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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 Г. НА РИОСВ – ШУМЕН 

 

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

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец август, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха общо 92 проверки, 

при които провериха 85 обекта. От извършените проверки 58 са планови, а 34 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 43 предписания за отстраняване 

на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 2 

броя АУАН.   
 За периода са събрани средства в размер на общо 10 684, 66 лв. Събраните суми по 

наложени глоби и санкции възлизат на 7 000 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от 

ЗООС са събрани  3 684, 66 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са 2 947, 

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

община Велики Преслав -  1 410, 23 лв., община Попово – 882, 40 лв., община Каспичан  – 

231, 20 лв., община Шумен – 191, 20 лв.   

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

13 сигнала и жалби от граждани, като 3 от сигналите са прехвърлени по компетентност.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

   Изпълнени са 58  планови проверки за месец август по всички направления, от които 

най - много по управление на отпадъците - 35 броя, по опазване на въздуха - 9 броя, 

опазване на водите – 9 броя и 9 броя по ЗОПОЕЩ и ОХВ. 

   През месец август са извършени 3 проверки на обекти с комплексни разрешителни и 

4  комплексни проверки. 

   Проверките по постъпили сигнали и жалби са общо 10, като основно са за 

замърсяване с отпадъци и изгаряне – 3 броя, за защитени птици и бозайници – 3 броя, 2 броя 

сигнали по отношение на опазването на водите. 

   През отчетния период са съставени 2 броя АУАН. Единия е за неизпълнение на 

предписание по ЗООС, а другия за нарушение по Закона за водите.  

   Направени са 34 извънредни проверки. От тях - 10 са по сигнали, 3 проверки са за 

последващ контрол и 21 други, като от тях 6 броя са по писма, 5-по внесени уведомления, 4 

броя са за донесени птици, 3 броя по участие в ДПК, 2 броя по Заповед за ДНСК, 1 брой по 

писмо на МОСВ. 

        През месец август експертите на РИОСВ продължиха с участието си в 

епизоотичните комисии в Областната управа в Шумен и в Търговище, и в общинските 

комисии за спазване на мерките за ограничаване на разпространението на африканската чума 

по свинете (АЧС).  

  Приоритет в работа беше съгласуването на определени терени за загробване на 

умрели животни, които са били заразени с вируса на АЧС. 
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  През месеца бяха направени 10 проверки на площадки за дейност с ОЧЦМ и 

ИУМПС. 

  Проверени са 4 фирми пускащи на пазара на Република България опакована готова 

продукция.  

  В началото на месец август беше подготвена и изпратена до МОСВ допълнителна 

информация към уведомление за класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, за предприятия с 

висок рисков потенциал, във връзка с провеждане на процедура по уведомление за 

инвестиционно намерение от „Караш инвест“ ООД, град Габрово за площадката в град 

Смядово. 

  Бяха приключени преписки във връзка с кандидатстване по Подмярка 6.3 по 

уведомления за инвестиционни предложения (ИП) и по горскостопански програми (ГСП).  

  През отчетния период е направена проверка на Защитена зона (ЗЗ) Преславска 

планина  по издадено Решение по Наредбата за ОС на МОСВ. 

  В Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани” гр. Стара Загора са 

изпратени за лечение и отглеждане общо 4 екземпляра - от видовете Бял щъркел (3 бр.) и 

Малък воден бик (1бр).  Два екземпляра от видовете Голям ястреб и Бял щъркел са оставени 

в района, където са били намерени съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния изход за 

птиците. 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

   През месец август са постановени три решения за прекратяване на производството 

по ОВОС/ОС.  Първото е по представено писмено искане от възложителя за прекратяване на 

ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и предварително третиране на текстилни 

отпадъци в гр. Търговище“. Второто е поради неспазване на чл. 3, ал.1 от Наредба №7/2004г. 

за изискванията на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения 

за третиране на отпадъци за ИП „Изграждане на инсталация за оползотворяване на 

неопасни отпадъци с цел производство на топлина и ел. енергия“ в гр. Попово. Третото 

Решение за прекратяване е по чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС за ИП: „За ПИ №018020 с 

площ 2.808 дка,  с. Черни връх относно монтиране на 5 бунгала за къщи за гости и 

едноетажна сграда-ресторант; За ПИ №018021 с площ 10 дка – строителство в земеделски 

земи без промяна предназначението им. Селскостопански сгради за съхранение на 

растителна и животинска продукция; Селскостопански сгради за отглеждане на животни и 

Сгради за селскостопански машини“.  

   Извършени са седем планови проверки, една от които на място и шест по 

документи, от които: 

 -  по изпълнение на условия в Решение №ШУ-51-ПР/2017г. за инвестиционно 

предложение  „Изграждане на мандра за преработка на сурово мляко с капацитет до 1 тон на 

ден и изграждане на хранителен магазин в УПИ X, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. 

Антоново“, при която се констатира, че е изградена сградата предвидена в ИП. В едната част 

е реализиран хранителният магазин, който функционира, а в другата част предстоят 

довършителни строителни дейности и оборудване на мандрата; 

 - по изпълнение на условия в Решение № ШУ-04-ПР/2016 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Промяна 

предназначението на земята в ПИ с идентификатор 70398.76.3 по КК на с. Сушина, община 

Върбица с площ 8352 кв. м., НТП: „Изоставена орна земя” и изграждане на къща за гости”, 

при която е констатирано, че не е започнала реализация на  инвестиционното предложение; 

 - по изпълнение на условия в Решение  № 14-ПР/2018 г. на МОСВ за 

инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка 

"Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол-Кранов възел (КВ) Преселка", при която е 

констатирано, че реализирането на ИП е във фаза съгласуване на изработения технически 

проект със заинтересованите институции; 

 - по изпълнение на условие в Решение № ШУ-16-ПР/2018 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване 

производствения капацитет на съществуващ завод за производство на поцинкована тел“ в 
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поземлен имот с идентификатор 10176.502.2 с площ 26,739 дка по КК на с. Васил 

Друмев, община Шумен с НТП: „За черната и цветната металургия“, при която е 

констатирано, че не е започнало реализиране на инвестиционното предложение; 

    - по изпълнение на условие в Решение № ШУ-44-ПР/2017 г. за инвестиционно 

предложение „Изграждане и експлоатация на нов склад за съхранение на химични вещества 

към „Тракия Глас България“ ЕАД, при която е представена информация, удостоверяваща 

неговото изпълнение; 

 - по изпълнение на условие в Решение №ШУ-15-ПР/2018г. за инвестиционно 

предложение „Изграждане и експлоатация на нова сграда за стъклени трошки към 

инсталация за производство на плоско стъкло, разширение на участък помощни съоръжения 

посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за 

охлаждане на вода отворен тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода и 

трансформаторна подстанция“, при която е представена информация, удостоверяваща 

изпълнение на условието; 

 - по изпълнение на поставени условия в Решение № 1-ПР/2018 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на МОСВ за инвестиционно 

предложение: „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе-Варна“, 

при която е констатирано, че поради влошеното техническо състояние на железния път и 

съпътстващата го инфраструктура се предвиждат единствено дейности по текущ ремонт само 

в някои участъци от жп линията. 

 

Tекущ  контрол:      

  

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 

 

По отношение чистотата на атмосферния въздух по сигнал през месец август 

експертите са участвали в две проверки. Първата е за запалени отпадъци в район в близост 

до язовир с. Кюлевча. След проверката на място е установено наличие на горящи отпадъци. 

Предприети са мерки за загасяне на пламтящия участък. Сигналът е препратен по 

компетенции до община Каспичан за предприемане на мерки по почистване на замърсените 

участъци в близост до язовир Кюлевча. Втората проверка е извършена в град Търговище по 

сигнал за намерен щъркел, който не може да лети. След навременната намеса и  проверка на 

място, птицата е взета и изпратена за лечение в спасителен център „Зелени Балкани“, гр. 

Стара Загора. 

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

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

за 2019 г., през месец август е извършено измерване за определяне на общата звукова 

мощност излъчвана от "Мебел Стил" ООД, гр. Попово. То е проведено от РЛ – Шумен към 

ИАОС, гр. София, 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 Наредба № 6 

от 26.03.2006 г. 

   По отношение на атмосферния въздух  експертите са извършили планови проверки на 

9 обекта, от които 4 комплексни проверки и 3 съвместни проверки.  

      В рамките на осъществения контрол през месец август са дадени 6 предписания. По  

пет от тях е отчетено изпълнение. Едно от предписанията все още е в срок. 

През месец август са направени 3 извънредни проверки, от които две са по сигнали, а 

третата е на "ЕГЕ Груп" ООД, гр. Шумен, във връзка с внос на хладилно оборудване през 

2018 г. Тя извършена по писмо на МОСВ. При проверката не е установено нарушение на 

изискванията на Регламент /ЕС/ № 517/2014 г.  

 През месец август по отношение опазването на водите е постъпил един сигнал, а 

експертите са работили и по втори сигнал като съвместна проверка. 
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 По сигнал за видяно мъртво прасе в яз. Тича, на източния залив от страната на 

Върбишкия проход, представители на РИОСВ-Шумен и БДЧР са извършили проверка на 

място. По същото време представители на ОДБХ и ИАРА са приключили своя оглед с лодка,  

при който е била обходена и огледана цялата акватория на язовир „Тича“, включително 

прилежащите брегове. Във водата или по бреговете не е открито мъртво животно. 

   По постъпил сигнал за изхвърлени животински и строителни отпадъци до яз. 

Паламарца в с. Паламарца, община Попово беше извършена съвместна проверка. Беше 

установено наличие на строителни отпадъци  - бетон, тухли и керемиди на около 500 м. от 

язовира в два участъка, но не беше констатирано наличие на торова маса и животински 

отпадъци около водния обект. Бяха дадени предписания за почистване и предприемане на 

мерки за недопускане на повторно замърсяване. 

  През месец август са извършени планови проверки за трето тримесечие на годината 

на 7 обекта - емитери на отпадъчни води. Това са: „Рока България“ АД, гр. Каспичан, 

„Айсис“ ООД, гр. Каспичан, РДНО – гр. Търговище, ОП „БКС-Търговище“, 

Канализационната система на гр. Антоново, „Автомагистрали-Черно море“ АД, гр. Шумен, 

„Хан Омуртаг“ АД, завод – гр. Шумен и Канализационната система на гр. Омуртаг. Дадени 

са 4 предписания. 

  Извършена 1 самостоятелна проверка на „Фаворит-97“ ЕООД, с. Царев брод. Дадени 

са две предписания. 

  Извършени са извънредни проверки на 3 обекта. Първата е на „Сарк Българя“ АД, 

„Алкомет“ АД и „Веселин Запрянов“ ЕООД, емитери и заустващи отпадъчни води във воден 

обект Теке дере.  

  Втората е във връзка с писмо от БДДР гр. Варна, за наличие на превишени 

концентрации на показател алуминий, съгласно Наредба Н-4, във воден обект Голяма 

Камчия, р. Стара река и р. Поройна, с предложение за извършване на съвместна проверка и 

пробонабиране. 

  Третата извънредна проверка е по писмо на БДДР – Плевен, за постъпил сигнал от 

„НС“ ЕАД, за замърсяване на яз. Ястребино от дейността на телеугоителен комплекс.  

Извършена е извънредна проверка с представители на ОДБХ – Търговище и БДДР – Плевен 

на животновъден обект „ТУС“ ЕООД, с. Камбурово, общ. Омуртаг. При проверката от 

страна на дружеството не бяха представени документи и не беше установено, къде се 

заустват формираните битови води от обекта. Бяха дадени предписания за установяване на 

обстоятелствата при експлоатация на обекта, които не са изпълнени в срок. Предстои 

съставяне на АУАН.  

  Експертите участваха в 2 извънредни проверки по ДПК за изградени водопроводни 

трасета в урбанизираните територии на град Каспичан и град Плиска. 

  Извършена е една съвместна проверка на „Еврометал Шумен“ АД. Няма констатирани 

нарушения. 

  По отношение на водите участието в Комплексни проверки е на три обекта. Това са:  

„Айсис“ ООД, град Каспичан; „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, град Търговище и 

„Плиска Ойл“ ООД, град Велики Преслав. Дадено е едно предписание по отношение 

опазването на водите. 

  През месеца експертите участваха  в 3 проверки по Комплексни разрешителни. Това 

са: „Ескейп груп“ ООД, РДНО – град Търговище, ОП „БКС-Търговище“ и „Хан Омуртаг“ 

АД. Установено е, че условията зададени за опазване на водите се спазват и не са дадени 

предписания. 

  През месеца е съставен един констативен протокол след водни проби на „Алкомет“ 

АД. Дадено е предложение за налагане на текуща месечна санкция. 

  Извършена е извънредна проверка на поставените условия в Решение за ИП 

„Изграждане на мандра (за преработка на сурово мляко с капацитет до 1 тон на ден) и   

изграждане на хранителен магазин“ в с. Моравица, общ. Антоново. Установено, че към 

проверката инвестиционното намерение е частично реализирано. 

 През месец август експертите са съставили са 2 броя АУАН. Първият е на "ВиК-

Шумен" ООД, гр. Шумен за КМ Каспичан за изхвърляне и заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект и нарушение по чл.48, ал.4 от Закона за водите. 
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Вторият е на "ПЛИСКА-1" ЕООД за неизпълнение на дадено предписание по чл. 166, т.3 

от Закона за опазване на околната среда. 

   През месеца експертите участваха в проверки по три сигнала за образувани локални 

замърсявания. Първата проверка е на локално замърсяване в кв. Мътница, община Шумен, 

където са констатирани замърсявания. Изпратено е писмо до община Шумен за почистването 

им. По проверката на вторият сигнал е установено замърсяване в с. Паламарца, след което са 

дадени са два предписания на кмета на с. Паламарца за почистване на констатираните 

замърсявания и недопускане повторни такива. Локално замърсяване е констатирано и в с. 

Братово, община Търговище. Дадени са две предписания на кмета на селото за почистване и 

недопускане повторни замърсявания. 

Бяха проверени четири обекта на лица, пускащи на пазара на Република България 

опакована готова продукция, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за 

управление на отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. Проверени бяха 

договорите с ООП, удостоверенията за членство в колективна организация, изготвянето на 

справки към ООП, заплащането им и правилното им начисление. При проверките не беше 

установено неспазване на нормативните изисквания. Проверените дружества заплащат 

дължимите лицензионни възнаграждения. Дадено е едно предписание за предоставяне на 

липсващи документи, което е изпълнено.  

Направена е една проверка на лице генератор на текстилни отпадъци. При проверката 

се установи, че отпадъците се съхраняват на обособени и обозначени площадки отговарящи 

на изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци, съгласно разпоредбите по ЗУО. Води се отчетност по чл. 

44 от ЗУО и отпадъците се предават на фирми имащи документ по чл. 35 от ЗУО.  

През месеца по отношение на отпадъци и почви бяха извършени 3 проверки по 

Условия 11 и 13 от Комплексни разрешителни. Не бяха установени неизпълнени условия по 

отношение управлението на отпадъците и опазването на почвите. 

Направени 10 проверки на фирми, извършващи дейности по събиране и третиране на 

отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, дейности с ИУМПС и др. 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.  

  Проверена беше една фирма оползотворяваща дървесни отпадъци. При проверката се 

установи, че тя притежава документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и води 

необходимата отчетност. Проверено беше съответствието на дейността с условията в 

издадените разрешителни документи, отчетността по отпадъци и съхранението на 

отпадъците. Няма установени нарушения и предприети административно-наказателни мерки. 

 През месеца бяха проверени 6 фирми притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО за 

дейност по събиране и транспортиране на Отпадъци. Проверена беше водената отчетност в 

отчетните книги, договорите по чл. 8, ал. 1 от ЗУО и приемно-предавателни протоколи. 

Проследен беше пътя на отпадъците. Не бяха установени несъответствия. 

 Общо четири са направените комплексни проверки за месеца. Проверката на 

„Екофол“ ЕООД, гр. Търговище, по  компоненти отпадъци, въздух и ОХВ приключи с три 

издадени  предписания по отчетен констативен протокол на направление УООП. Те са за 

въвеждане на досиета и поставяне на табелки на хладините системи, за представяне на 

информация по приложение и съдържание на информация, събирана и поддържана от 

задължените лица.  

Извършени са три проверки по Условие 13 от Комплексните разрешителни на 

„Ескейп Груп“ ЕООД, РД Търговище и „Хан Омуртаг“ АД.  

От проверката по условие 13 от КР на оператора на комплексни разрешителни се 

установи, че условията се изпълняват.  

 През този месец не са правени проверки на складове и Б-Б кубове за съхранението на 

негодни за употреба препарати за растителна защита.  
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През отчетения период беше изискана от доставчиците актуализация на  

информационни листи за безопасност ИЛБ, приведени в съответствие с Регламент 2015 / 

830. 

            През август бяха напрени проверки във връзка с Указания за провеждане на 

контролна дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

Беше изготвено Приложение № 2 Формат и съдържание на информация, събирана и 

поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 

от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLР, във връзка с утвърдените указания за 

провеждане на контролна дейност по ЗЗВВХВС, съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018г. 

По отношение на проверките по ОХВ, участието в четирите планови комплексни 

проверки за месеца на „Айсис“ ООД, гр. Каспичан (планова също и по ЗОПОЕЩ), „Плиска 

Ойл“ ЕООД – обект в гр. Велики Преслав (планова също и по ЗОПОЕЩ), „Екофол“ АД, гр. 

Търговище, „Шишеджам Аутомотив България“ ЕООД, гр. Търговище, приключиха с дадено 

едно предписание с конкретен срок за изпълнение. 

Извършени са две планови съвместни проверки на „Диавена“ ООД, гр. Шумен и на 

„Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен и три проверки на обекти по Комплексни разрешителни. Това 

са: „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен, Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Търговище и Попово и „Ескейп Груп“ ООД, обект в с. Подгорица. 

В рамките на осъществения контрол са дадени 8  предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.  През месеца има отчетено изпълнение за 16 броя предписания. 

СЕВЕЗО  

През отчитания период не бяха извършвани проверки по Севезо. 

ЗОПОЕЩ 

Бяха осъществени две планови проверки на „Айсис“ ООД, гр. Каспичан и „Плиска 

Ойл“ ЕООД, гр. Велики Преслав. Същите са в рамките на проведените комплексни проверки, 

предвидени за контрол, съгласно годишния график за 2019 година.  

Комплексни разрешителни 

При извършените 3 броя планови проверки по изпълнение условията на КР не е 

констатирано замърсяване на околната среда.  

През отчетния период бяха предприети действия по три сигнала за намерени 

бедстващи птици. Единият сигнал бе за бедстващ щъркел, който не може да лети. При 

проверката на място се установи, че сигнала е неоснователен, тъй като птицата не бе открита. 

Вторият сигнал бе за намерен сокол, който не може да лети. При проверката на място се 

установи, че птицата е от вида Голям ястреб, без видими външни наранявания, но е 

физически много слаба и не може да лети. Сутринта на следващия ден, преди да бъде 

транспортиран до Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора, изходът за 

птицата бе летален. Птицата бе оставена в района, където е била намерена, съгласно 

разпоредбите на ЗБР. Третият сигнал беше за бедстващ щъркел, който не може да лети. Той  

беше прибран и изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ гр. Стара Загора. Обработен e един сигнал за намерена бедстваща птица, 

по извършена проверка от експерт от друго направление в инспекцията. 

През август по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, експертите са дали 20 отговора 

по внесени уведомления за ИП, 11-  по внесени Горскостопански програми, 2 - по внесени 

План- извлечения (едно за частна гора и едно за държавни гори).  

62 отговора са дадени по мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. (от които 2, да се извърши 

процедура по реда на Наредбата за ОС).        

Издадено е едно Решение по реда на Наредбата за ОС. 

Издадени са две Решения за прекратяване на процедура по реда на Наредбата за ОС. 

Едното решение е прекратено поради недопустимост от страна на РДГ – гр. Шумен, а 

второто поради непредставена в срок допълнителна информация по Наредбата за ОС. 
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За отчетния период по реда на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС е изпратено 1 

писмо  до Басейнова дирекция - гр. Варна за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона 

за водите, във връзка с депозирано в РИОСВ- гр. Шумен уведомление за ИП. 

 По внесени преписки са изготвени 7 писма, указващи приложимата процедура по ЗБР 

при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

 Дадена е една преценка по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 Дадено е едно становище от експерти във връзка с внесено Задание за обхват на 

ОВОС за инвестиционно предложение „Разработване на находище за строителни материали 

– подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) от 

Находище „Кралево – 2“. 

 През месеца експертите са участвали в една комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при 

Областна дирекция „Земеделие“ гр. Търговище и в комисия при Областна администрация 

Шумен за паднали тополи в землището на с. Лозево, община Шумен.  

 
Последващ контрол: 

 

   За преустановено прекратяване на замърсяване на водни обекти са отменени ТМС на 

„Тракия Глас България“ АД, гр. Търговище, РДНО-Омуртаг и на „Мит и Ко“ ЕООД. 

   Извършена е една извънредна проверка, последващ контрол по дадени предписания 

на животновъден обект ЕТ „Исмет Шабанов – Олимп – 131“ гр. Омуртаг. Установено е 

изпълнение по дадените предписания и след извършената проверка са дадени две 

допълнителни предписания по първоначално установените нарушения. 

 През месеца е направена една проверка по последващ контрол на площадка, имаща 

разрешително по дейност с отпадъци. Към момента на проверката предписанието, издадено 

през предходния месец не е изпълнено и има писмо за удължаване на срока по изпълнението 

му. През отчетния период са изпълнени 12 предписания, дадени при проверки през 

предходния месец.   

  Изпълнени са  16 предписания по ОХВ. 

  Изпълнени са 3 предписания, дадени при контролна дейност, във връзка с 

изпълнение задълженията на операторите по ЗОПОЕЩ. За проверка са предоставени копия 

на актуализирани собствени оценки по ЗОПОЕЩ от три  оператора - „Лавена“ АД гр. 

Шумен, „Лактис Милк“ ООД, обекта в с. Тодор Икономово и „Електроапаратура“ ЕООД в с. 

Ковачевец. От „Лактис Милк“ ООД, обекта в с. Тодор Икономово е изпратена информация 

до МОСВ към информационната система за поддържане и вписване в публичния регистър по 

ЗОПОЕЩ. 

   По отношение на последващ контрол по изпълнение на две предписания от планова 

проверка на „Керамат“ АД са предоставени копия на документи по прилагане условията на 

разрешителното, които не бяха налични в момента на проверката. Беше извършена корекция 

на инструкциите по прилагане условията в разрешителното. 

   Изпълнени са двете предписания от плановата проверка на „Карлсберг България“ 

АД. Дружеството е представило документ за съхранение и употреба на опасни химични 

вещества и смеси, както и документите за доставка и монтиране на хладилни и климатични 

инсталации. 

Изпълнени са всички 6 предписания, дадени по време на плановата проверка на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Котел, Антоново, Върбица и Омуртаг. 

Не е установено нарушение на състоянието на изолационните материали, осигуряващи 

водоплътност на тялото на депото на клетка 2. Представена е писмена информация относно 

експлоатацията на клетка 2. 

Представена е информация за резултатите от мерките за прекратяване изтичането на 

инфилтрат от клетка 1, извършено в деня на установяването му на  21. 06. 2019 г.  

Представени са мерки за спазване на действащата норма за употреба на 

електроенергия за единица депониран отпадък.  

Предоставен е документ – договор, който не е бил наличен в момента на проверката. 
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Извършено е почистване на смесени битови отпадъци, които са извън тялото на 

депото, както и е направено запръстяване на работните участъци на депото.  

 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

 При осъществения контрол, за привеждане на обектите в съответствие с 

изискванията на ЗУО и подзаконови нормативни актове са дадени 15 предписания, като  са 

изпълнени 12 предписания.  

   През отчетния период експертите са утвърдили 25 броя работни листи за 

класификация на отпадъци и са заверени 15 броя отчетни книги по приложения от 

нормативната наредба. Издадени са 2 регистрационни документа по чл. 78 от ЗУО и един 

разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО. 

 

НП: 

През месец август са издадени 2 НП с обща стойност 2 250 лв.: 

 

1. На „Ест Трейд“ ООД, за това че дружеството не е изпълнило задължително предписание, 

дадено на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Наложена санкция в размер на 2 000лв.  

 

2. На И* М* И*, който е извършил административни нарушения като не е уведомил РИОСВ-

Шумен за организирания от него билкозаготвителен пункт в с. Лиляк, община Търговище. 

Изкупувал, изсушавал и съхранявал количества от видовете билки-листа липа, плод липа и 

бял равнец без да притежава позволителни за ползване в нарушение на разпоредбите на чл. 

31, ал. 2, т.1 от ЗЛР. Наложената глоба е в размер на 250 лв. 

 

ТМС: 

През месец август са наложени 2 броя санкции за 35, 50 лв. 

 

 

1. На „Алкомет“ АД, гр. Шумен -  в размер на 32 лв. ТМС е наложена за превишения на ИЕО 

на вредни вещества в заустваните отпадъчни води, по показател „Общ фосфор“, 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 „Ив-Мес“ ЕООД, гр. Шумен - в размер на 3,50 лв. ТМС е наложена за превишения на 

ИЕО на вредни вещества в заустваните отпадъчни води, по показател „Общ азот“, 

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 

месец август са в изправност и в експлоатация.  

След проверка на канализационна система на град Антоново е установено, че е 

изградена ГПСОВ, но не е довършена и не е въведена в експлоатация.  
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Бизнеса:  

 

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

оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии. Това са „Фикосота“ ООД, гр. 

Шумен, „Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна, Асфалтова база в с. Драгоево, общ. В. 

Преслав, ОП „Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. 

„Дивдядово“ и „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, производствена площадка  в гр. Каолиново. 

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 месец август е извършена проверка по ДПК на „Водопроводна и канализационна 

мрежа“ на Индустриалния парк в град Шумен. 

Проведeни са консултации по Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП 

„Разработване на находище за строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 

от ЗПБ (варовици) от Находище „Кралево-2“ в землището на с. Кралево, община Търговище.         

Постъпили са 75 уведомления за инвестиционни предложения, от които 51 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 пет 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.  

 В хода на разглеждане на постъпили преписки са проведени консултации с РЗИ – по 

3 информации към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както 

и консултации с БДЧР гр. Варна по три уведомления за инвестиционни предложения. 

 

 

 

 

 


