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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ   2019 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

 

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

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

През месец април, експертите на РИОСВ Шумен извършиха общо  91 бр. проверки, при 

които провериха 83 бр. обекти. От извършените проверки, 49 бр. са планови, а 41 бр. са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 57 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.  За установени административни нарушения са 

съставени 3 бр. АУАН.   

За периода са събрани средства в размер на общо 11 685,87 лв. Събраните суми по 

наложени глоби и санкции възлизат на  7 258,56 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от 

ЗООС са събрани 4 427,31лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са общо 

3 541,84 лв., като тези, получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС 

са: общ. Велики Преслав- 2 400,00 лв., общ. Попово – 775,60 лв., общ., общ. Каспичан- 319,20 

лв., общ. Търговище- 47,04лв.   

През отчетния  период са извършени 8 бр. проверки по сигнали, от постъпили 11 бр. 

 през м.април и 2 бр. от м. март.   Извършена е  1 бр. проверка по сигнал от месец февруари. За 

3 бр. сигнали са изпратени писма.      

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 Важен акцент през м. април са извършените 8 бр. извънредни проверки на дерета и 

речни легла на осем  общини, във връзка със  Заповед №РД-108 от 08.02.2019 г. на Министъра 

на околната среда и водите  и дадени предписания на директора на РИОСВ- гр. Шумен.  

 Акцент за м. април са участие в Междуведомствени комисии по заповед на Управители 

на области и Кметове на общини за състоянието на язовири и речни русла за област Шумен и 

област Търговище с  5 бр. извършените извънредни проверки.    

 Важен акцент от дейността на РИОСВ Шумен през м. април бе получаването, 

проверяване с издаване на становища и валидиране на ГДОС за 2018 г.  на обекти  с 

Комплексни разрешителни. Получени са всички Доклади от всички инсталации с КР на 

територията на РИОСВ Шумен. Всичките са обработени, като по голяма част са валидирани, а 

част от тях са върнати за допълнителна информация.   

 Изпълнени са 49 броя планови проверки за м. април  по всички направления, от които 

най много по управление на отпадъците -15 бр., опазване на водите - 13 бр. въздух- 5 бр. и 

почви - 4 бр.; 

 През м. април проверките по постъпили сигнали и жалби  са общо 9  бр. от сигнали 

през м. април и 1 бр. от сигнал през м. март, като основно са  за замърсяване на отпадъчни води, 

за замърсяване на земни площи с торова маса и химикали, за бедстващи птгици;  

 През отчетния период са съставени 3 бр. АУАН, от които 1 брой  за нарушение  на 

ЗООС по неизпълнено условие на Комплексно разрешително, 1 бр. по Закона за водите и 1 бр. 

по Закона за управление на отпадъците;  

 8 бр. комплексни проверки на  обекти планирани за 2019 г. за 2-ро тримесечие са 

извършени през м. април;    
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 Извършени са 41 бр. извънредни проверки, като от тях - 9 бр.  са по Заповед на 

Министър на МОСВ,  8 бр. са по сигнали, 2 бр. последващ контрол, 8 бр. за съставяне на 

Констативни протоколи след проби води, 2 бр. по инвестиционно намерение, 5 бр. за ДПК, 2 

бр. за определяне на точки и площадки за мониторинг въздух.  

 Извършени планови проверки с вземане на водни проби  с РЛ Шумен за м. март - 13 бр. 

 Извършени бяха и 7 броя планови проверки на общини във връзка с изпълнение на 

задълженията им по чл. 19 от ЗУО; 

 Извършиха се 2 бр.  проверки на населени места по общини за чистотата на дерета и 

речни легла по заповед на МОСВ №РД-108 от 08.02.2019 г. и дадени предписания на директора 

на РИОСВ- гр. Шумен;  

 Извършени са 2 броя проверки по писмо на МОСВ на фирми пускащи на пазара на 

Р. България опакована готова продукция и членуващи в ООп. 

 По отношение на направление „БРЗТЗСР” през месеца приоритет бяха приключване на 

преписки по входирани уведомления за ИП и ГСП, както и изготвяне на предписания на 

общини, Противопожарен план и актуализиране на схема при възникване на пожар в ЗТ- 

изключителна държавна собственост, във връзка със заповед на МОСВ за определяне на 

пожароопасен период през 2019 г. в ЗТ- изключителна държавна собственост.; 

 В Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора е изпратен за 

лечение и отглеждане един екземпляр от вида Голям ястреб.; 

 РИОСВ – Шумен отбеляза 22 април – Международния ден на Земята, с различни 

инициативи.  В информационния център на екоинспекцията гостуваха ученици и се проведоха 

различни мероприятия;  

 

  Засилен превантивен контрол : 

 

 През месец април са постановени 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, за инвестиционни 

предложения: „Изграждане на шахтов кладенец (ШК-1); „Разработване иновативен проект за 

устойчива интегрирана технология за култивиране на риба налим“; “Производство на течен 

органичен тор“; 

 Постановено е 1 бр. решение за прекратяване на производство по реда на Глава шеста 

от ЗООС за инвестиционно предложение; 

 Извършени са 3 бр. планови проверки съгласно плана за контролна дейност на 

направление ОВОС и ЕО: 

    По изпълнение на условия в Решение  за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Регенериране на масла  чрез селективен 

разтворител и студено смесване на базови масла и добавки" е констатирано реализиране на 

Инсталация за пречистване на отработено масло чрез селективен разтворител; 

   По изпълнение на условие в Решение за инвестиционно предложение „Разширение на 

ферма за отглеждане на кокошки носачки“ с. Кръшно, общ. Търговище, е констатирано че не е 

започнало изграждане на стопанската сграда. 

 По изпълнение на условия в Решение за инвестиционно предложение „Увеличаване 

капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици–гр. Опака,  обл. Търговище“, се 

констатира, че не е започнала реализацията. 

 Извършена е 1 бр. извънпланова проверка по внесено уведомление за инвестиционно 

предложение: „Изграждане на животновъден обект за безвредни производствени дейности-

отглеждане на кози и овце с. Кръшно, общ Търговище“. 

  

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

 По сигнал С-29/29.03.19 г. - изхвърляне на торова маса от птицеферма на „Мар-крафт“ 

ООД с. Дриново, е извършена проверка на място. Установено е наличие на торова маса в 

непосредствена близост до оградата на животновъдния обект, върху открита земна плош, която 
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не е предназначена и обособена за това. Дадено е предписание за извършване на 

почистване и преместване на торовата маса;   

 По сигнал С-28/27.03.2019 г. - изпускане на отпадъчни води от „Каолин“ ЕАД в р. 

Канагьол, поречие дунавски добуджански реки и депониран пясък на пасище, е извършена 

проверка на място с участие на РЛ Шумен. Установено е изтичане на отпадъчни води с малък 

дебит ~0,2 л/с от шахта към авариен изпускател. При проверката е установен теч от 

изтласкваща производствени води помпа, която е в непосредствена близост до авариен 

изпускател. Взети са водни проби от 2 точки на заустване на отпадъчни води. Складиран е 

пясък който е суровина от производството на терен на предприятието, което не е замърсяване с 

отпадък на земна площ. Дадени са предписания. Същите са изпълнени и е прекратено 

заустването на отпадъчни води Предстои съставяне на АУАН;  

 По сигнал С-34/8.04.2019 г. за изхвърляне на опасни химични вещества/натриев азид  и 

калиев бихромат/ на територията на Земеделски институт в гр.Шумен, е извършена проверка на 

място. Установено замърсяване на земни площи в бял и жълт цвят в участък в размери 6 на 1 м., 

намиращ се вляво от административната сграда в прилежащия парк. По данни на служители в 

института се касае за проби от мляко обработено с калиев бихромат. Дадено предписание за 

почистване на замърсения участък и представяне на документи удостоверяващи предаването, 

което е изпълнено;   

 По сигнал  С-36 /15.04.2019 за мъртва риба в язовир Беломорци, община Омуртаг. 

Панайот Хитово, общ. Омуртаг е извършена съвместна проверка с представители на БДДР   и 

РЛ Шумен. Установено е наличие на мъртва риба във водния обект. За установяване на 

качествата на водите в язовира са взети водни проби по заявка на БДДР и водни проби от 

отпадъчните води на „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг и КС – гр. Омуртаг, заустващи се в 

река Ялъ дере – приток на яз. Беломорци, по заявка на РИОСВ-Шумен. Установено е ниско 

количество но разтворен кислород в язовира, който е обрасъл с водна растителност. Вероятно 

това е причината за мъртвата риба. От получане на резултатите от пробите е установено  

превишаване на нормите, за което  ще се наложат санкции; 

 По сигнал С-37/15.04.2019 за замърсяване на околната среда от дейността и 

формираните торови маси от кравеферма в село Становец, общ. Хитрино се извърши съвместна 

проверка с БДЧР Варна. Установено е, че формираните от дейността битово-фекални и 

производствени отпадъчни води които се заустват, като смесен поток към експлоатираща се 

попивна изгребна яма (с приблизителен обем 2м3) с недостатъчен капацитет има наличен 

тръбопровод, използван като преливник, след който отпадъчните води се отвеждат на около 4 

метра западно от ямата, свободно в дере. Дадено е предписание за прекратяване изтичането на 

отпадъчни води, което е изпълнено.    

 По сигнал С-39/18.04.2019 за изгаряне на отпадъци, на отпадъци до с. Миланово, общ. 

Велики Преслав е извършена проверка на място. Установено е, че се изгарят растителни 

отпадъци попадащи в изключенията на чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО. Дадено е предписание за 

прекратяване на изгарянето, чието изпълнение е започнало при проверката.  Изпратено писмо 

изх. №С-39/19.04.2019 г. за решаване по компетентност от община В. Преслав; 

 По сигнал С-38/16.04.2019 за наличие на отпадъци по пътя между селата Средня и 

Черенча, общ. Шумен и втори сигнал С-40/18.04.2019 относно изхвърляне на отпадъци в 

близост до дере в с. Ивански са изпратени писма до Община Шумен за решаване по 

компетентност. Получено е писмо с вх. № С-38 (2)/30.04.2019 г. от Община Шумен, относно 

предприети мерки;   

 По сигнал С-32/03.04.2019 г. за съхранение на негодни за употреба ПРЗ в частен имот в 

с. Зараево, общ. Попово, е извършена проверка на място. Установено е, че в частен имот в с. 

Зараево в селскостопанска постройка са налични течни препарати в 3 бр. метални варела по 200 

л и около 14 бр. метални варела 30 л, прахообразни около 10 бр. чувала по 50 кг. Негодните 

препарати се съхраняват на бетонирана площадка с ограничен достъп. При огледа на 

помещението в което се съхраняват негодните за употреба ПРЗ не се установиха течове или 

разпръснати препарати.  

 По постъпил сигнал за бедстваща птица е извършена е проверка на място с КП № ЦК-

03/ 01.04.2019г., при която се установи, че птицата е от вида ястреб, намерена в гр. Шумен, ул. 
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„Дедеагач“ №15. Птицата е със счупено дясното крило и не може да лети.  Същата е 

изпратена в Спасителен център гр. Стара загора.   

 По сигнал за търговия със защитени птици, същият е препратен до Районна 

прокуратура гр. Попово.  

  

Опазване чистотата на въздуха  

 

 През  месец април са извършени общо 5 бр. проверки - две планови и 3 бр. извънредни.  

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

на задължителен инструментален контрол, през месец април бяха взети проби от 2 обекта: 1. 

„Родина Попово“ ООД, гр. Попово – извършено е измерване за установяване съдържанието на 

CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, формирани при работа на котел тип „Йортли“ РР 440; 1. 

„Плиска ойл“ ООД, гр. Шумен,  производствена площадка – гр. В. Преслав – извършено е 

измерване за установяване съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, 

формирани при работа на котел ПКМ – 4 за твърдо гориво. Пробонабирането и при двата 

обекта е осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. София.;  

 През месец април са извършени планови проверки на 10 обекта (в това число 5 броя 

комплексни проверки.  

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 През месец април са извършени общо 29 бр. проверки от които 13 бр. планови за 2-ро 

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

проби, и 4 бр. проверки по плана за 2-ро тримесечие;  

 Извършени са планови проверки на 13 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са: "Автомагистрали- Черно море"АД, гр.Шумен; "Веселин Запрянов"ЕООД, 

гр.Шумен; Канализационна система с. Хан Крум, общ. В. Преслав; Канализационна система с. 

Троица, общ. В. Преслав; Канализационна система с. Осмар, общ. В. Преслав; „Дайъри 

Продъктс“ЕООД, гр. Омуртаг; „Строителни изделия“АД, с.Хан Крум; "Автомагистрали- Черно 

море"АД, гр.Велики Преслав; ЕТ „Николай Неделчев“, с.Кочово; Канализационна система - 

Смядово, гр.Смядово; „Кай Майнинг“ ЕООД, с.Пристое; ДП "Кабиюк", с.Коньовец и "Млечни 

продукти"ООД, с.Коньовец. От "Строителни изделия"АД, с.Хан Крум; ЕТ "Николай Неделчев", 

с.Кочово  „Кай Майнинг“ ЕООД, с.Пристое не са взети водни проби, поради липса на вода в 

точките за мониторинг. 

 Извършени са общо 16 бр. извънредни проверки, от които 8 бр. с констативни 

протоколи след водни проби, 2 бр. по постъпили сигнали за замърсяване на р. Канагьол, чрез 

отпадъчни води на „Каолин“ ЕАД, район Каолиново и за замърсяване на воден обект яз. 

Беломорци, общ. Омуртаг, 5 бр. при Междуведомствени комисии за проверка на язовири и 

водни течения по заповеди на областни  Управители и Кметове на общини, 1 бр. за ДПК. 

 Направлението е участвало в 4 броя планови комплексни проверки на: "АЛ и КО" АД, 

гр. Шумен; „Меггле България“ ЕООД гр. Шумен; "Камбро Озейн БГ" ЕООД, гр. Шумен и 

„Тайфун БГ“ ЕООД, с. Ловец, общ. Търговище. 

 

 Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 

 Извършени 2 бр. извънредни проверки на лица пускащи на пазара опакована готова 

продукция, във връзка с писмо на МОСВ изх.№05-02-827/10.04.2019, дадено е едно 

предписание за заплащане на дължимите продуктови такси, 1 бр. извънредна проверка по 

писмо на РИОСВ- Ст. Загора, на фирма, като е установено, че лицето не е извършвало 

производствена дейност в резултат на което да се пускат на пазара на опакована готова 

продукция или внос на стоки;  

 Извършиха  се  2 бр. планови проверки на лица пускащи на пазара на Р. България 

опакована готова продукция, като е дадено 1 брой предписание за предоставяне на липсващи 

документи; 
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 През месеца се извършиха 2 бр. проверки на  автосервизи, при което се установи, че 

дружествата водят редовно отчетност, отпадъците се съхраняват при спазване на 

изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните Дадени са два броя предписания 

относно предоставяне на липсващи документ; 

 През месеца е извършена 1 бр.  проверка на генераторна медицински отпадъци. Дадено 

е едно предписание за предоставяне на липсващи документи; 

 Извършиха се 7 броя планови проверки на общинските администрации на територията 

на РИОСВ-гр. Шумен относно спазване на изискванията на чл. 19 от Закона за управление на 

отпадъците. Извършиха се и 8 бр. извънредни проверки на дерета и речни легла на осем  

общини. От обхода на деретата и речните легла на територията на общините се установи, че не 

са налични замърсявания по деретата и речните легла на територията на осемте проверени 

общини; 

 

Почви 

 

 През месеците април 2019 г. са извършена 4  бр. планови проверки на Б-Б кубове  за 

съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита;  

 

Комплексни проверки  

 

 При извършените 7 бр. планови комплексни проверки на Предприятие за печат върху 

опаковки - “ Артемис“ООД, гр. Шумен, Предприятие за преработка на нефтопродукти- " АЛ и 

КО" АД, гр. Шумен, Предприятие за производство на части за трансформатори - "Енпай 

Трансформър Компонентс България" ЕООД, гр. Шумен, Млеко преработвателно предприятие - 

Меггле България ЕООД гр. Шумен, Предприятие за производство на мебели- „Мебел стил“ 

ООД - обект в гр. Попово, Предприятие за производство на табли - "Камбро Озейн БГ" ЕООД 

гр. Шумен, Предприятие за производство на керамични тухли - Тайфун БГ ЕООД. Не са 

установени нарушения на нормативните изисквания. Дадени са общо 26 бр. предписания;   

 

 Комплексни разрешителни  

 През м. април в РИОСВ Шумен постъпиха Годишните Доклади по околна среда за 

отчет на изпълнените условия за всички инсталации с издадени  Комплексни разрешителни. 

Докладите бяха проверени за съответствие  по всички компоненти и дадени становища. За по 

голямата част от обектите ГДОС са валидирани. За останалата част са върнати за допълнителна 

информация и са в процес на обработка;  

 

ОХВ  

 Извършени са общо 7 бр. проверки по химикали, от които 5 бр. планови при 

коплексни проверки, 1 бр. съвместна на "Булпор"ЕООД, гр.Шумен, и 1 бр самостоятелна на 

"Челик Йелдъз"ООД, гр.Шумен, като са дадени  2 бр. предписания;  

 

СЕВЕЗО 

 Извършена е проверка на “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище, по 

изпълнението на мерките, предвидени в ДБ и уведомление по чл.5, ал.2 от ЗООС.  При 

проверката се провежда процедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран 

доклад за безопасност по чл.116 ж, ал.4 от Закона за опазване на околната среда на 

предприятието.  

 Във връзка с провеждане на  процедура по Уведомление за инвестиционно 

предложение от «Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД  „Монтиране на нова машина в 

производството на темперирано автомобилно стъкло за полагане на хидрофобно покритие 

върху стъклата", е изпратено   по служебен път коригирано уведомление по чл. 1, ал. 1, т. 1 в 

МОСВ. Изпратен е отговор,  че предприятието не се класифицира, като предприятие с нисък 

или висок рисков потенциал.  
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БРЗТЗСР 

 През месец април експертите от направление „БРЗТЗСР” извършиха 3 бр. 

проверки на 3 бр. обекта, от които една планова и две извънредни проверки. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания, като също така са изпълнени 2 бр. дадени 

предписания през месец март. През месеца няма съставени АУАН. 

 За периода са предприети действия по 2 бр. подадени сигнала, касаещи компетенциите 

на направление „БРЗТЗСР“. 

 

Последващ контрол: 

 Извършена е 1 бр втора извънредна проверка – последващ контрол за изпълнение на 

предписания, дадени при проверка по сигнал за изтичане на замърсени отпадъчни води от 

Комплекс „Стара Плиска“.  Установи се, че е изпълнено едно предписание- изградена е нова 

септична изграбна яма, водоплътна с по - голям обем от ползваната земна. Частично и 

предписанията които не са изпълнени; 

 По отношение на управление на отпадъците,  през изтеклия месец са извършени 

1бр. проверки по последващ контрол по дадени при предходни проверки, като предписанието е 

изпълнено. През отчетния период са изпълнени 7 бр. предписания дадени при проверки през 

предходния месец. 

 По отношение на обекти с Комплексни разрешителни са изпълнени предписания на 

Общинско предприятие „Чистота“ за Регионално депо Шумен, на „Рока България“ АД за 

изпълнение на  2 бр. предписания.  

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 В резултат на извършена проверка по сигнал за замърсяване на р. Канагьол, поречие 

Дунавски добруджански реки дадените  всички предписания са изпълнени;  

 Даденото предписание при проверка на сигнал за замърсяване на дере с торова течност 

и торов отпад, от Кравеферма в с. Становец, общ. Хитрино, е изпълнено. 

 Дадените всички предписания при комплексна проверка на Канализационна система и 

ГПСОВ Търговище, са изпълнени. Почистени са земни терени с натрупани утайки от  ГПСОВ.   

 По отношение опазване чистотата на въздуха при контролната дейност през месец 

април са дадени 2 бр. предписания и е отчетено изпълнението на 3 броя такива давани и през 

предходни проверки.;  

 През месец април са извършени 3 броя извънредни проверки, сред които: 1 бр. 

проверка на „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище - във връзка с писмо на Дружеството за 

уточняване местоположението и размерите на точки за вземане на проби въздух; 1 бр. проверка 

на "Земя 96" ООД, гр. Шумен, производствена площадка - с. Струйно, извънредна проверка за 

утвърждаване на точка за вземане на проби от ИУ на парен котел; 1 бр. проверка на „Ал и Ко“ 

АД, гр. Шумен - извънредна проверка във връзка с поставени условия в Решение по ОВОС, 

касаещи част атмосферен въздух и шум – не са установени нарушения – дадено е 1 бр. 

предписание за уточняване местоположението на точка за вземане на проби; 

 От извършени проверки по опазване на водите с взети водни проби за контролен 

мониторинг са съставени са 8 бр. Констативни протокола след водни проби: „Надежда“ООД, к 

Климент; „Алкомет“АД, гр.Шумен; „Рока България“АД, гр.Каспичан; „Карлсберг 

България“АД, гр.Шумен; „Каолин“ЕАД, гр.Каолиново; „Лактис милк“ООС, с.Тодор 

Икономово; „Клара АВС“ЕООД, с.Зелена морава и „Тракиявин“ООД, с.Овчарово. Установени 

са превишения на ИЕО на „Алкомет“АД, гр. Шумен по показател алуминий и на „Рока 

България“АД по показатели БПК5, общ азот и общ фосфор. На „Рока България“АД е наложена 

ТМС. На двата обекта са дадени предписания за предприемане на мерки за прекратяване на 

замърсяването на водните обекти по съответните показатели. Предстои налагане на ТМС на 

„Алкомет“АД и на "Клара АВС"ЕООД, с. Зелена морава. На останалите обекти няма 

превишения на нормите; 

 За 2 бр. обекта Канализационни системи на гр. Каспичан и гр. Смядово, при проверките 

с водни проби е установено превишанане на нормите за качествата на отпадъчните води, преди 
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заустването им във воден обект.  За тях е съставен 1 бр. АУАН по Закона за водите за 

превишаване на ИЕО и предстои съставяне ня АУАН за 1 бр;  

 От проверките  по опазване на водите с водни проби не е установено лошо качество на 

отпадъчните води и превишаване на нормите. Фирмите, които спазват ИЕО и не нарушават 

дадените условия в Разрешителните за заустване, са "Карлсберг България" АД, гр. Шумен; 

"Лактис милк" ООД, с. Тодор Икономово; Мандра - МПП на  "Надежда"ООД, с.Климент, 

община Каолиново; "Тракиявин"ООД, с.Овчарово;   

 По управление на отпадъците са извършени общо 39 бр. проверки, от които 26 бр. 

сапланови. Извършени са 1бр. проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 1проверка 

по последващ контрол по дадено предписание. Осем проверки на общини по чистотата на 

дерета и речни легла, както и прилежащите им терени във връзка със заповед №РД-108 от 

08.02.2019 г. и дадени предписания на директора на РИОСВ- гр. Шумен, като няма 

констатирани замърсявания.  Две проверки по писмо на МОСВ и една по писмо на РИОСВ-Ст. 

Загора по Наредбата за  опаковки и отпадъци от опаковки;  

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

на ЗУО и подзаконови нормативни актове са дадени 17 бр. предписания, а са изпълнени 7 бр. 

Има 1 брой АУАН за нерегламентирано изгаряне на отпадъци;  

 През отчетния периодексперти от направление „УООП“ са утвърдили23 броя работни 

листи за класификация на отпадъци,заверени са 25 броя  отчетни книги по приложения от 

Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издаденса 9 броя  регистрационни документи по чл. 78 от ЗУОи два 

броя разрешителни по чл. 67 от ЗУО; 

 При проверките на 4 бр. обекти с ПРЗ през месец април  2019 г. по опазване на почвите,  

не са установени нарушения и замърсяване на почвата;  

 През отчетния период по отношение на ОХВ и ЗОПОЕЩ, са извършени общо 9 бр. 

проверки, в т.ч. 7 бр. планови проверки и 2 бр. извънредна. В рамките на осъществения контрол 

са дадени 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Изпълнени са 16 

предписания; 

 По БРЗТЗСР при проверките през месеца Извършени са 3 бр. проверки. Проверени за 3 

бр. обекта. няма дадени предписания, като има 2 бр. изпълнени такива, които са дадени през 

месец март. Няма съставени АУАН. 

 През месец април бяха проведени 2 бр. комисии на терен, с цел установяване на 

състоянието на находищата на блатно кокиче в землищата на с. Кочово и с. Осмар, общ. Велики 

Преслав; 

 По отношение на ОВОС и ЕО, за извършените планова и извънпланови проверки в 

направлението не са констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма 

съставени АУАН, изпълнени са в срок  2 бр. предписания, а за 2 бр. не е изтекъл срока;  

 

АУАН  

 

 През месец април   са  съставени 3 бр. АУАН, както следва: 

1. СР-01 от 08.04.2019, Голдън Фийлд ООД, допуснал е изгаряне на отпадъци, нарушен чл. 

29, ал. 2, предложение 3-то от ЗУО; 

2. ИН-01/15.04.19 г., "Родна индустрия 91" ЕООД,  неизпълнение на условия 8.3.1.3, 

11.2.7. и 15 от комплексно разрешително № 242-Н0/2008 г., чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС; 

3. АН-02/15.04.19, "ВиК-Шумен"ООД, Изхвърляне и  заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект, чл.48, ал.4 ЗВ; 

 

НП 

 

 През месец април са издадени 8 бр. НП с обща стойност 3 900,00 лв, както следва:  

1. №29/04.04.2019г, "Тайфун - БГ" ООД, дружеството не е провело емисионен контрол 

/СПИ/ през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г., нарушен чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, имуществена 

санкция в размер на 2000 лв. 
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2. №30/05.04.2019г, Кооперация „Областен кооперативен съюз“, Кооперацията не е 

представила отчет за добитите от нея количества от лечебни растения за 2018г., нарушен 

чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, имуществена санкция в размер на 400 лв. 

3. №31/05.04.2019г, "СП-Първи май" ЕООД, дружеството не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2018г., чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, 

имуществена санкция в размер на 400 лв. 

4. №32/05.04.2019г, "Вест 2012" ЕООД, дружеството не е представило отчет за добитите 

от него количества от лечебни растения за 2018г, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, имуществена 

санкция в размер на 300 лв. 

5. №33/15.04.2019г, Р*С*И*, не е представил отчет за добитите от него количества от 

лечебни растения за 2018г, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, наложена глоба в размер на 100лв. 

6. №34/18.04.2019г, В*Ф*З*, в качеството си на длъжностно лице е издал позволително за 

ползване на лечебни растения в противоречие на чл.7, т.2 и т.8 от Наредба № 2/2004, 

осъществен е състава на чл.71, ал. 1 от ЗЛР, наложена глоба в размер на 100лв. 

7. №35/18.04.2019г, М*Б*А*, не е представила отчет за добитите от нея количества от 

лечебни растения за 2018г, нарушен чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР, глоба в размер на  500 лева. 

8. №36/18.04.2019г, Х*Р*Х*, не е представил отчет за добитите от него количества от 

лечебни растения за 2018г, чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, глоба в размер на 100 лв. 

 ТМС – 1 - за 32 лв 

1. № И-16-2/08.04.2019г на Рока България АД текуща месечна санкция в размер на 32 лв, 

нарушение на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. 

 

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 отчетния период са в изправност и в експлоатация, изключение правят проверени обекти 

по постъпили сигнали: животновъдна ферма за ЕПЖ и ДПЖ в с. Становец, която изпуска 

смесен поток отпадъчни води от обекта върху земни площи в дере;  

 При извършена проверка по сигнал за замърсяване на р. Канагьол, поречие Дунавски 

добруджански реки вследствие изпълнение на предписанията е прекратено зауствнето на 

отпадъчни води във водоприемника и е прекратено замърсяването му ;  

 Вследствмие на проверка на сигнал за замърсяване на дере с торова течност и торов 

отпад, от Кравеферма в с. Становец, общ. Хитрино и изпълненото предписание е прекратено 

заустването на замърсени отпадъчни води и торова течност и замърсяването на местно дере , 

поречие Крива река; 

 По отношение на почвите е стартирано  преопаковането и предаването за крайно 

обезвреждане на негодните ПРЗ от два склада в с. Голямо соколово и гр. Попово по  Българо – 

Швейцарската програма е голяма крачка за премахване на потенциални замърсители на почвите 

на територията на РИОСВ - Шумен.  Изготвена е и заповед №РД-15-49 от 23.04.2019 г. на 

Областния управител на Шумен  за извършване на дейностите по преопаковане и почистване на 

складовете за негодни за употреба ПРЗ на територията на област Шумен. С това се 

преустановява потенциалната възможност от замърсяване с токсични вещества от залежали 

пестициди и препарати на околната среда; 

 В резултат на осъществената контролна дейност по отношение на управление на 

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

площадки; 

 Спасена е бедстваща птица от вида Голям ястреб  със счупено крило. В тази връзка 

птицата бе прибрана и изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

 През м. април по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 13 бр. писма до 

Басейнови дирекции гр. Плевен и гр. Варна за становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 
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водите, във връзка с депозирани в РИОСВ - гр. Шумен уведомления за ИП и 

Горскостопанска програма. Изискано категорично становище от БДЧР във връзка с ГСП, 

чийто имот граничи с р. Камчия. 

 Взети са участия в: Комисия по ловно стопанство при ТП „ДГС Шумен“; Съвет по лова 

при РДГ - Шумен; Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие”- 

Шумен с което е защитено биологичното разнообрази по отношение на флората;. 

 

 

 

Бизнеса  
 По отношение чистотата на въздуха През месец април са представени и обработени 5 

броя доклади за проведени СПИ през 2019 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници 

на емисии (ОП „Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. 

„Дивдядово“, „Линеа Пак“ ООД, гр. Шумен, „Артемис“ ООД, гр. Шумен, „Херти“ АД, гр. 

Шумен, производствена площадка - гр. Плиска и „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Пловдив, 

производствена площадка – гр. Шумен); 

 През отчетния период са утвърдни 23 броя работни листи за класификация на отпадъци 

на фирми; 

 Заверени са 25 броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г.  

 Издадени са 9 броя  регистрационни документи по чл. 78 от ЗУОи два броя 

разрешителни по чл. 67 от ЗУО.  

 Попълване на данни в публичния регистър на обектите и съоръженията с нисък и висок 

рисков потенциал / Севезо обекти / във вътрешната част на регистъра. 

 Подаване от оператори на информация в информационната система за управление и 

поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване 

на екологични щети ЗОПОЕЩ. 

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 23 отговори по 

внесени уведомления за ИП (от които 1 бр. във връзка с кандидатстване по мярка 6.1) и 5 бр. по 

внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да се извърши процедура по реда на 

Наредбата за ОС).  

 Издадени са 2 бр. Решения по реда на Наредбата за ОС.  

 По внесени УИН са изготвени 5 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, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 След отстранени от Община Каспичан несъответствия в ДОСВ във връзка с ОУПО, 

Докладът за ОСВ е публикуван на ел. страница на РИОСВ- гр. Шумен за провеждане на 

консултации с обществеността по реда на Наредбата за ОС. 

 Във връзка с внесени: коригирано Задание за обхват на ДОВОС, ДОВОС и 

Нетехническо резюме за ИП „Реорганизиране  на инсталация за интензивно отглеждане на 

свине, за която е издадено комплексно разрешително  №326-Н0/2008 г., и оборудване на нов 

животновъден обект  - инсталация за интензивно отглеждане на птици /бройлери/ в рамките на 

площадката, представляваща Поземлен имот с идентификатор 57649.40.2 по Кадастралната 

карта на гр. Попово, общ. Попово, област Търговище“ е дадено становище по отношение на БР, 

ЗТ и ЗЗ. 

 По отношение на Биологично разнообразие, е дадено становище във връзка с внесено 

искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „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“, в Поземлен имот с 

идентификатор 39390.222.18 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище, обл. 

Търговище. 

 През отчетния период е издадена 1 бр. регистрационна карта, съгласно разпоредбите на 

Закона за биологичното разнообразие, като е регистриран един екземпляр от вида Боа 

констриктор (Boa constrictor). 
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 Процедирани са 36 уведомления за инвестиционни предложения и едно уведомление за 

план/програма изготвени са три процедурни писма с указана приложима процедура по 

реда на глава шеста от ЗООС - преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

 През месец април са постъпили четири броя Искане с информация за преценяване на 

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

 През месеца са постъпили три броя Искане за преценяване на необходимостта от ЕО; 

 През месец април е постъпил за оценка на качеството ДОВОС на „Братя Томови“ АД за 

ИП „Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на свине, за която е издадено 

комплексно разрешително № 326-Н0/2008 г, и оборудване на нов животновъден обект – 

инсталация за интензивно отглеждане на птици /бройлери/ в рамките на площадката 

представляваща поземлен имот 57649.40.2, област Търговище, община Попово, гр. Попово“, по 

който се провеждат консултации със специализираните институции. 

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

от ЗООС и ЗБР поради отказ на възложителя; 

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

1. С РЗИ – по един брой ДОВОС и по 4 бр. Информация към Искане за преценяване на 

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

2. С Басейнова дирекция – по три броя Уведомления за инвестиционни предложения, една 

повторна консултации по Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и  

един брой по ДОВОС; 

3. С ОДБХ гр. Търговище – по ДОВОС; 

4. С Община Попово- по ДОВОС. 

 

Обществеността 

 

 РИОСВ – Шумен отбеляза 22 април – Международния ден на Земята, с различни 

инициативи.  В информационния център на екоинспекцията гостуваха учениците от СУ „Йоан 

Екзарх Български“. Прожекция на филм показа на  децата  флората и фауната в резерватите 

„Букака“, „Дервиша“, „Моминград“ и „Патлейна“. Над 70 първокласника се включиха в 

засаждането на храсти в двора на училището; 

 Екоексперти посетиха учениците от Център за специална образователна подкрепа в 

Шумен. Младежите от центъра се запознаха със защитените територии и застрашените 

растителни и животински видове територията на РИОСВ Шумен; 

 Експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория в Шумен посрещнаха студенти от 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Инженерна 

логистика“ в Информационния център. Студентите се запознаха с  възможностите за 

подобряване състоянието на околната среда и работата на отделите в екоинспекцията;  

 Прожектиран беше документален филм  за дейността на Регионалната лаборатория към 

Изпълнителна агенция по околна среда; 

  Студентите от Шуменския универсистет, посетиха Автоматичната измервателна 

станция (АИС) за контрол качеството на атмосферния въздух към Региoнална лаборатория - 

Шумен. Те имаха възможност в реално време да наблюдават измерванията на контролираните 

показателите – серен диоксид, озотни оксиди, озон и ФПЧ 10. 

 

 

 

 


