

 

           През месец октомври беше съставен АУАН на „Родна Индустрия - 91“ ЕООД, гр. 

Попово за нарушение на Закона за опазване на околната среда. Дружеството не е 

изпълнило дадено предписание от страна на РИОСВ – Шумен, като не е провело собствени 

периодични измервания от източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния 

въздух.  

      Съставен е АУАН на Община Омуртаг за неизпълнение на дадено преписание и 

нарушение на чл.48, ал.1, т.13 от Закон за водите. 

        По отношение на водите през месец октомври не са наложени текущи месечни 

санкции.  

         Направени са две предложение за неналагане на ТМС - на „Херти“ АД, гр. Плиска 

и на „АМЧМ“ – бетонов възел гр. В. Преслав.  

       Извършено е вземане на втори водни проби от отпадъчни води на „Рока България“ 

АД, гр. Каспичан.  

   Извършена е една извънредна проверка по последващ контрол на дадено 

предписание на „Електроапаратура“ ЕООД, с. Ковачевец. Не са установени нарушения. 

          По последващ контрол експертите от направление „УООП“ са участвали в 6 

проверки. По три от тях беше установено неизпълнение на предписанията, за което са 

предприети съответните административно наказателни действия. През отчитания период са 

изпълнени 5 предписания, дадени при проверки през предходния месец.  

     За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони през 

месеца  са съставени 5 АУАН. Единия е за извършване на дейности по събиране, 

съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми на 

неразрешени за това места или на площадки, неотговарящи на изискванията на този закон и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Той е съставен на Община Шумен за 

нарушения на ЗУО. 

        Останалите 4 АУАН са за неизпълнение на предписания и нарушения в ЗООС. 

Санкционираните са: „Еко Инвест Север“ ООД, „Ингаз Комерс“ ЕООД, Людмил Веселинов 

кмет на община Попово и И* Г* М*. 
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      По последващ контрол от проверки по ОХВ са изпълнени 7 предписания. 

      По последващ контрол от проверки по СЕВЕЗО е отчетено изпълнение на  

предписание дадено на „Фикосота“ ООД, гр. Шумен. То е на основание на ЗООС и включва 

предоставянето н  информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие  

в случай на авария на съседните предприятия, които могат да бъдат източник, или да 

увеличат риска или последствията от голяма авария с последващ ”ефект на доминото”. За 

изпълнение на предписанието е уведомена РИОСВ и Община Шумен. 

      По последващ контрол от проверки по ЗОПОЕЩ са изпълнени 3 три предписания. 

      По последващ контрол от проверки на комплексно разрешително е констатирано 

изпълнение на предписание от страна на „Яйца и птици-Ломци“ ООД за почистване на 

пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. С това е изпълнено единственото 

предписание, дадено при проверката. 

      Към момента „Родна индустрия-91“ ЕООД не е изпратила документи, изисквани с 

4  предписания,  за представяне на информация, която е било необходимо да се представи по 

изпълнение на условия от комплексно разрешително в срок до 22.10.19 г.  

 

  3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

          В резултат от контролната дейност през месеца експертите са съставили 72 

констативни протокола и са дали 40 предписания. 

          Съставен е един Констативен протокол след водни проби на „Херти“ АД, гр. 

Плиска. 

 

БРЗТЗСР:  
 

          Извършени са 5 проверки на 4 обекта. През месеца няма дадени предписания и 

съставени АУАН.  

          За периода са предприети действия по 2 подадени сигнала, касаещи 

компетенциите на направление „БРЗТЗСР“. Сигналите са постъпили по електронна поща и 

се отнасят за притежаване и предлагане за продажба в сайт за онлайн търговия на 2 защитени 

вида птици – Обикновен мишелов и Горска ушата сова. РИОСВ препрати сигналите до 

Окръжната прокуратура в Шумен за предприемане на действия по компетентност. 

 

Отпадъци:  
 

          32 обекта са проверени от експертите през месец октомври. 22 са плановите 

проверки, а 9 са извънредните. От тях една проверка е по подадени сигнали и жалби на 

граждани, 6 са по изпълнение на предписание и една по писмо на ОД на МВР - Търговище. 

Една проверка е по прекратен документ за дейност с отпадъци в изпълнение на условие от 

документа. В рамките на осъществения контрол са дадени 13 предписания за отстраняване на 

констатирани несъответствия и са изпълнени 7 от тях.   

          През отчитания период експертите са утвърдили 17 броя работни листи за 

класификация на отпадъци и са заверени 5 броя отчетни книги по приложения от Наредба 1.  

Издадени са два регистрационни документи по ЗУО и един разрешителен документ за 

прекратяване на дейност. 

 

Химикали: 

 

        През октомври експертите са направили 11 проверки по ОХВ. 

        Дадени са общо 23 предписания. Осъществени са 6 съвместни проверки. Те са на 

„Камаджиев - Милк” ЕООД, гр. Нови пазар, за обекта в с. Крива река. Там са дадени 5  
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предписания. Втората проверка е на „Екомакс България“ ЕООД, гр. Шумен с дадено едно 

предписание. Едно предписание е дадено при проверката на "Вини България" АД, с. 

Драгоево. На "Екокомерс -НЕК" ООД, гр. Търговище също е дадено едно предписание по 

химикали. През месеца са проверени "Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови Пазар с дадени 3 

предписания и "Тракия глас България" ЕАД, гр. Търговище. Там експертите са дали едно 

предписание. 

Четири са комплексни проверки по ОХВ за текущия месец. Те са на „ЛВК Винпром" 

АД, гр. Търговище, „Юес Комерс“ ООД, с. Градище, община Опака. Дадени са 4 

предписания. При проверката на „Тандем Попово“ ООД, с. Дриново, община Попово са 

дадени 3 предписания. Четвъртата проверка е на „Сарк България“ АД, гр. Шумен. Там са 

дадени 3 предписания. 

През месеца експертите са дали едно предписание на "Винекс Преслав"АД, гр.Велики 

Преслав от проверка само по химикали. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

Постановени са две решения по ОВОС за одобряване на осъществяването на ИП: 

„Изграждане на Леярен цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 

78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг 

вид производствен, складов обект“  и „Открит добив на строителни материали – варовици от 

находище „Хитрино 3“, землище с. Сливак, общ. Хитрино, област Шумен с концесионна 

площ 117 493м²“. 

Експертите са дали две 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 „Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед“ в поземлен 

имот по КК на гр. Попово с площ 22 000 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов 

обект“ и „Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на 128 крави за млеконадой по 

метода „Вързано боксово отглеждане на крави“ в землището на с. Тодор Икономово, общ. 

Каолиново“. 

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

„Изготвяне на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура-

водопроводно отклонение до имота и транспортно-комуникационен план към ПУП за пътна 

връзка на имот с идентификатор 73626.113.8 по КК на гр. Търговище, местност „Първи 

долап“ с пътна връзка към локално платно  с вход при км 223+440 ляво и изход от локалното 

платно при км 223+005 ляво“, с характер на решението да не се извърши ЕО. 

През отчитания период са издадени три решения за прекратяване на производството 

по глава шеста от ЗООС и ЗБР, от които две поради депозиран писмен отказ от възложителя 

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

Изготвени са три процедурни писма по внесени уведомления за инвестиционни 

предложения, попадащи в приложение №2 на ЗООС, указващи приложимата процедура по 

реда на ЗООС/ЗБР. 

 

Комплексни разрешителни:  

 

През октомври експертите са участвали в проверки на 2 броя оператори на 

комплексно разрешително: „Тракия глас България“ ЕАД гр.Търговище и „Ново стъкло“ 

ЕАД, гр. Нови пазар. При извършените 2 планови проверки не е констатирано замърсяване 

на околната среда вследствие на неприлагане условията в разрешително. 

При проверката на „Тракия глас България“ ЕАД не е установено неизпълнение на 

условия от комплексното разрешително и няма дадени предписания за предприемане на 

допълнителни действия, свързани с прилагането на същите условия. 

При проверката на „Ново стъкло“ ЕАД са дадени 10 предписания за: 

- предприемане на действия за недопускане на превишаване на разрешените 

количества за образуване на отпадъци; 
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- предоставяне на протоколи от извършена оценка на съответствието на 

образуваните и измерени отпадъци с условията в разрешителното; 

- осигуряване на абсорбент в склада за луминисцентни лампи; 

- предприемане на мерки за осигуряване на безопасна експлоатация към 

пречиствателно съоръжение за отпадъчни води; 

- предприемане на мерки за намаляване съдържанието на замърсяващи вещества 

в отпадъчните води; 

- определяне на параметри и стартиране на мониторинг на пречиствателно 

съоръжение към спомагателен участък в инсталацията; 

- предоставяне 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 броя документи, изисквани с условията на комплексното 

разрешително, или да се представят актуалните такива; 

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

изисквани съгласно технологията за производство на стъкло; 

 

СЕВЕЗО:  
 

          През периода е направена 1 проверка на предприятие с нисък рисков потенциал 

оператор „Ново стъкло” ЕАД, Нови пазар.  

 Извършената проверка е по изпълнение на мерките, предвидени в ДППГА/ доклада за 

политиката за предотвратяване на големи аварии/ на  оператор „Ново стъкло” ЕАД на обект 

за производство на домакинско стъкло, Нови пазар със становище за потвърждаване на 

ДППГА по чл. 106, ал. 2 от  ЗООС. При проверка, дали се използват разрешените вещества в 

дадените количества в уведомлението за класификация по ЗООС, се установи използване на 

неразрешено вещество - селен, което не е вписано в уведомление на МОСВ. В бои за 

декорация - боя за декорация VR 272 -134 кг., надвишава количеството посочено в 

уведомлението 50 кг., боя за декорация VR 201 -108.8 кг. , надвишава посоченото 

количеството -25 кг., боя за декорация VCB 20003 е в количество - 188.5 кг., при разрешени 

25 кг. 

За несъответствията е съставен чек-лист, предстои съставяне на констативен протокол. 

При проверката на предприятие с нисък рисков потенциал оператор „Ново стъкло” 

ЕАД, Нови пазар беше установено неизпълнение на Условие 1 а „На оператора, при 

експлоатация. На дружеството се разрешава извършването на дейности с опасни химични 

вещества, посочени по вид и количества в уведомление на издадено становище за 

потвърждение по чл.103 , ал.6 от ЗООС, уведомление Изх. № УК-51 от 29.11.2017 г. на  

МОСВ“ . 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

През месец октомври бяха извършени 2  планови проверки в рамките на  комплексна 

проверка на „ЛВК Винпром“, Търговище и при съвместната проверка на „Ново стъкло“ ЕАД, 

Нови Пазар. Има общо дадени 3 броя предписания по изпълнение задълженията на 

операторите по ЗОПОЕЩ.  

При  участие в комплексната проверка на "ЛВК Винпром" АД, гр. Търговище е 

дадено едно предписание. При комплексната проверка на  „Сарк България“ АД, гр. Шумен  

беше дадено едно предписание. При съвместната проверка на  „Екомакс България“ ЕООД, 

Шумен издаденото предписание е едно. 

 

Наказателни постановления: 

През месец октомври са издадени 3 НП на обща стойност  3750 лв. 
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На „Алкомет” АД, за това, че дружеството е изхвърлило и заустило отпадъчни води в 

повърхностен воден обект, в нарушение на ИЕО, предвидени в КР. Осъществен е състава на 

чл.200, ал. 1, т. 6 от ЗВ. Санкцията е в р-р на 1 500лв. 

На Р* Т* Р*, за това, че лицето не е изпълнило в срок задължително предписание, дадено 

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

в р-р на 2 000лв. 

На П* Й* С*, за това, че е изкупила цвят липа, без да притежава позволителни за ползване 

на свое име. Нарушена е разпоредбата на чл. 31, ал. 2, т. 2 от ЗЛР. Глобата е в р-р на 250лв. 

 

ТМС: 

През месец октомври е наложена една ТМС за 268 лв.   

 

На „Пътинженерингстрой Т” ЕАД е наложена текуща месечна санкция в размер на 268 лв. 

Тя е за превишения на норми на допустими емисии по показател прах, 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. 

 

 

1. 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. След получаване на протоколите от 

изпитване на отпадъчните води от кланица и транжорна в с. Здравец на „Месни продукти – 

Т“ ЕООД, следва съставяне на Констативен протокол след водни проби. Установено е 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, след получаване на протоколи от 

изпитване.  

По отношение на опазването на почвите операторите на КР изпълняват всички мерки 

(превантивни и коригиращи)  разписани в условия 13 от КР.  

През октомври експерти са дали становища за ЗИД на Закона за лечебните растения и 

предложение за предоставяне на статут на недвижима културна ценност на монумента 

„Създатели на българската държава“ в Шумен. 

През месеца беше организирано и извършено почистване на саморасла дървесна и 

храстова растителност в границите на Защитена местност „Находище на Блатно кокиче“ в 

село Осмар с цел подобряване състоянието на находището. Почистването е извършено от ТП 

ДГС „Преслав“, съгласно сключен договор с РИОСВ. 

Експерти се включиха  в ежегодния мониторинг на Кафява мечка на територията на 

Западни Родопи. 

Беше посетено местонахождението по отнемане на земни маси в ДГТ в землището на 

с. Могила и с. Косово, общ. Каспичан. То беше осъществено съвместно с други институции и 

МВР.  

През октомври експерти участваха в Комисия във връзка с ГСП на Община Върбица. 

 

 

Бизнеса: 
 

  През месец октомври са представени и обработени 7 броя доклади за проведени СПИ 

от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Успех Металпринт ССБ“ 

ЕООД, гр. Шумен, ОП „Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. 
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„Дивдядово“, „Гужер Комерс“ ЕООД, с. Зараево „Рока България“ АД, гр. Каспичан, 

„Диавена“ ООД, гр. Шумен, „Младост 2016“ ЕООД, гр. София, производствена площадка 

– гр. Търговище и „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на  

общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг). Резултатите от проведените измервания 

показват, че съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове 

отговаря на нормите за допустими емисии, регламентирани с нормативните актове. 

Експертите са участвали в ДПК на "Складова база за зърносъхранение в с. Буйново, 

общ. Търговище" с възложител ЕТ "Агроелит –М* - Б* М*" – първо и второ заседание. 

През отчитания период са постъпили 37 уведомления за инвестиционни предложения. 

По три 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. 

Входирано е едно уведомление за проект на ПУП.  

През месеца са постъпили две искания с информация за преценяване на 

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

едно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за проект за ПУП – ПЗ 

и ПУП-ПП за землището град Шумен. 

Проведени са консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки с РЗИ по 5 

броя информации към искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Направени са консултации с Басейнова дирекция по искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, както и по две уведомления за инвестиционни 

предложения. 

 По Наредбата за ОС са дадени 23 отговора по внесени уведомления за ИП. 

Експертите са работили по 18 уведомления по внесени Горскостопански програми (от 

тях 3 са, да се извърши процедура по реда на Наредбата за ОС). Две са по внесени план - 

извлечения (ДГТ и ОГТ) и 14 по подмярка 6.3. 

Във връзка с внесени УИН са изготвени четири писма, указващи приложимата 

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

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

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Дадена е положителна оценка на качеството на ДОСВ във връзка с ОУП на Община 

Върбица. 


