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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ  ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ   2019 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

 
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2019 г. 
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88 95 22 1 2 12 23000,00 8383,43 1 1295,50 2053,50 0 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

През месец януари и февруари на   2019 г., експертите на РИОСВ Шумен извършиха общо  

95 бр. проверки, при които провериха 88 бр. обекти. От извършените проверки, 57 бр. са 

планови,  а  36 бр. са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 51 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.  За установени 

административни нарушения са съставени 22 бр. АУАН, от които 20 бр. по Закона за лечебните 

растения и 2 бр. по Закона за водите. От последните, 1 бр. АУАН е за неизпълнени 

предписания.  

За периода м. януари и февруари 2019 г. са събрани средства в размер на общо 12 624,43 

лв. Събраните суми по наложени глоби и санкции възлизат на  9283,43 лв. От текущи месечни 

санкции по чл. 69 от ЗООС за двата месеца са събрани 3341,00 лв.  Разпределени и преведени 

на съответните общини са общо 2672,80 лв., като тези, получили най – големи приходи от 

наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: общ. Попово– 1551,20 лв., общ. Шумен- 804,00 лв., 

общ. Каспичан- 229,60 лв., общ. Търговище- 88,00лв.   

През отчетния  период са проверени 15 бр. сигнали, от постъпили 20 бр.     

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 През м. януари котролната дейност се състоеше в проверка на постъпили сигнали. От 

общо 10 постъпили сигнала 6 бр. бяха за замърсяване на атмосферния въздух от изпускане на 

дим и миризма.  

 След проверки по сигнали за замърсяване на повърхностни води с отпадъчни води, са 

съставени 2 бр. АУАН по Закона за водите: 1 бр. за неизпълнение на предписание на  „Хаддад 

милк“ ЕООД, с. Макариополско и 1 бр. на "Карлсберг България" АД за замърсяване с 

отпадъчни води.  

 През отчетния период са съставени 20 бр. АУАН за нарушение на ЗЛР, свързани 

основно с непредставен отчет за добитите количества лечебни растения за 2018 г.  От тях има и 

1 бр. АУАН за издадено позволително от служебно лице, в нарушение на Заповед на Директора 

на РИОСВ-Шумен.   

 През м. февруари започна извършването на планови проверки на обекти, включени в 

Плана за контролната дейност през 2019 г. Изпълнени са 57 броя планови проверки по всички 

направления. 

 Проверени са 4 бр. обекти на комплексна проверка и 2 бр. с Комплексно разрешително- 

„ЗГП България“ АД, гр. Каспичан и Регионално Депо Шумен.    

 Извършени са 36 бр. извънредни проверки. От тях - 15 бр. са по сигнали, 3 бр. 

последващ контрол, 3 бр. за съставяне на Констативни протоколи след проби води и въздух, 5 

бр. по инвестиционно намерение и внесени ГСП, 5 бр. за ДПК, 3 бр. по ЗУО за подадени 

работни листи и Заявление, 2 бр. за определяне на точки и площадки за мониторинг въздух.  

 

  Засилен превантивен контрол : 
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 През месеците януари и февруари са постановени 11 бр. решения за преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС с характер на решенията „да не се извършва 

ОВОС“, за инвестиционни предложения 

 Постановени са 5 бр. решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС 

 Постановено е 1 бр. решение за спиране на производството по реда на глава шеста от 

ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР за инвестиционно предложение „Разработване на 

находище за строителни материали-подземни богатства в площ „Кралево-2“, с. Кралево, общ. 

Търговище“  

  Оценено е качеството на повторно внесен ДОВОС за ИП: „Открит добив на 

строителни материали-варовици от находище „Хитрино-3“, с. Сливак, общ. Хитрино, обл. 

Шумен“. 

 Проведена е консултация по Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП 

„Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на свине" 

  Проведена е консултация с възложител и експерти, изготвящи ДОВОС за ИП: „Открит 

добив на строителни материали-варовици от находище „Хитрино-3“ 

 Извършена е 1 бр.  планова проверка  по изпълнение на условия в решение по ОВОС, 

като се констатира, че инвестиционното предложение е реализирано. 

 Извършени са три извънпланови проверки по внесени уведомления за инвестиционни 

предложения. 

 

Tекущ контрол:     

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 На сигнал С-1 от 02.01.2019 г. за остра миризма от два пушещи комина  на автосервиз в 

гр. Шумен е извършена проверка 30 минути по-късно, като не е забелязан никъде в района 

черен дим. Проверен беше автосервиза, като същия използва за отопление въглища, не се 

установи изгаряне на отпадъци. 

 На сигнал С-2 от 11.01.2019 г. за черен дим от комин на сервиз „Турбо“, гр. Шумен е 

извършена проверка на място, при която се установи, че автосервиза се отоплява с котел на 

твърдо гориво, като в момента на проверката от комина  на автосервиза не е наличен черен 

пушек, в котела се изгаряха дърва.  

 На сигнал за наличие на черен дим, всеки ден след 17 часа от игаряне на гуми  и др. 

видове отпадъци от  автоморга в гр. Шумен, бяха извършени две проверки на  08. 01. 2019 г. и 

22.01.2019 г., като не е установено изгаряне на отпадъци.  

 На сигнал за обгазяване на кв. Тракия, гр. Шумен, следствие на изгаряне на гуми и 

пластмаса, е извършена проверка на място. Установи, че в бивш Химически завод се извършва 

почистване на терени от дървета храсти и др. растителност. По време на проверката лицата 

извършващи почистването изгасиха огъня.  

 На сигнал за изгаряне на гуми, гр. Шумен, е извършена проверка на място. Не се 

установи изгаряне на гуми, не се констатира наличие на дим от изгаряне на гуми в района.  

 По сигнал за гъст и задушлив дим от изгаряне на гуми и текстилни отпадъци, се 

извърши проверка на място в гр. Търговище.   Направен е  обход на описаните улици, като  не 

се установи наличие на гъст и задушлив дим от изгаряне на гуми и текстилни отпадъци, както и 

наличие на следи от изгарянето на отпадъци. 

 На сигнал С-9/28.01.2019 г за запенване на р. Поройна от Пивоварна гр. Шумен, към 

"Карлсберг България" АД, бе извършена незабавна съвместна проверка на място, с участие на 

РЛ Шумен. Уведомена беше и БДЧР Варна. Установи се, че сигнала е достоверен, като е 

констатирано замърсяване на р. Поройна гр. Шумен с отпадъчни води от Пивоварна гр. Шумен, 

към "Карлсберг България" АД. Следствие, водата бе силно запенена. Взети бяха водни проби от 

отпадъчните води и от водния обект. Установено бе превишаване на ИЕО за заустваните 

отпадъчни води, дадени в КР. За нарушението е съставен АУАН по Закона за водите. 

Замърсяването се дължи на нарушение в технологичния процес, като са взети бързи мерки и то 

бе  прекратено.    

 По втори сигнал на 01.02.2019 г. за замърсяване на р. Поройна от заустване на 

дъждовни води на „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен, се извърши проверка на РИОСВ 
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Шумен с участие на БДЧР Варна и РЛ Шумен. Взети бяха водни проби от зауствани води в 

р. Поройна и от повърхностни води но водоприемника. Резултатите от анализите 

установяват, че няма превишение на ИЕО дадени в КР.  

 На сигнал от 05.02.2019 г. за замърсяване на р. Поройна гр. Шумен и оцветяване на 

водите в оранжево- кафяв цвят в района на пазара и бензиностанция Шел, се извърши назабавна 

проверка. Участие взеха БДЧР Варна и РЛ Шумен.  Установи се, че по дъното и на заливната 

бетонова тераса има отложени оранжево- кафяви утайки. В участъка нагоре по течението, не е 

установено замърсяване и водите са бистри. Установява се, че е възможно замърсяване  в голям 

участък на покриване на река Поройна, в който няма  достап. Замърсяването е било залпово и 

кратковременно. Не бе установен  източник на замърсяване.      

 По сигнал за замърсяване с неправилно съхранение на опасни отпадъци от Пералня в 

гр. Попово  е извършена проверка на място.   Установи се, че една част от отпадъка на фирмата 

се съхранява на открито, във връзка с което на дружеството е дадено предписание да се 

премести на отредената закрита площадка.  

 На сигнал, препратен от МОСВ, за замърсяване на земеделски земи от наторяване с 

минерални торове в района на села от община Попово, е извършена съвместна проверка с 

ОДБХ гр. Търговище и БДДР гр. Плевен, според ксомпетентността. Установено бе, по 

копетентност от ОДБХ Търговище,  наторяване на земеделски земи от 2 бр. арендатори в 

период извън разрешения и в нарушение на   Заповед №РД09-877/09.11.2017 г. на Министъра 

на земеделието, храните и горите и Заповед №РД-791/27.11.2017 г на Министъра на околната 

среда и водите. Дадени са предписания.  

 По сигнал за нерегламентирани дейности във ветеринарна аптека и лечебница в гр. 

Нови пазар, е извършена проверка с участие на ОДБХ по компетентност. Не са установени 

нарушения, от компетентността на РИОСВ Шумен.  

  На сигнал за изтичне на замърсени отпадъчни води от комплекс Стара Плиска гр. 

Плиска по улици на гр. Плиска, е извършена проверка с участие на Община Каспичан. 

Установено е, че сигнала  отговаря на истината. Дадени са предписания за прекратяване на 

изпускането на отпадъчни води. Предстои извършване на последващ контрол и съставяне на 

АУАН на нарушителят.      

 

Опазване чистотата на въздуха  

През месеците януари и февруари са извършени 3 бр. извънредни проверки по сигнали за 

замърсяване на атмосферния въздух. Извършена е извънредна проверка за определяне на 

площадка за  МАС към РЛ Варна, с цел извършване на планиран мониторинг през 2019 г.за 

качеството на атмосферния въздух    

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 Извършени са планови проверки на  10 бр. обекти - емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са: „Херти“ АД, гр.Шумен; „Хан Омуртаг“ АД, гр.Шумен; ПХЖ „Брадърс 

Комерс“, гр. Шумен; ГПСОВ - Велики Преслав; МПП „Екселанс“ ООД, с.Осмар; „Чугунена 

арматура“ АД, гр.Попово; „Електроапаратура“ ЕООД, с.Ковачевец; РДНО-Шумен; РДНО- 

Търговище, гр. Търговище; ГПСОВ- Търговище, гр. Търговище. От „Чугунена арматура“ АД, 

гр.Попово; РДНО-Шумен, гр. Шумен и РДНО- Търговище, гр. Търговище не се взети водни 

проби, поради липса на вода в точките за мониторинг. 

 Извършени са две самостоятелни проверки по отношение опазване на водите: на Старо 

депо за неопасни отпадъци, гр. Шумен и на Кастрационен център гр. Шумен. Дадено е едно 

предписание, което е изпълнено. 

 

 Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 Извършени са 4 бр. проверки на лица, пускащи на пазара опакована готова продукция, 

във връзка с изпълнение на от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковки и 

отпадъци от опаковки. При проверките не е установено нарушения  
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 Извършиха се 3 бр.   проверки на медицински заведения, във връзка с изпълнение 

на задълженията по Закона за управление на отпадъците и Наредба № 1 за изискванията 

към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и 

здравните заведения. При проверките не са констатирани нарушения. 

 През отчетните месеци се извършиха 7 броя проверки на автосервизи, извършващи 

смяна на масла. При проверките беше  проверено  съответствието на дейността  със Закона за 

управление на отпадъците и Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

Дадени са 2 броя предписания за предоставяне на липсващи  документи, които са изпълнени.   

 Извършени са 5  бр. проверки на шивашки фирми, във връзка  управлението на 

текстилните отпадъци от дейността им. При проверките не се установиха нарушения. 

 През месеците се извършиха 2 броя планови проверки на фирми, които са притежавали 

документи за дейност с хартиени, пластмасови, стъклени и опадпадъци от опаковки. Проверено 

беше съответствията на площадките с изискванията наЗУО. Установи се, че двете площадки не 

попадат в зони в които съгласно устройствения план са отредени за производствени и складови 

дейности. Документите по чл. 78 от ЗУО са прекратени, като са дадени предписания за 

почистване и предаване на наличните отпадъци на фирми имащи документ по чл. 35 от ЗУО. 

 

Почви 

 Извършена е една извънредна проверка за замърсяване на почвите по постъпил  в 

РИОСВ-Шумен сигнал, относно извършено наторяване на земеделски земи с минерални торове 

в забранен срок, даден със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите и Заповед  

на Министъра на околната среда и водите. 

 

Комплексни проверки  

 При извършените 4 бр. планови комплексни проверки на Предприятие за печат "Херти" 

АД гр.Плиска,  Предприятие за Перилни и миещи препарати, сапуни и тоалетна хартия, 

"Фикосота" ООД гр. Шумен,  МПП - "Екселанс"ООД, с.Осмар и на Канализационна система с 

ГПСОВ ггр. Търговище - "В и К Търговище "ООД, не са установени нарушения на 

нормативните изисквания. Дадени са общо 13 бр. предписания.   

 

 Комплексни разрешителни  

 Извършени са 2 бр. планови проверки на обекти с комплексно разрешително – на 

инсталации на "ЗГП България" АД - инсталация за повърхностна обработка на метали и  на 

Регионално Депо за неопасни отпадъци гр. Шумен. Не са установени нарушения и 

неизпълнения на условията дадени в КР.  Дадени са 2 бр. предписания.  

 

ОХВ  

 През м.януари и февруари  са извършени  общо 2 бр. проверки по химикали на  ЕТ 

“Алианс – Зафир Кулев“, гр. Шумен и "ЕР Ликид България"ЕООД, гр.Търговище. По време на 

проверката беше попълнено Приложение  № 3, Формат на досие за задължените лица по 

REACH и CLP. Няма нарушения и не са дадени предписания.   

  

Шум 

 През месец януари и февруари, във връзка с утвърден годишен график за планови 

контролни измервания на нивата на шум излъчван от промишлени източници за 2019 г., е 

извършено измерване на общата звукова мощност, излъчвана от 1 обект: МПП „Млечни 

продукти“ ООД, гр. Пловдив. Не са установени нарушения.  

 

БРЗТЗСР 

 През месеците приоритет бяха: приключване на преписки по входирани уведомления за 

ИП и ГСП; проверка на постъпилите отчети от билкозаготвителните пунктове и складови бази, 

както и отчитането на издадени разрешителни от МОСВ след изтичането на срока им на 

валидност (3 бр.).  

 Бяха извършени 5 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. проверка във връзка с 

донесена бедстваща птица в сградата на РИОСВ – Шумен, от вида Обикновен мишелов; 1 бр. 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
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проверка по подаден сигнал за намерена бедстваща чапла в гр. Нови пазар; 1 бр. проверка 

на ЗМ „Марашка кория“, землище с. Мараш, във връзка с подадена информация от жител 

на гр. Шумен; 1 бр. проверка по внесена ГСП, землище с. Бял бряг, общ. Смядово; 1 бр. 

проверка по внесено План-извлечение, касаещо гори - общинска собственост в земл. с. 

Семерци, с. Изворово и с. Добротица, общ. Антоново. 

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

изпратени 2 бр. птици от видовете Обикновен мишелов и Голяма бяла чапла. 

 През отчетния период беше проведена комисия за разпределяне на видове билки от 

лечебни растения под специален режим на опазване и ползване през 2019г., по реда на Закона за 

лечебните растения. 

 

Последващ контрол: 

 Извършена е проверка последващ контрол по дадени предписания на Птицеферма - 

"Валди агро" с. Дибич, общ. Шумен. Не е констатирано неизпълнение на предписания.    

 По отношение управление на отпадъците са извършени 3 бр. проверки като последващ 

контрол на фирми „Фрештекс Текстил Финишинг Б-я“ ЕООД, гр. Попово, "Търговище 

Автотранспорт" ЕООД и на "Венци Шумен" ЕООД, с което е установено, че предписанията са 

изпълнени.  През отчетния период са изпълнени 16 бр. предписания, дадени при проверки, а са 

дадени 22 броя. 

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

предписания дадени на Кланница "Клара АБС" с. Зелена Морава, общ Омуртаг. Предписанието 

е изпълнено.  

 

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. Поройна гр. Шумен   

от „Карлсберг България“АД, през м. февруари  и констатациите   от лабораторните  анализи на 

отпадъчните води е установено превишаване на показатели БПК 5, ХПК, Общ азот, 

Неразтворени вещества, от ИЕО. Дадените  предписания са изпълнени. Вследствие на приетите 

мерки на фирмата, е прекратено замърсяването на водоприемника. За нарушението е съставен 

АУАН.  

 През месеците януари и февруари, експерти от направление „УООП“ са утвърдили 49 

броя работни листи за класификация на отпадъци и са заверили 10 броя отчетни книги по 

приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са два броя разрешителен документ по чл. 

67 от ЗУО и два броя решения за прекратяване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. 

 През отчетния период по отношение на ОХВ и ЗОПОЕЩ, са извършена 7 бр. проверки, 

в т.ч. 6 бр. планови проверки и 1 бр. извънредни 

 По отношение на СЕВЕЗО, е извършено попълване на данни в публичния регистър на 

обектите и съоръженията с нисък и висок рисков потенциал / Севезо обекти / във вътрешната 

част на регистъра. 

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

направлението не са констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма 

съставени АУАН, изпълнено е в срок  1 бр. предписание; за останалите  шест- не е изтекъл 

срока за изпълнение 

 

АУАН  

 През месец януари са  съставени 2 бр. АУАН по Закона за водите, както следва:  

1. АН-03/08.01.2019, Хаддад Милк ЕООД, неизпълнение на предписание, осъществен 

състав на чл.200, ал.1, т.31 от ЗВ. 

2. ПС-01/18.01.2019, "В и К - Шумен" ООД, изхвърляне и заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект, осъществен състав на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ. 

 През месец февруари  са  съставени 20 бр. АУАН по Закона за лечебните растения, 

както следва: 
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1. ДС-01/05.02.2019г, Д* А* А*, не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

2. ДС-02/06.02.2019г, Д* М* С*,  не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

3. ДС-03/07.02.2019г, С* Г* Д*,  не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

4. ДС-04/11.02.2019г, И* Т* М*,  не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

5. ДС-05/12.02.2019г, Б* Х* Ф*, не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

6. ДС-06/12.02.2019г, С* А* Б*,   не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

7. ДС-07/12.02.2019г, П* Й* С*,  изкупила 240 кг корени от пищялка и 373 кг листа от 

бръшлян без да притежава позволително за ползване-нарушен чл. 31, ал.2, т.2 от ЗЛР; изкупила 

количества от видовете цвят глог и цвят липа надвишаващ определения в издаденото 

позволително-нарушен чл. 28 „б“ от ЗЛР 

8. ДС-08/13.02.2019г, Б* А* Н*,   не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

9. ДС-09/15.02.2019г, Ш* А* Т*,   не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

10. ДС-10/15.02.2019г, О* И* А*,  не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

11. ДС-11/15.02.2019г, И* А* Ю*,  не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

12. ДС-12/15.02.2019г, Н* Н* Х*,  не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

13. АН-1/18.02.2019г, Карлсберг България АД, заустване на производствени отпадъчни 

води в повърхностен воден обект, осъществен състав на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ 

14. ДС-13/21.2.2019, Есентиалс Олеа ЕООД  не е представило отчет за добитите 

количества лечебни растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

15. ДС-14/21.2.2019, Агро Органик Трейд,  не е представил отчет за добитите количества 

лечебни растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

16. ДС-15/21.2.2019, СП-Първи май ЕООД, не е представило отчет за добитите количества 

лечебни растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

17. ДС-16/21.2.2019г,  Кооперация Областен кооперативен съюз, не е представило отчет за 

добитите количества лечебни растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

18. ДС-17/26.2.2019, Л* И* Н*,  в качеството си на длъжностно лице е издала 

позволително за ползване на лечебни растения в противоречие на заповед на Директора на 

РИОСВ-Шумен, във вр. със заповед на Министъра на ОСВ, нарушен чл. 28 от ЗЛР 

19. ДС-18/26.02.2019, Вест 2012 ЕООД, не е представило отчет за добитите количества 

лечебни растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

20. ДС-19/26.02.2019г, Вест 2012 ЕООД, не е представило отчет за добитите количества 

лечебни растения за 2018, нарушен чл.31, ал.21 т.6 от ЗЛР 

 

НП 

 През месец януари са издадени 3 бр. НП, както следва:  

1. НП №1/24.01.2019 г. «Аутолего» ЕООД за неизпълнение на предписание, осъществен 

състав на чл. 166, т.3 от ЗООС, имуществена санкция в размер на 4 000 лв. 

2. НП №2/24.01.2019 г. Община Опака, допуснато заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект, нарушен чл. 48, ал.1, т.3 от ЗВ, имуществена санкция в р-р на 1 000 

лв. 

3. НП №3/24.01.2019 г. „Енола Мес“ ООД, не осъществяване на непрекъсната техническа 

и експлотационна изправност на площадкова канализационна мрежа и пречиствателно 

съоръжение, нарушен чл. 126, ал.1 от ЗВ, имуществена санкция в р-р на 1 000 лв. 

 През месец февруари  са издадени 9 бр. НП, както следва:  
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1. №4/05.02.2019 г. на „Керамат“ АД, неизпълнение на условия от КР, нарушен чл. 125, 

ал.1, т.2 от ЗООС, имуществена санкция в размер на  10 000 лв. 

2. №5/06.02.2019г, „Месни продукти-Т“ ЕООД, неизпълнение на предписание, осъществен 

състав на чл.166, т.3 ЗООС, имуществена санкция в размер на  2 000 лв. 

3. №6/14.02.2019г, В*С* за извършване на дейности с ОЧЦМ без регистрация по ТЗ, 

осъществен състав на чл.133, ал. 3, т.3 от ЗУО, глоба в р-р на 1 400 лв. 

4. №7/14.02.2019г, Р* С*, извършване на дейности с ОЧЦМ без регистрация по ТЗ, 

осъществен състав на чл.133, ал. 3, т.3 от ЗУО, глоба в р-р на 1 400 лв. 

5. №8/15.02.2019 г. на Хаддад Милк ЕООД, осъществило заустване във воден обект без да 

притежава Разрешително за заустване - осъществен състав на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ- 

имуществена санкция в р-р на 3 000 лв; нарушило е емисионните норми и изисквания за 

емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опадни вещества в отпадъчните води 

зауствани във водни обекти- осъществен състав на чл.200, ал.1, т.6, предл. второ от ЗВ- 

имуществена санкция в р-р на 1 500 лв; не е поддържало в техническо-изправно състояние 

съществуващите пречиствателни съоръжения- нарушило чл.126, ал.1 от ЗВ – имуществена 

санкция в р-р на 1 000 лв;  

6. №9/19.02.2019г, С* Д*, не е представил информация за изкупените, реализирани, 

обработени и налични количества билки в срок до 21.01.2019г/предвид факта, че 20.01.2019г е 

почивен ден/, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, глоба в р-р на 300 лв. 

7. №10/25.02.2019 г., И* М*, изкупил е 415 кг цвят бъз, като по този начин е надвишил с 

215 кг разрешеното му количество за ползване от 200 кг, определено в позволително, нарушен 

чл. 28 „б“ от ЗЛР, глоба в р-р на 150 лв. 

8. №11/25.02.2019 г., Б* Ф*, не е представил информация за изкупените, реализирани, 

обработени и налични количества билки в срок, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, глоба в р-р на 

650 лв. 

9. №12/25.02.2019 г., С* Б*, не е представил информация за изкупените, реализирани, 

обработени и налични количества билки в срок, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, глоба в р-р на 

100 лв. 
 

ТМС 

1. №И- 16-1/01.02.2019г., Клара АВС ЕООД, текуща месечна санкция в размер на 8 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  

 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. 

 През отчетния период са издадени 5 бр. регистрационни карти, съгласно разпоредбите 

на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани четири (4бр.) екземпляра от вида 

Сив папагал Жако (Psittacus erithacus) и един (1 бр.) екземпяр от вида Оранжевокрила амазона 

(Amazona amazonica). 

 Взето е участие в 43-тото Средно-зимно преброяване на зимуващите водолюбиви 

птици в България, в рамките на два дни;  

 В рамките на двата месеца бяха предприети действия по един подаден сигнал, касаещ 

компетенциите на направление „БРЗТЗСР“. Сигналът бе за намерена Голяма бяла чапла в гр. 

Нови пазар, която се оказа, че е 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. 
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Бизнеса  
 През месец януари и февруари са представени и обработени 13 броя доклади за 

проведени СПИ през 2018 г. и 2019 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на 

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

3 бр., „МБАЛ Шумен“ АД, гр. Шумен, „Ваком МП“ ООД, гр. Шумен, „Алкомет“ АД, гр. 

Шумен, „Енпай Трансформър Компонентс България“ ЕООД, гр. Шумен, ЕТ „Захари Борачев“, 

с. Загориче, Силозно стопанство – гр. Нови пазар, „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, гр. 

Търговище, „Глас Комерс“ ООД, гр. Нови пазар, „Алмед“ ООД, гр. Шумен, производствена 

площадка – гр. Нови пазар, „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Пловдив, производствена площадка 

– гр. Шумен и „Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД, гр. Попово, производствена 

площадка – гр. Търговище); 

 Изготвено е становище за издаване на ново Разрешително за заустване във воден обект  

на МПП „Дайъри продъктс“ ЕООД гр. Омуртаг; 

 През месеците януари и февруари експерти от направление „УООП“ са утвърдили 49 

броя работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 10 броя отчетни книги по 

приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са два броя разрешителни документи по чл. 

67 от ЗУО и два броя решения за прекратяване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО; 

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 53 бр. отговори по 

внесени уведомления за ИП; 13 бр. по внесени Горскостопански програми и 3 бр. по внесени 

План-извлечения (от които 1 бр. да се извърши процедура по реда на Наредбата за ОС). 

 Издадени са 3 бр. писма във връзка с подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ към ПРСР 2014-2020 г.; 2 бр. писма във връзка с подмярка 6.3 Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“. 

 По внесени УИН са изготвени 11 бр. писма, указващи приложимата процедура по ЗБР 

при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

 Дадени са 10 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 Извършена е оценка на качеството на ДОСВ на ОУПО Смядово, като оценката е 

положителна. 

 Дадено е становище по повторно внесен ДОВОС и е извършена оценка на качеството 

на ДОСВ /повторно внесен/ за инвестиционно предложение: „Открит добив на строителни 

материали-варовици от находище „Хитрино-3“, землище с. Сливак, общ. Хитрино, обл. 

Шумен“. 

 Процедирани са 67 бр.  уведомления за инвестиционни предложения и 3 бр. 

уведомления за план/програма изготвени са 10 бр. процедурни писма с указана приложима 

процедура по реда на глава шеста от ЗООС – 9 бр. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и 1 бр.  за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

 - През месеците януари и февруари са постъпили и обработвани 6 бр. Искане с 

информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на 

Приложение 2 към ЗООС; 1 бр. Искане за преценка ЕО, 1 бр. Задание за обхват и съдържание 

на ДОВОС за инвестиционно предложение „Реорганизация на инсталация за интензивно 

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

оборудване на нов животновъден обект 1 бр. Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение 

„Изграждане на леярен цех с. Царев брод, общ. Шумен;   

 Внесени и обработени за оценка 2 бр.  Доклади за ОВОС за инвестиционни 

предложения: „Открит добив на строителни материали-варовици с. Сливак, общ. Хитрино, и 

„Разширение на гробищен парк гр. Омуртаг“ 

 Постановени са 11 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

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

  Постановени са 5 бр. решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС и ЗБР; 

 Постановено е 1 бр. решение за спиране на производството по реда на Глава шеста от 

ЗООС и ЗБР поради неприключила консултация с Община Търговище. 
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 Подаване на заявления с код през портала за електронни административни услуги 

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

по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ – 

9 броя 

 Попълване на актуална информация и данни в публичния регистър на обектите и 

съоръженията с нисък и/или висок рисков потенциал / Севезо обекти / във вътрешната (работна) 

част на регистъра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Обществеността 

 РИОСВ Шумен отбеляза Световния ден на влажните зони с открит урок пред  

първокласници от НУ „Княз Борис I“. Урокът бе посветен на темата за 2019 г. „Влажните зони 

и изменението на климата“. Децата  научиха за  ролята на влажните зони като естествено 

решение за справяне с климатичните промени. Научно- популярен  филм запозна децата с 

влажните зони в България. Първокласниците участваха и в образователни игри  на тема влажни 

зони. 

 

 


