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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 2018 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г. 
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1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

През месец октомври 2018 г., експертите на РИОСВ Шумен извършиха общо  108 бр. 

проверки, при които провериха 92 бр. обекти. От извършените проверки 67 бр. са планови,  а  

41 бр. са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 55 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.  За констатирани административни нарушения 

са съставени 8 бр. АУАН, от които 3 бр. по Закона за водите, 3 бр. по ЗБР, 1 бр. по ЗООС и 1 

бр. по ЗУО. Събраните суми по наложени глоби и санкции са 9611,49 лв., като от текущи 

месечни санкции по чл 69 от ЗООС са събрани 2469,29 лв., а по наложени имуществени 

санкции и глоби - 7142,20 лв.  Общо 1075,43 лв. са разпределени и преведени на съответните 

общини, като тези, получили най – големи приходи от наложени санкции са: общ. Попово– 

854,40 лв.,  общ. Шумен - 655,60 лв., общ. Търговище- 235,83лв.,  общ. Каспичан - 229,60 лв. 

  През отчетния  период са проверени на място 11 бр. сигнали. От постъпилите 15 бр. 

сигнали са обработени и решени 14 бр. и предстои проверка по 1 бр.  От тях 3 бр. са изпратени 

по компетентност.     

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 През месец октомври   има завишаване на броя на проверките по постъпили сигнали в 

сравнение с предходния месец. Следствие на извършения контрол, са съставени 2 бр. АУАН на 

обекти – Кланица за червени меса  гр. Велики Преслав и за МБАЛ Шумен  

 Извършени са 41 броя извънредни проверки. От проверките - 7 бр. са за съставяне на 

Констативни протоколи след проби води и въздух, 3 бр. - последващ контрол, 7 бр. за ДПК, 7 

бр. по заповед на обл. управител- проверки на язовири, 5 бр. по писма на МОСВ, МВР, 2 бр. за 

утвърждаване на пробовземни точки, 2 бр. по УИН 

 Извършени са 22 бр.  проверки с вземане на водни проби за контролен мониторинг, 

съвместно с РЛ Шумен   

 За установените нарушения по Закона за водите, са съставени 3 бр. АУАН: на В и К 

Шумен за  заустване на замърсени отпадъчни води, на Кланница, собственост на "Енола мес" 

ООД за замърсяване с отпадъчни води и на консервна фабрика, собственост на «Айсис» ООД 

гр.Каспичан 

 Експертите на РИОСВ участваха в 7 бр. проверки на междуведомствени комисии за 

състоянието на язовирите в област Търговище и такава на леглата на деретата в общ. Н. 

Козлево, обл. Шумен.   Дадени са  предписания за почистване на бреговете  

 Извършени са 15  бр. проверки на дружества, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО 

за дейности с отпадъци  

 По отношение опазване на почвите е извършена 1 бр. проверка на склад за залежали и 

негодни за употреба ПРЗ  



2 

 

 Проверени са 2 бр. обекти с издадено КР - „Рока България“ АД и „Тракия глас 

България“ ЕАД, като за неизпълнение на условие по КР, устонавено през предходен 

период, е съставен АУАН на "Керамат" АД за Тухларски цех кв. Дивдядово гр. Шумен   

 През месеца са извършени 6 бр. комплексни проверки 

 Извършенва е  проверка за изпълнението на предприети мерки, предвидени  в ДППГА, 

на предприятие с нисък рисков потенциал - оператора „Ново стъкло ” ЕАД  - производство на 

домакинско стъкло, град Нови пазар 

 През месец октомври от направление „ОВОС и ЕО” са извършени 10 бр. проверки, от 

които 2 бр.  извънпланови по УИН и 8 бр. планови проверки, от които: две с посещение на 

място и пет по документи, за изпълнение на условия в решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, и  една планова - за правното действие на решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 По отношение на биологичното разнообразие и Защитени територии, през месеца 

приоритет беше извършването на теренни проверки и съставяне на АУАН по повод постъпило 

от МОСВ писмо за установени от Държавен фонд „Земеделие“ нарушения по кампания 2017 г., 

във връзка с прилагането на изискванията за опазване на постоянно затревени площи  

   

  Засилен превантивен контрол : 

 Извършени са осем планови проверки, съгласно плана за контролна дейност на 

направление ОВОС и ЕО: 

 По Решение № ШУ-51-ПР/2017 г., при която се констатира, че е започнало реализиране 

на инвестиционното предложение. 

   По Решение № ШУ-44-ПР/2017 г., при която е констатирано, че е започнало 

изграждането на склада; 

 По Решение № ШУ-35-ПР/2016 г. - не е започнало осъществяване на ИП;  

 По Решение № ШУ-25-ПР/2016 г - не е започнало осъществяване на ИП; 

  По Решение № ШУ-32-ПР/2016 г. – има издадено строително разрешение, но е 

започнало израждането на обекта; 

 По Решение № ШУ-01-ПР/2018 г. -  започнало е осъществяване на ИП, няма 

констатирани нарушения; 

 Решение № ШУ-41-ПР/2017 г. - не е започнало осъществяване на ИП;  

 Извършен е контрол на правното действие на Решение № ШУ-45-ПР/2013 г., при която 

е констатирано, че Решението не е изгубило правно действие, тъй като е започнало 

осъществяването му 

 През м. октомври е постановено едно решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС“ за ИП: „Изграждане на търговски център в УПИ V-669, кв.40 по 

регулационния план на гр. Опака“; 

 Проведено е едно заседание на ЕЕС към РИОСВ гр. Шумен и е постановено едно 

становище по ЕО, с което се съгласува ОУП на Община Шумен-предварителен проект (без гр. 

Шумен и неговото землище, за които през 2011 г. е одобрен ОУП); 

 Като превантивен контрол по СЕВЕЗО, по уведомление за “Изграждане и експлоатация 

на участък за оцветяване на стъкло“, на „Тракия Глас България“ ЕАД е изискана  информация 

от дружеството по чл.99б, ал.1 от ЗООС. Получени са съгласувани писма от РД“ПБЗН“ гр. 

Търговище и Дирекция“ Инспекция по труда“, гр. Търговище, след получаване на същото и от 

Община Търговище, процедурата ще бъде продължена. 

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 По подаден сигнал в за дим от големия комина на МБАЛ- Шумен, е извършена 

незабавна проверка на място в тъмната част на денонощието. При първата проверка, след 

подаден сигнал до ПБЗН, запалените отпадъци са изгасени. При проверка на следващия ден е 

установено, че в ревизионната шахта на комина към инсенератора на болницата, се изгарят 

растителни и други отпадъци от болницата. Дадено е предписание за преустановяване 

изгарянето и ограничаване на достъпа до шахтата. Съставен е АУАН за нарушение на ЗУО – за 
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изгаряне на отпадъци. Издаден е Заповед за налагане на ПАМ за прекратяване на горенето на 

отпадъци и е пломбиран входа на комина.  

 По  постъпил сигнал от МОСВ за замърсяване на околната среда от дейността на 

свинеферма „Фаворит-97“ ЕООД с. Царев брод бе извършена проверка по компетентност. 

На място не  е установено нерегламентирано изтичане на отходни води от свинекомплекса. 

Изпратено е писмо до ОДБХ – Шумен за проверка по компетентност и предоставяне на 

информация за точния капацитет по категории животни. Сигнала е препратен по компетентност 

и до „ВиК-Шумен“ ООД, относно замърсяване на водоизточника на с. Царев брод. От отговора 

на водоснабдителното дружество става ясно, че същият се намира на около 4,5 км от 

населеното място, с осигурена СОЗ  и не е установявано влошено качество на питейните води. 

Съгласно отговора на ОДБХ Шумен и извършената проверка на място се установява, че 

праговите стойности на Приложение №4 от ЗООС не са превишени при функциониране на 

свинефермата.  

 Във връзка с постъпил сигнал за преливане на отпадъчни води от кланица в местност 

„Тунесец“, гр. Велики Преслав, от което се замърсява земна площ в района, е извършена 

незабавна проверка на място, съвместно с РЛ Шумен. Установено е, че замърсени 

производствени отпадъчни води от кланица  на „Енола мес“ ООД, преливат в земна площ и 

попиват в почвата. Взети са водни проби от отпадъчните води от разпределителната шахта, от 

изходящата шахта и от изтичащите и зауствани отпадъчни води в земната площ. Дадено е 

предписание за прекратяване на заустването. Извъшена е втора проверка за последващ контрол. 

Установено е изпълнение на даденото предписание. За нарушението е съставен АУАН.  

 По сигнал за замърсяване на р. Провадийска в района на гр. Провадия, бе извършена 

съвместна проверка с БДЧР-Варна и РЛ-Шумен.  Извършен е обход на реката, като са взети 

водни проби от водния обект. Проверен е участъка в района на гр. Каспичан. Извършен е оглед 

на реката в района  на промишлените предприятия „Рока България“АД, „Крис Ойл“ООД и 

„Айсис“ООД. При точките на заустване на производствените и битово-фекалните отпадъчни 

води на „Рока България“АД се установи наличие на отложени бели утайки по терена на брега в 

посока към реката. Взеха се водни проби от точки за мониторинг.  Протичащите води в реката и 

отпадъчните води бяха видимо бистри без оцветяване.  

 По сигнал от РДПБЗН-Шумен за дим в района на фирма“Диавена“ ООД гр. Шумен е 

извършена незабавна проверка на място.  Установено е наличие на две горящи купчини от 

растителни отпадъци, натрупани около  складовете разположени в бившия консервен комбинат 

и стопанисвани от „Цитрон“ООД. Огнищата са изгасени от служители на РДПБЗН-Шумен. 

Дадено е предписание на Управитела на „Цитрон“ООД гр. Шумен.  

 По сигнал са нерегламентирани сметища в с. Малка черковна и с. Свободица  и за 

депониране на ЖТО до местно дере в с. Капище, община Антоново, обл. Търговище е 

извършена проверка на място  с представители на общинска администрация.  Установиха се 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци в селата Малка черковна и Свободица. На кмета на 

общ. Антоново е дадено предписание за почистване на замърсените участъци в посочените 

села.  

 За постъпили 3 бр. сигнали за бедстващи птици в села на област Шумен, са извършени 

проверки на място. Птиците са взети и изпратени на  Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора.  

 2 бр. сигнали за замърсяване с отпадъци в населени места и 1 бр. за замърсяване на 

обществен кладенец са препратени по компетентност на Община Шумен  и БДЧР Варна.   

 

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 октомври бяха взети проби от 1 обект: 

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

Преслав за измерване съдържанието на прах, СО, NOx, SO2, общи въглеводороди, определени 

като общ въглерод и канцерогенни вещества при работа на Асфалтосмесителна инсталация 

„Beninghoven“ ECO 4000. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. 

София. 

 През месец октомври са извършени планови проверки на 11 бр.  обекти.  



4 

 

 В рамките на осъществения контрол през месец октомври са дадени 5 броя 

предписания, отчетено е изпълнението на 4 броя.  

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 Общо извършените планови проверки са 22 бр. 

 Извършени са планови проверки на  15 бр. обекти - емитери на отпадъчни води. От 

„Дайъри Продъктс“ ЕООД не са взети водни проби, поради липса на вода в точката за 

мониторинг. 

 Общо извънредните проверки за м. октомври по опазване на водите са 19 бр. 

 През отчетния период са съставени 7 бр. Констативни протоколи след водни проби. От 

резултатите от Протоколите от изпитване на РЛ Шумен  не са установени превишения на 

нормите на  „Надежда“ООД-МПП, с. Климент; „Чугунена арматура България“АД, гр. Попово; 

„Родна индустрия 91“ЕООД, гр. Попово; "Айсис"ООД,  гр.Каспичан. С установени минимални 

превишения са „Спортно тренировъчен комплекс“, гр. Върбица и "ПИП Трейд" ООД, с. 

Давидово.  

 Извършени са 6 бр. проверки на обекти, заустващи в канализационна система. При 

проверката на кланица "Златно Руно" ЕООД, гр. В. Преслав не са констатирани нарушения. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 През м. октомври бяха извършени 5 бр. проверки на лица, пускащи на пазара опакована 

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

на отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. При проверките не е 

установено неспазване на нормативните изисквания  - проверените дружества заплащат 

дължимите лицензионни възнаграждения. От проверките се установи, че фирмите изпълняват 

задълженията си по чл. 14 от ЗУО чрез сключен договор с ООд. На две дружества са дадени 

предписания за представяне на липсващи при проверката документи относно изпълнение на 

задълженията по чл. 14  от ЗУО. 

 Извърши се една проверка на фирма генератор  на медицински отпадъци по 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 месеца се извършиха 2 бр. проверки по Наредба за излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване на лица пускащи на пазара електрическо и електронно 

оборудване при проверките не е установено неспазване на нормативните изисквания 

 По отношение на контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по ЗУО, 

са извършени следните проверки:  

 2 бр. проверки на фирми, извършващи дейности по събиране и третиране на отпадъци 

от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др. 

отпадъци. 

 1 бр. проверка на фирма, извършваща дейности по събиране и третиране на отпадъци 

от излезли от употреба моторни превозни средства.   

 2 бр.  броя  проверки на фирми извършващи дейност по оползотворяване на отпадъци. 

При проверките се установи, че фирмите притежават документи по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците, водят се отчетност по чл. 44, ал. 1 от ЗУО в заверени в РИОСВ - гр. 

Шумен отчетни 

 

Почви 

 Извърши се проверка на склад за съхранение на залежали и негодни за употреба 

препарати за растителна защита в с. Голямо Соколово, община Търговище. При проверката се 

установи, че склада е в добро техническо състояние. 

 

Комплексни проверки  

 Извършени са 5 бр. планови комплексни проверки на планови обекти и 1 бр. 

извънпланова планова проверка:  След плановите проверки не са установени нарушение на 

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


5 

 

нормативните изисквания. Дадени са общо 23 бр. предписания.  След извършената извънредна 

комплексна проверка на кланица в м. „Тунесец“, гр. Велики Преслав, на "Енола Мес "ООД, 

гр.Велики Преслав дадени са 4 бр. предписания и е съставен АУАН.  

 

   Комплексни разрешителни  

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

инсталации на "Рока България" АД, – инсталация за производство на санитарен фаянс гр. 

Каспичан и на "Тракия глас България" ЕАД - инсталация за производство на плоско стъкло и 

огледала.  Не са установени нарушения и неизпълнения на условията дадени в КР.   

 

ОХВ  

 През м. септември  са извършени  13 броя планови проверки от които: 2 бр. по 

изпълнение условията на комплексни разрешителни;  5 бр. участие в комплексни проверки; 3 

бр. съвместни проверки; 2  бр. само по ОХВ. Извършена беше и 1 бр. извънпланова проверка. 

Дадени са 27 бр. предписания. 

 

СЕВЕЗО 

 Извършена е 1 бр. съвместна планова проверка с институциите по СЕВЕЗО за контрол 

по изпълнението на мерките, предприети от предприятие с нисък рисков потенциал „Ново 

стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар, обл. Шумен. Предприятието е  извършило класификация  по 

чл.103, ал.2 от ЗООС. Констатирано е, че  се прилага политика за предотвратяване на големи 

аварии, с цел опазване на живота и здравето на работниците, предотвратяване на замърсяването 

и увреждането на околната среда, обезпечаване на надеждна експлоатация на съоръженията и 

недопускане на големи индустриални аварии.  

 

Шум 

 През месец октомври е извършено измерване за определяне на общата звукова мощност 

излъчвана от 2 бр. обекта. В нито една от точките по измервателния контур не е превишена 

нормата за производствено-складови територии и зони - 70 dB, съгласно Наредба № 6.  

 

БРЗТЗСР 

 През месец октомври направление „БРЗТЗ” извърши 8 бр. проверки на 8 бр. обекти, от 

които 6 бр. планови проверки и 2 бр. извънредни. По време на проверките, няма дадени 

предписания. През отчетния период са съставени 3 бр. АУАН. 

 Извършено е приключването на преписки по приети  уведомления за ИП и ГСП; 

 Обработени са преписки по кандидатстване по мярка 4.1 за закупуване на техника;  

 Бяха извършени и 2 бр. проверки по подадени сигнали за бедстващи птици. 

 

Последващ контрол: 

 По отношение опазване чистотата на атмосферния въздух, през месец октомври са 

представени и обработени 3 броя доклади за проведени СПИ през 2018 г. от оператори, 

експлоатиращи обекти с източници на емисии. Не са установени превишения на НДЕ. 

 По отношение управление на отпадъците, през месеца се извършиха 3 бр. проверки по 

изпълнение на предписания. През отчетния период са изпълнени 12 бр.  предписания, дадени 

при проверки.   

 По отношение на ОХВ, са получени писма за изпълнение на 8 бр. предписания. 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 Вследствие на извършените проверки през м. октомври е констатирано, че  качествата 

на отпадъчните газове от: "Крис ойл“ ООД, гр. Каспичан са с намалено съдържание на прах и 

въглероден оксид във формираните отпадъчни газове в сравнение с предходно замерване; 

"Фрештекс Текстил Финишинг България" ЕООД, гр. Попово са с намаляване на 

превишенията за съдържание на прах и въглероден оксид във формираните отпадъчни газове в 
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сравнение с предходно замерване. За МПП “Младост“ ООД гр. Търговище и МПП „ПИП 

Трейд“ ООД не се установява превишение на НДЕ за отпадъчните газове.   

 От проверка на кланица и транжорна на „Месни продукти Т“ ЕООД, с. Здравец, са 

установени високи превишения на нормите. За констатираните системни нарушения, 

предстои изготвяне на   предложение за издаване на заповед за налагане на ПАМ. 

 При проверките се установи, че  пречиствателните  съоръжения за отпадъчни води 

функционират.  

 При участието в проверките с Междуведомствена комисия за състоянието на язовирите 

в оласт Търговище при  7 бр. проверки са дадени 6 бр. предписания на собственици и 

ползватели за почистване от замърсяване на бреговете 

 

 

 През отчетния период експерти от направление „УООП“ са утвърдили 18 броя работни 

листи за класификация на отпадъци и са заверени 15 броя 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 .  

 За обект  „Тракия Глас България“ ЕАД е получено становището за потвърждаване 

класификацията на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 6 ЗООС, като предприятие с 

„Висок“ рисков потенциал и е представено на оператора/възложителя като приложение към 

писмото по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 

 Извършено е подаване на заявления на 5 бр. обекти 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/. При проверка на „Тракиявин“ ООД – обект с. Овчарово е дадено 

предписание, за подаване от оператора на информация в информационната система за 

управление в  публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване 

на екологични щети ЗОПОЕЩ. 

 От извършвания контрол със замервания по шум, в нито една от точките по 

измервателния контур не е превишена нормата за производствено-складови територии и зони - 

70 dB, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. /ДВ, бр. 58/2006г./.  

 

АУАН  

 През месеца са съставени 8 бр. АУАН, както следва:  

1. на  "ВиК- Шумен"ООД, гр. Шумен за заустване на отпадъчни води в нарушение на 

индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване на 

Канализационна мрежа без ГПСОВ гр. Каспичан. Превишени са нормите за биологично 

херектиризиращи в-ва- ХПК, БПК, азот амониев, азот нитритен, общоекстрихируеми в-ва.   

2.  на "Айсис"ООД, гр. Каспичан за непредставяне на Годишен доклад за изпълнение на 

условията в Разрешителното за заустване.  

3. на  ЕТ "Келибро- Стефан Колев" за разораване, засяване с люцерна и създаване на 

овощни насаждения в имот с НТП: "Пасище", попадащ в защитена зона.  

4. на физическо лице за разораване на част от имот с НТП: "Пасище", попадащ в защитена 

зона.  

5. на физическо лице за разораване на част от имот с НТП: "Пасище", попадащ в защитена 

зона.  

6. на "МБАЛ-Шумен" АД, гр. Шумен за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.  

7. на "Енола мес " ООД гр. Търговище за това, че не е осигурило непрекъсната техническа 

и експлоатационна изправност на площадкова канализационна мрежа и пречиствателни 

съоръжения на кланица в месност Тунесец и не е осигурило непрекъснато нормалната им 

експлоатация.  

8. на "Керамат" АД за това, че не е представен план за закриване на дейността на 

инсталация за производство на тухли кв.Дивдядово, изготвен на основание условие 16.2 от КР и 

не е уведомена за това РИОСВ-Шумен, на основание условие 16.1 от КР 

 

НП 
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 През месец, Директорът на РИОСВ Шумен е издал 4 бр. НП, с които са  наложени 

имуществени санкции : 

1.  №74/12.10.2018г на физическо лице, затова, че в качеството си на лице, което 

употребява и съхранява химични вещества, е извършило съхранение на химични вещества 

и смеси без да е предприело мерки по предотвратяване или ограничаване на вредното им 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда.  Наложена е глоба в размер на 1 000 лв.    

2. № 75/18.10.2018г на ОП «БКС-Търговище», затова, че е допуснало изхвърляне и 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект в нарушение на заложените  

индивидуалните емисионни ограничения в КР. Наложена е санкция в размер на 1 000 лв.   

3.  № 76/23.10.2018г на «Дайъри Продъктс» ЕООД, затова, че  е изхвърлило отпадъчни 

води във воден обект- дере, като е нарушило емисионните норми и изисквания. Наложена е 

санкция в размер на 1 000 лв.     

4. № 77/25.10.2018г на физическо лице, затова, че чрез действията си е извършило 

административно нарушение, изразяващо се в извършване на търговска дейност/изкупуване/ на 

отпадъци от черни и цветни метали с битов характер, без регистрация по Търговския закон. 

Наложена е санкция в размер на 1 400лв. 

 

ПАМ  

 През м. октомври е издадена  1 бр. Заповед за налагане на ПАМ на «МБАЛ - Шумен» 

АД за спиране достъпа до ревизионната шахта на комин, принадлежащ към неработещ 

инсинератор, находящ се в сградата на «МБАЛ - Шумен» АД, на основание чл.158, т.4 във вр. с 

чл. 160 и чл.159, ал.2 от ЗООС. След извършени проверки на МБАЛ-Шумен, се установи, че се 

изгарят растителни отпадъци, матраци, дюшеци. Дадено е предписание, да се преустанови 

изгарянето на отпадъци в шахтата на комина и да се ограничи досъпа до него, като се затвори 

ревизионния отвор с метална врата. С установеното изгаряне на отпадъци  «МБАЛ - Шумен» 

АД е извършило административно нарушение на ЗУО, за което е съставен АУАН. 

 

 КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 Прекратено е нерегламентираното изгаряне на отпадъци от страна на МБАЛ – Шумен; 

 Прекратено е замърсяването на земни почви с отпадъчни непречистени производствени 

води от Кланница в м. Тунесец“ гр. Велики Преслав;  

 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.  

 Започнато е почистване на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в района на  с. 

Салманово по подаден сигнал.    

 Във връзка с участие на експерти в мониторингът на Кафява мечка (Ursus arctos) на 

територията на Западни Родопи, в рамките на Националната система за мониторинг на 

състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР), бяха обходени 3 бр. маршрути в района 

на Западните Родопи, с обща дължина на около 50 км от екип на РИОСВ Шумен и горски 

стражар. Установени са следи на кафява мечка и са взети проби от козина за ДНК анализ. 

  

Бизнеса  
 Извършено е участие в 7 бр. ДПК основно за обекти по енергоефективност – 

финансирани от ЕС и благоустройствени работи.  

 Процедирани са 41 уведомления за инвестиционни предложения; по 4 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; 
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 През месеца е входирано 1 бр. Искане за издаване на решение за ОВОС;  

 Постъпили са 2 броя Искане с информация за преценяване на необходимостта от 

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

 Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

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

 Постановено е едно становище по ЕО, с което се съгласува ОУП на Община Шумен 

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

1. С РЗИ – по 2 бр. представена Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, по едно Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 

и по два бр.  повторно внесена информация, поискана от РЗИ;   

2. С Басейнова дирекция – по 5 бр. УИН за ИН, свързани с ползване на воден обект, по 

едно Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС и две повторни консултации по 

допълнителна информация към уведомления за ИН, поискана от БД. 

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 44 отговори по 

внесени уведомления за ИП (от които 1 бр. за залесяване на Държавни горски територии), 3 бр. 

по внесени План- извлечения, 16 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да се 

извърши процедура по реда на Наредбата за ОС), 1 бр. по мярка 6.1 и 2 бр. по мярка 4.1 от 

ПРСР 2014-2020 г.  

 За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 2 бр. писма 

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

връзка с депозирани в РИОСВ-гр. Шумен уведомления за ИП. 

 Дадени са 5 бр. отговори по постъпили заявления в РИОСВ гр. Шумен за закупуване на 

земеделска техника във връзка с кандидатстване по процедура по подмярка 4.1.2. от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

  По внесени преписки са изготвени 5 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

  Издадено е 1 бр. решение за прекратяване на започнала процедура по Наредбата за 

ОС, поради непредставяне на изисканата информация в срок. 

 Извършена е оценка на качеството на ДОСВ на ОУПО Смядово. 

 

Обществеността 

 През отчетния период са издадени 3 бр. регистрационни карти, съгласно разпоредбите 

на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани един екземпляр от вида Сив 

папагал Жако (Psittacus erithacus) и 2 бр. кожи, които са част от ловни трофеи от Хартманова 

планинска зебра. 

 

 

 


