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КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

ЗА месец януари и февруари експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо  67 бр. 

проверки, при които провериха 64 бр. обекти. От извършените проверки 35 бр. са планови, а 

32 бр. са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 54 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.   

За констатирани административни нарушения на ЗООС, през месеца от експертите на 

РИОСВ са съставени 13 бр. АУАН, от които 3 броя за констатирано неизпълнение на дадени 

предписания.  

Общо събраните суми от РИОСВ Шумен по наложени санкции и глоби през месеца са в 

размер на 7466,37лв. Общо 1499,20 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на 

чиято територия се намират санкционираните обекти, като общините, получили най – големи 

приходи от наложени санкции са: общ. Шумен -949,60лв; общ. Каспичан – 240,80 лв.; общ. 

Велики Преслав – 104,80 лв.; общ Търговище -16,0; общ. Попово –188,0лв.; 

За периода са предприети действия по 16 бр. сигнали. 

 

АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И АДМИНИСТРАТИВНО-

НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 През м. януари РИОСВ Шумен изготви годишния план за 2017г., за контролната дейност. 

При съставянето му беше наблегнато на целите за по ефективен контрол и устойчива околна 

среда през 2017г.  

 През м. февруари се изготви годишния отчет на Плана за 2016г. За целта беше направен 

анализ на постигнатите резултати и взето под внимание най- важните акценти и изпълнение на 

заложените цели.   

 

Превантивен контрол:  

 Проведени са две заседания на Екологичния експертен съвет с което са постановени две 

становища по екологична оценка, с които се съгласуват ОУП на Община Попово и ОУП на 

Община Антоново.  

 Постановени са десет решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложение 2 от ЗООС, основно 

за животновъдни обекти – ферми.   



 Проверка на „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище за определяне на 

пробонаборните отвори на източниците на емисии изпускани в атмосферния въздух, 

инсталирани в предприятие за производство на домакинско стъкло; 

 

Tекущ контрол: 

Сигнали  

 По постъпил сигнал за замърсяване на р. Провадийска река е извършена координирана и 

добре организирана незабавна проверка на място с участие на БДЧР, РЛ Шумен, Община 

Каспичан . Осъществи се взимане на водни проби за което се състави протокол за проверка МП-

3/23.02.2017 г. Дадени са 3 броя предписания за изпълнение. За установяване на качеството на 

водите са взети водни проби от три точки от акредитиран пробовземач на РЛ. Шумен. От точка 

на заустване на отпадъчни води от маслена фабрика „Крис ойл“ ООД гр. Каспичан и от две 

точки на повърхностни води, преди и след заустването на ОВ.  Извършена е подробна проверка 

на Предприятието за производство на слънчогледово олио „Крис ойл - 97“ ЕООД, гр. Каспичан 

по изпълнение на екологичните норми по водите. При проверката са съставени два протокола.  

Преустановено е замърсяване. За установеното нарушение ще се съставят съответните 

АУАН, след получаване на резултатите от водните проби. 

 По подаден сигнал за замърсяване на р. Сеячка /Ялма река/ при с. Славяново, община 

Попово се извърши бърза проверка с участие на общинска администрация и РЛ. Шумен . 

Установено бе изтичане и на замърсени повърхностни води от Кравекомплекс на СД“Езокс- Д. 

Йорданов и О. Илиев“. Взеха се водни проби от заустваните замърсени води в местно дере 

приток на р. Сеячка и от две точки по течението на реката от повърхностни води. Съставен ПП 

№ ПС-02/05.02.2017 г. След дадени предписания на следващия ден е прекратено заустването на 

замърсени повърхностни води и е прекратено замърсяването. Предстои да бъде съставен АУАН 

за установеното нарушение.     

 За препратени сигнали за замърсяване от дейност на Птицеферма и недостиг на питейна 

вода  в с. Рътлина, община Омуртаг от жители и чрез МОСВ от кмет на с. Рътлина, са 

извършени проверки. Недостатъчното количество на подаваната питейна вода в селото, не е от 

компетентност на РИОСВ Шумен. При проверка не се установиха замърсявания. Очаква се 

отговор от проверки за законността на обекта от РДНСК Варна и Община Омуртаг.      

 Други акценти на постъпили 2 бр. сигнали са за запрашаване от две предприятия  в гр. 

Нови Пазар. След извършени проверки са дадени предписания, с което са решени възникналите 

замърсявания на атмосферния въздух.   

 Бяха извършени 2 бр. комплексни проверки на „Каолин“ ЕАД- район Каолиново и „Глас 

комерс“ ООД гр. Нови пазар, като не са установени нарушения; 

 Бяха извършени 2 бр. проверки на обекти с издадени КР на „Брамас 96“ АД и на 

„Витико“ ООД – инсталация за интензивно отглеждане на птици с установен нов собственик 

„Ферма Енево“ ООД;  

 Бяха извършени 5 бр.  проверки на обекти, заустващи отпадъчни води в повърхностен 

воден обект по условията на издаденото разрешение за заустване; За установените замърсявания 

при проверки на канализационни мрежи на населени места и зауствания на отпадъчни води за 

гр. Шумен, гр. Омуртаг, гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Антоново, са съставени 5 бр. АУАН по 

Закона за водите. За неизпълнение на предписание, за недовършен ремонт на ЛПСОВ е съставен 

АУАН по Закона за водите на МПП-„Млечна промищленост Маное“ ЕООД с. Т. Икономово.  

 През отчетния период са извършени 12 на брой, планови проверки на ферми по 

изпълнение на изискванията на ЗУО, за дейности по събиране, съхраняване и третиране на 

отпадъци. Съставен е  АУАН на  "Дочев и Дочев" ООД, по  чл. 166,т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от  

Закона за опазване на околната среда.   



  През месеците приоритет бе приключването на преписки по входирани уведомления за 

ИП и ГСП, работа по обработка и даване на отговори по постъпили сигнали, както и 

приключване инвентаризация на регистър и досиета за регистрирани екземпляри на CITES по 

чл. 90 от ЗБР. 

През месец февруари, бяха  извършени планови  проверка на три склада за излезли от 

употреба ПРЗ на територията на РИОСВ-Шумен, при които не бяха констатирани нарушения 

относно целостта на стените, течове от кубовете и течове в складове за съхранение на ПРЗ 

 През месеците януари и февруари експертите от направление „БРЗТЗСР” извършиха 2 

бр. извънредни проверки: 1 бр. проверка по подаден сигнал за намерен бедстващ бухал в гр. В. 

Преслав и 1 бр. сигнал за отсечени 8 бр. дървета кедър  с множество липи в населено място, 

изпратен по компетентност, и 1 бр. сигнал за притежание на препарирани животни и кожи от 

защитени видове златка, рис, невестулка, за който е изпратено писмо до ОДМВР – гр. Шумен за 

съдействие при откриване на координати на лицето, обявило препаратите в сайт за продажба. 

 

Последващ контрол: 

 По изпълнение на определените  пробонабори отвори на източници на емисии в 

атмосферния въдух на втора Инсталация за домакинско стъкло към „Тракия Глас България“ 

ЕАД, гр. Търговище 

 

КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

Атмосферен въздух 

 През месеците януари и февруари са извършени планови проверки на 5 обекта (в това 

число 2 броя комплексни проверки).  

В рамките на осъществения контрол през месец февруари са дадени 7 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения, като е отчетено изпълнението на 2 броя от 

включително дадено такова през 2016 г. Проверка на Кариера "Сарагьол" гнездо 21, с. 

Дойранци, стопанисвана от "Каолин" ЕАД, гр. Сеново - извънредна проверка във връзка с писмо 

на МОСВ, относно ограничаване разпространението на неорганизирани емисии на 

прахообразни вещества вследствие на извършваните добивни дейности – в момента на 

проверката не се установи запрашаване в района на кариерата, извършва се ежедневно 

оросяване.  При проверка на Цех за производство на пелети, собственост на „Еко – пелет 2012“ 

ЕООД, с. Вълнари – относно незаконна дейност и формиране на висок шум от производствената 

площадка, в момента на проверката е установено, че предприятието не функционира – дадено е 

1 бр. предписание.  

 

Води  

 При извършване на планови проверки на емитери на отпадъчни води, заустващи във 

воден обект не са установени нарушения. Дадените условия в разрешителните за заустване се 

изпълняват. Съгласно чл.69В от ЗООС вследствие наложени санкции за замърсяване с 

отпадъчни води „Енерсис“ АД гр. Търговище и Канализационна мрежа с ГПСОВ Попово към 

„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград, са извършили действия за намаляване на 

замърсяването на водните обекти, които са водоприемници- р. Врана и р. Поповски Лом, и по 

тяхно искане са проверени, и взети втори водни проби за намаляване на санкциите.     

 

Почви 

През м. януари в отдел"УООП"e  постъпило Постановление на Окръжна прокуратура - 

гр. Търговище, във връзка с жалба за неправомерно отглеждане на крави. Извършена  е 



проверка на  животновъден обект – кравеферма на " Константинос Анастасиу - 98" ЕООД 

находяща се в  с. Изворово, общ. Антоново,  при което не се констатирани разливи и 

разпилявания на торова маса по прилежащи земни площи. Извършени са три на  брой планови  

проверка, на  складове  за излезли от употреба ПРЗ,находящи се  в с. Мараш, общ. Шумен-

стопанисван от Пестицид ЕООД; склад находящ се в експерименталната база към ДП ИЗ 

с.Царев Брод; и склад за съхранение на негодни за употреба ПРЗ в с.Върбак, общ.Хитрино, 

стопанисван от ЕТ "Агросъвет-Теодора Железова". При проверките не са констатирани 

нарушения в складовете. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 4 бр. проверки: 2 бр. планови и 2 бр. извънредни. През месеците няма 

дадени предписания.                    

 При проверки има съставени 5 бр. АУАН: 2 бр. АУАН по реда на Закона за биологичното 

разнообразие за създадени сливови насаждения в имоти, попадащи в защитени зони, без за това 

да е уведомена РИОСВ – гр. Шумен; 1 бр. АУАН съставен на служител на ТП ДГС "Преслав", 

който в качеството си на длъжностно лице е издал позволително за ползване на лечебни 

растения в противоречие на Наредба № 2/2004 г. за правилата и изискванията за събиране на 

билки и генетичен материал от лечебни растения по чл.71, ал. 1 от Закона за лечебните 

растения; 1 бр. АУАН съставен на билкозаготвител, за непредставен отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения по реда на Закона за лечебните растения; 1 бр. АУАН по реда 

на Закона за биологичното разнообразие съставен на физическо лице, за това че притежава 

препариран екземпляр от защитения вид Забулена сова. 

 

Отпадъци 

При контролната дейност за периода са дадени  общо 10 бр. предписания за изпълнение, като са  

изпълнени  през съответния период  5 бр.,  

През месеца експерти от отдел „УООП“ са утвърдили 28 на брой работни листи по 

Приложение № 5, към чл. 7, ал.1 , т.1  от Наредба №2 за класификация на отпадъците,  и са 

заверени – 19 на брой  отчетни книги. Издадени разрешителни документи за дейност с отпадъци 

по чл. 35 от ЗУО през докладвания период са 7 на брой  

Съставен е  АУАН на  "Дочев и Дочев"  чл. 166,т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от  Закона за опазване 

на околната среда   

 

Химикали  

Изготвен е изпратен в МОСВ списък   на фирми на територията на РИОСВ Шумен  за 

контрол за 2017 г. по прилагане на Регламент 850/2004 (POPs) на ЕО, по отношение на 

ограниченията за пускане на пазара и употребата на УОЗ в изделия и е изпратена обобщена 

информация за контролната дейност  по УОЗ  Регламента на територията на РИОСВ Шумен   за 

периода 2013-2015г. 

Проверените обекти по отношение на химикалите са 15/3-съвместни проверки, 9, само по 

химикали и  3 извънредни – 1 последващ контрол, 1 участие в ДПК и 1 по Писмо на МВР 

Шумен. В рамките на осъществения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения, 1 изпълнено предписание. 

 

ОВОС и ЕО 

 Постановени са пет решения за преценяване необходимостта от извършване на ЕО 



Постановени са две решения за спиране на производството по реда на Глава шеста от 

ЗООС за ПУП-ПРЗ за УПИVI  и VIII по плана на гр. Върбица с възложител Община Върбица и 

за инвестиционно предложение за „Цех за производство на бетонови изделия“ 

Оценено е  качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) на инвестиционно предложение за преустройство на краварник в сграда за отглеждане 

на пилета с етапно въвеждане в експлоатация с капацитет 39 885 броя места за пилета-бройлери 

в ПИ № 20938.501.785, стопански двор с. Дибич, община Шумен като оценката е отрицателна; 

 

СЕВЕЗО 

Във връзка с контрол по изпълнение на задълженията на оператори  на класифицирани с 

нисък и висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103,ал.2 от ЗООС и утвърден годишен 

график от Министъра на околната среда и водите за контролната дейност през  2017 г. на 

компетентните органи са  изпратени копия от Заповед № РД–35/18.01.2017 г. на  Министъра на 

ОСВ за сформиране на комисии. Изготвена е и изпратена в МОСВ обобщена информация, на 

проведените съвместни процедури по глава шеста  и глава седма, раздел I от ЗООС, тяхната 

продължителност   на територията на РИОСВ Шумен. 

 

НП: 

През месец февруари 2017г. Директора на РИОСВ Шумен е издал 3 бр. НП, с които са 

наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на  5000 лв., както следва: 

1. с НП на “Дочев и Дочев ” ООД, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер 

на 2 000 лв. за това, че не е изпълнил в срок дадено  му предписание за предаване на налични 

количества отпадъци, съхранявани на площадката му. С това е осъществен състава на чл. чл166, 

ал.2, от ЗООС. 

2. с НП на “Тетрахиб ” АД, с. Никола Козлево, общ. Никола  Козлево е наложена 

имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че не е поддържало в техническа и 

експлоатационна изправност и не е осигурявало непрекъснато нормалната експлоатация на 

пречиствателни съоръжения-  лагуни и не осигурява нормалната им експлоатация, на основание 

чл.200, ал.1, т.42от Закона за водите.   

3. с НП на „Тавера“ ЕООД, гр. Шумен, ул. Беласица № 6, ет. 3, е наложена имуществена 

санкция в размер на 2 000 лв за не изпълнени задължителни предписания, дадени с констативен 

протокол  на основание чл.155, ал.2 от ЗООС. С това е осъществен състава на чл. чл166, ал.2, от 

ЗООС. 
 

 

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

Околна среда  

При проверките по постъпилите сигнали се повиши много бързината за реакция при 

залпови замърсявания на водите и пълен синхрон и координация с участието на Басейнови 

дирекции,  Общини и Регионална лаборатория към ИАОС. По инициатива на РИОСВ Шумен е 

въведено  дежурство от страна на РЛ Шумен през почивните и работни дни. С това е подобрена 

ефективността на контролната дейност при проверки по сигнали и жалби.    

 

Бизнеса  
 През месец януари и февруари, са утвърдили 28 на брой работни листи по Приложение 

№ 5, към чл. 7, ал.1 , т.1  от Наредба №2 за класификация на отпадъците,  и са заверени – 19 на 



брой  отчетни книги. Издадени разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО 

през докладвания период са 7 на брой.  

- Постановени са две становища по екологична оценка, с които се съгласуват ОУП на Община 

Попово и ОУП на Община Антоново; 

- Постановени са десет решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложение 2 от с характер на решенията 

да не се извърши ОВОС. 

-Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с 

характер на решенията да не се извършва ЕО; 

- Постановено е едно решение за прекратяване на производството по реда на Глава шеста от 

ЗООС; 

- Постановени са две решения за спиране на производството по реда на Глава шеста от ЗООС; 

- проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки през м. 

декември: 

1. С РЗИ – по едно уведомление за ИН за допустимост на инвестиционното предложение 

спрямо СОЗ; по десет бр. Информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС; един бр. повторна консултация по Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС; по пет бр.  Информация за преценяване на необходимостта от ЕО, по  

един ДОВОС и повторна консултация по коригиран ДОВОС; 

2. С Басейнова дирекция – по три  уведомления за инвестиционни предложения  за 

допустимост на дейностите; по един брой Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по един бр. информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО; 

3. С Община Търговище – за становище за съответствието на ИН с предвижданията на 

ОУПО, предвид съобразяване при последващо процедиране по ЗООС. 

4. Проведени са три броя консултации по представена Информация по чл.99б от ЗООС за 

ИН на „Пашабахче България“ ЕАД; 

5. Проведена е една консултация с ОД „Земеделие“ гр. Търговище по Обобщена справка 

по чл.29 от Наредбата за ЕО за ОУП на Община Търговище.  

 

Обществеността 

 Световния ден на влажните зони - експерти от РИОСВ – Шумен организираха открит 

урок по повод  2 февруари с ученици в информационния център на инспекцията. Децата от пети 

клас на II ОУ „Д-р Петър Берон“ научиха за влажните зони в България, за ролята и значението 

им като резервоар на вода и значението им при наводнения и други природни бедствия. Урокът 

бе посветен на темата на кампанията през 2017 г. „Влажните зони за намаляване риска от 

бедствия“. За затвърждаване и обогатяване на своите знания учениците взеха участие в 

образователни игри, посветени на влажните зони.  

РИОСВ – Шумен подари енциклопедия и книги за обогатяване на библиотечния фонд на 

училището. Всеки участник в инициативата получи брошура посветена на влажните зони, а най-

добре представилите се в игрите – награди за участието си.  

 

 

 

 

 

 

 

 


