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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ  2018 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

През месец декември  2018 г., експертите на РИОСВ Шумен извършиха общо  18 бр. 

проверки, при които провериха 17 бр. обекти. От извършените проверки 3 бр. са планови,  а  

15 бр. са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 16 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.  За установени административни нарушения е 

съставен 1 бр. АУАН по Закона за водите. Събраните суми по наложени глоби и санкции са 

общо 2450,50 лв., като от текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 2400,50 лв., а 

по наложени имуществени санкции и глоби – 50,00 лв.  Общо 1920,40 лв. са разпределени и 

преведени на съответните общини, като тези, получили най – големи приходи от наложени 

санкции са: общ. Попово– 775,60 лв., общ. Велики Преслав– 592,00 лв.,   общ. Шумен- 233,60 

лв., общ. Каспичан- 229,60 лв., общ. Търговище- 89,60лв.   

През отчетния  период са проверени 3 бр. сигнали, от постъпили 3 бр.     

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 Следствие на извършения извънреден контрол по сигнал, е съставен 1 бр. АУАН на 

обект –Предприятие за преработка на мляко, собственост на „Хаддад милк“ ЕООД, с. 

Макариополско, общ. Търговище за нерегламентирано заустване на отпадъчни води във воден 

обект, за замърсяване с отпадъчни води и за неподдържани на пречиствателни съоръжение.   

 Извършени са 15 бр. извънредни проверки. От проверките - 5 бр. са за съставяне на 

Констативни протоколи след проби води и въздух, 3 бр. по сигнали , 3 бр. последващ контрол, 1 

бр. на инвестиционно намерение, 2 бр. по заповед и писмо на МОСВ, 1 бр. за утвърждаване на 

работен лист. 

 Извършена е извънредна комплексна  проверка с последващ контрол  на МПП Хаддад 

милк ЕООД, с. Макариополско, с констатации за неизпълнение на предписания. Изпратена е 

покана за съставяне на 2-ри АУАН на дружеството.  

 Извършени са проверки на подадените отчети от билкозаготвителните пунктове и 

складови бази на територията на РИОСВ – Шумен, както и проверка на издадените 

позволителни за ползване на лечебни растения през 2018 г. от общините и ДГС/ДЛС на 

територията на Административни области Шумен и Търговище; 

   

  Засилен превантивен контрол : 

 Оценено е качеството на ДОВОС за ИП: „Разширение на съществуващ гробищен парк в 

землището на гр. Омуртаг“с отрицателна оценка, съгласно  забележките на БД. 

 През м. декември са постановени четири решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС с характер на решението „да не се извършва ОВОС“ за ИП „Изграждане 

на складова база, цех за обработка на дървесина; „Отглеждане на аквакултури в язовир Велино; 

Отглеждане на риба в яз. "Виница; „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, с 

Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия. 

 Постановени са три решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС, 

съвместена с ОС за ИП: „Увеличаване капацитета на птицеферма за угояване на бройлери от 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г. 
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39 000 места птици до 195 000 места за птици; за ИП: Преустройство на съществуваща сграда в 

заведение за обществено хранене в УПИ I, кв. 32 по плана на с. Браничево, общ. Каолиново 

и Изграждане на дестилерия за етерични масла“ в с. Имренчево, общ. Велики Преслав - 

поради не представена информация от възложителите в указания срок; 

 Постановено е едно решение за спиране на процедура по глава шеста от ЗООС, 

съвместена с ОС за ИП „Реализиране на "Център за грижа, за лица с умствена изостаналост". 

 Постъпили са 5 бр. Искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС,  по 

които се провеждат консултации с РЗИ. 

 Изготвени са 3 броя процедурни писма с указана приложима процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС- 2 броя за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 1бр 

за задължителна ОВОС. 

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 На 19.12.2018 г.. бе подаден сигнал с вх. № С-106/19.12.2018г.за замърсяване на р. 

Черна, поречие р. Камчия, от изпускане на замърсени отпадъчни води от дейността на кланица 

в с. Зелена морава, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Организирана е и извършена незабавна 

проверка на място с участие на БДЧР Варна и РЛ Шумен. При проверката на р. Черна се 

установи, че водата в реката е с бледо жълтеникав цвят, а на места с кафяво червеникаво 

оцветяване. Взеха се водни проби от повърхностни води от р. Черна по заявка на БДЧР. 

Проверен е обекта кланица към „Клара АВС“ЕООД, с. Зелена морава – емитер на отпадъчни 

води с издадено Разрешително за заустване във воден обект през м. декември. Установи се, че 

са извършвани наладъчни дейности за настройване на ЛПСОВ. Пречиствателната станция 

функционира. Взети са водни проби от точка за мониторинг на кланица „Клара АВС“ЕООД, с. 

Зелена морава. Не се установи заустване на непречистени отпадъчни води.  

 По  постъпил сигнал за изгаряне на отпадъци в района около предприятие „Диавена“ 

ООД, гр. Шумен, в участъка между предприятието и р. „Поройна“, се извърши незабавна 

проверка на място. Установено е, че в метален палет са запалени и догарят хартиени отпадъци – 

хартиени шпули от фирма със склад за дрехи втора употреба. Съставен е констативен протокол 

№ ПП-83 от 23.12.2018 г., като е дадено е 1 бр.  предписание да не се допуска повторно 

запалване и нерегламентирано изгаряне на отпадъци. 

  По подаден сигнал за намерена кукумявка в гр. Търговище, е извършена проверка на 

място. Съставен е констативен протокол. Установи се, че птицата е от вида Домашна 

кукумявка, като има нараняване над десния крак и не може да лети.  

 

Опазване чистотата на въздуха  

 Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2018 г. за извършване 

на задължителен инструментален контрол, през месец декември бяха взети проби от 1 обект: 

МПП „ЕСТ Трейд“ ООД, гр. Търговище – извършено е измерване за установяване 

съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, формирани при работа на котел 

ПКМ – 2,5. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. София. 

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 През отчетния период са съставени 5 бр. констативни протоколи след водни проби след 

представени резултати от анализите на взетите проби от РЛ Шумен. 

 

 Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 През м. декември  се извърши планова проверка на община Шумен, във връзка с 

изпълнение на задълженията по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците. Проверено беше 

разделното събиране на отпадъците по потоци и изпълнението на целите по чл. 31 от ЗУО. 

Проверени са договори с фирма, притежаваща документ за дейност  по транспортиране на СБО, 

договори с ООп на масово разпространени отпадъци за организиране на дейности по разделно 
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събиране на МРО и договор със сепарираща инсталация за сепариране на СБО на територията 

на общината.  

 

Почви 

 Извършена е една проверка на склад за съхранение на негодни за употреба ПРЗ в гр. 

Шумен. 

 

БРЗТЗСР 

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 5 бр. по внесени 

Горскостопански програми, 1 бр. по внесено План-извлечение и 1 бр. по мярка 6.4 Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности. 

 За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 3 бр. писма 

до Басейнови дирекции гр. Варна и гр. Плевен, за становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 

водите, във връзка с депозирани в РИОСВ-гр. Шумен уведомления за ГСП. 

 Дадени са 2 бр. отговори по постъпили заявления в РИОСВ гр. Шумен във връзка с 

кандидатстване по мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности и по подмярка 

4.1.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

 По внесени преписки са изготвени 3 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

 Дадени са 4 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП/ ППП, че 

няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 Издадени са 2 бр. решения за прекратяване на започнали процедури по Наредбата за 

ОС, както следва:  

- поради постъпило становище на БД за недопустимост спрямо целите за опазване на 

околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., във връзка с внесена ГСП; 

- поради непредставяне на изисканите информация и документация в срок, във връзка с 

внесено УИН. 

  Извършена е оценка на качеството на ДОСВ на ОУПО Върбица.  

 

 

Последващ контрол: 

 По отношение управление на отпадъците са извършени 2 бр. проверки като последващ 

контрол на фирми „Айсам“ ЕООД гр. Шумен и „А Давил“ с. Ивански  с което е установено, че 

предписанията са изпълнени  

 По отношение на опазване на водите се извърши 1 бр. проверка по изпълнение на 

предписания дадени МПП „Хаддад милк“ ЕООД при което е установено, че по голяма част от 

предписанията не  са изпълнени.  За установеното нарушение предстои съставяне на АУАН. 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 Следствие на извършена проверка по сигнал за замърсяване на р. Черна от кланица с. 

Зелена морава през м. декември  и констатациите   от лабораторните  анализи на отпадъчните 

води е установено единствено превишаване на показател БПК-5 от ИЕО. По всички останали 

показатели няма превишение на нормите по разрешително.  Дадено е предписание. 

 От резултатите от Протоколите от изпитване на РЛ Шумен, не са установени 

превишения на нормите на „Енерсис“ АД, гр. Търговище, на „Крис ойл-97“ ЕООД, гр. 

Каспичан и на МВЕЦ „Тича“, с. Миланово; С установени превишения на емисионните норми са 

„Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско и Канализационна система– Смядово, гр. Смядово. 

Съставен е АУАН на „Хаддад Милк“ ЕООД и предстои съставяне на АУАН на „ВиК – Шумен“ 

ООД, оператор на КМ – Смядово. 

 Следствие на постъпилите протоколи от анализи на взети планови водни проби при 

проверки на емитери на отпадъчни води и изготвени предложения за налагане на текущи 

месечни санкции е издадено 1 бр. НП за налагане на текуща месечна санкция на  „Веселин 

Запрянов» ЕООД. 
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 По управление на отпадъците, са извършени общо 9 бр. проверки, от които 2 бр. 

планови. От извършените 7 бр. извънредни проверки, 1 бр. проверки е по подаден сигнал. 

Една проверка е осъществена по чл. 7, ал. 5 от Наредба №2 от 23.07.2014 за класификация 

на отпадъци, във връзка с установяване на съответствието на кода на отпадъка, подаден за 

утвърждаване с работен лист по приложение №5 от Наредбата, със характера на 

производството. Две проверки са извършени по писмо на МОСВ и една проверка е във връзка с 

последващ контрол по подаден сигнал.  

При осъществения контрол за привеждане на обектите в съответствие с изискванията на 

ЗУО и подзаконови нормативни актове са дадени 7 бр. предписания, а са изпълнени 15 бр. 

предписания.  

 По отношение на проверки за обекти, касаещи компонентите „ОХВ“ и „КПКЗ“.се 

отчита изпълнените 18 бр. предписания. С това  са изпълнени  всички дадени предписания,. 

 През месеца експерти от направление „УООП“ са утвърдили  9 бр. работни листи за 

класификация на отпадъци и са заверени 8 бр. отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 

04.06.2014 г. Издаден е един брой разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО и два броя 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. 

 При извънредна проверка във връзка с подаден сигнал, за намерена бедстваща птица от 

защитен вид, същата бе издирена.  

 

АУАН  

 През месеца е съставен 1 бр. АУАН, както следва:  

1. АН-02/12.12.2018г на «Хаддад Милк» ЕООД, за това, че нерегламентирано е зауствал 

отпадъчни води в повърхностен воден обект; нарушил е емисионните норми за допустимо 

съдържание на вредни вещества; не е поддържало в техническа и експлоатационна изправност 

съоръжението за отпадъчни води. Нарушени чл. 200, ал.1,т.2; чл.200 ал.1, т.6 и чл. 126, ал.1 от 

ЗВ. 

 

НП 

 През месеца са съставени 7 бр. НП, както следва:  

1. 1№ 82/07.12.2018г на физическо лице, затова, че в периода на стопанската година от 

01.10.2016г до 30.09.2017г е извършил административно нарушение, като е разоравал и 

обработвал част от имот , с което е превърнал част от имота в обработваема земя в нарушение 

на Заповед на Министъра на ОСВ. Осъществен е състава на чл. 124, ал.1 от ЗБР. Наложена е 

глоба в размер на 100 лв. 

2. № 83/07.12.2018г на В и К-Шумен ООД, затова, че е извършило административно 

нарушение, като е допуснало изхвърляне и заустване на отпадъчни води от дъждовен 

канализационен колектор в повърхностен воден обект. Осъществен е състава на чл. 200, ал.1, 

т.6 от ЗВ. Наложена е санкция от 1000лв. 

3. № 84/10.12.2018г на МБАЛ-Шумен, затова, че е извършило адм. нарушение, 

изразяващо се в нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Нарушен е чл. 29, ал.2, предл. 3-то от 

ЗУО. Наложена санкция от 1400лв. 

4. № 85/11.12.2018г на физическо лице, за това, че  неконтролирано е управлявал 

строителни отпадъци в собствен имот. Нарушен чл.29, ал.2, предл. последно от ЗУО. Наложена 

глоба от 2 500лв. 

5. № 86/13.12.2018г на физическо лице, за това, че неконтролирано е управлявал 

строителни отпадъци в собствен имот. Нарушен чл.29, ал.2, предл. последно от ЗУО. Наложена 

глоба от 2 000лв. 

6. № 87/14.12.2018г на  ЕТ Келибро-Стефан Колев, затова, че е разорал и засял с люцерна 

и създал овощни насаждения в имота, като е превърнал имота в обработваема земя в нарушение 

на Заповед нае Министъра на ОСВ. Осъществен състава на чл. 124, ал.1 от ЗБР. Наложена глоба 

от 200лв. 

7. № 88/17.12.2018г на В и К-Шумен ООД, затова, че е допуснало заустване на отпадъчни 

води в повърхностен воден обект в несъответствие със заложените ИЕО. Нарушен чл. 48, ал .4 

от ЗВ. Наложена санкция от 1 000лв. 

 

ТМС 



5 

 

 През месеца са съставени 3 бр. НП, както следва:  

1.     Веселин Запрянов ЕООД - № И-16-16/06.12.2018г. Текуща  месечна санкция в 

размер на  25 лева/месец за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване 

на индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества, установени в 

Разрешително за заустване. 

 

2.   Плиска ойл ООД- № И-16-17/11.12.2018г. Текуща  месечна санкция в размер на  740 

лева/месец за замърсяване на околната среда- атмосферният въздух над допустимото. 

 

  3.   Мит и Ко ЕООД- № И-16-18/12.12.2018. Текуща  месечна санкция в размер на  112 

лева/месец за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на индивидуалните 

емисионни ограничения на вредни вещества, установени в Комплексно разрешително. 

 

 КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 В резултат на осъществената контролна дейност по отношение на управление на 

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

площадки. Не се допуска образуването на нерегламентирани сметища. 

 В резултат на  контрол на складовете за съхранение на негодни за употреба ПРЗ, 

същите се подържат в добро състояние и не се допуска разпиляване или течове на негодни за 

употреба ПРЗ.  

 Спасена е и изпратена в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. 

Стара Загора  един екземпляр от вида Домашна кукумявка. 

 

Бизнеса  
 Процедирани са 30 бр. уведомления за инвестиционни предложения; по 3 от тях са 

изготвени процедурни писмa, с указана приложимата процедура по реда на глава шеста от 

ЗООС, за други е изискана допълнителна информация за уточняване на приложимата 

процедура; 

 През месец декември са постъпили и обработени 5 броя Искане с информация за 

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

ЗООС; 

 Постановени са четири решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС с характер на решението „да не се извърши ОВОС“;  

 Постановени са три решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС, 

съвместена с ОС, две от които поради непредставяне на изискана допълнителна информация от 

възложителите в указания срок и едно- по депозиран в РИОСВ гр. Шумен отказ на възложителя 

от инвестиционното предложение; 

 Постановено е едно решение за спиране на процедура по глава шеста от ЗООС, 

съвместена с ОС поради неприключила консултация с БД ЧР гр. Варна. 

 Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки : 

1. С РЗИ – по 5бр. представена Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по едно Искане за издаване на решение по ОВОС;   

2. С Басейнова дирекция – по 2 бр. УИН за ИН, попадащи в обхвата на приложение № 2 от 

ЗООС и по 1 бр. Искане за издаване на решение по ОВОС; 

3. С ИАОС – повторна консултация по допълнителна информация към Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

4. С „Водоснабдяване и канализация-Търговище“ ООД – по едно Искане за издаване на 

решение по ОВОС 

 През месец декември са представени и обработени 6 бр. доклади на фирми, за 

проведени СПИ през 2018 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии 

(„Айбилкан“ ЕООД, с. Венец, „Теси“ ООД, гр. Шумен, 2 бр. на ОП „Чистота“, гр. Шумен – 
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Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Енер Сис“ АД, гр. Търговище и 

„Рока България“ АД, гр. Каспичан). 

  Подаване на 3 бр. заявления с код през портала за електронни административни 

услуги на МОСВ в информационната система за управление и поддръжка на публичен 

регистър по Закона за отговорност.  

 

Обществеността 

 На церемония в РИОСВ-Шумен бяха наградени победителите в конкурса „Екоколеда 

2018“.  Конкурсът се провежда всяка година и е за ръчно изработени коледна и новогодишна 

украса за елха и картички от екологични и отпадъчни материали. В него участваха 29 детски 

градини, 20 училища и  4 центъра за деца от Шуменска и Търговищка област, които се 

състезаваха в две категории. Победители в категория „коледна и новогодишна украса“ са 

възпитаниците на СУ „Ц. Церковски“ с. Никола Козлево, на второ място са учениците от  ОУ 

„Хр. Ботев“ – гр. Търговище, трето място са малчуганите  от  ДГ  „Пролет“- гр. Нови 

пазар. В категория „коледна и новогодишна картичка“ победители са учениците от СУ 

„Йоан Екзарх Български“ - Шумен, на второ място са малчуганите от ДГ „Златната рибка“- 

Шумен, трето място е за възпитаниците на ДГ „Приказка“ – гр. Търговище.     

      Специални награди получиха децата от ДГ „Латинка“ - Шумен и НУ „Княз Борис I“- гр. 

Шумен.  Всички участници получиха грамоти и сертификати за благодетел. 

 На 17 декември 2018 г. по повод предстоящите коледни празници гости на РИОСВ – гр. 

Шумен бяха малчуганите от детска градина „Щурче“. Децата рецитираха и танцуваха пред 

екипа на инспекцията и отправиха  пожелания за здраве, късмет и благополучие. 

 

 

 

 


