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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ  2018 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

 

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

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

През месец юни, 2018г експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо  124 бр. 

проверки, при които се провериха 110 бр. обекти. От извършените проверки 80 бр. са 

планови,  а  44 бр. са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.   

За констатирани административни нарушения през месеца, от експертите на РИОСВ са 

съставени 10 бр. АУАН, от които 2 бр по Закона за водите, 1бр за констатирано неизпълнение 

на дадено предписание по ЗООС, 2 бр. по ЗУО,  2 бр. по ЗООС, 1 бр. по ЗЧАВ и  1 бр. по 

ЗЗВВХВС.  

Общо всичките събрани суми от РИОСВ Шумен за м. юни  са 10526,53 лв, като от 

текущи месечни санкции по чл 69 от ЗООС, са – 4443,53,00 лв. Събрани суми  по наложени 

имуществени санкции и глоби през месеца са 6083,39 лв.  Общо 3554,51 лв. са разпределени и 

преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти 

общо, като общините, получили най – големи приходи от наложени санкции са: за  общ. 

Велики Преслав  са 1541,09 лв., за общ. Шумен - 941,42 лв,. за общ. Попово– 854,40лв, за  

общ. Каспичан са 217,60 лв 

През м. юни са извършени 10 бр. проверки по постъпили сигнали,  10 бр. сигнали.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 Основен акцент през м. юни бе извършване на масови проверки по всички общини 

по чистотата на населените места и по чистотата на терените около пътищата от 

държавната мрежа и общинските такива, във връзка с изпълнение на дадени предписания с 

писма в началото на  м. май. Проверени са за периода общо 9 бр. общини от област Шумен 

и 4 бр. общини от обл. Търговище. От тях - 9 бр. за м. юни.  Не се установиха 

нерегламентирани сметища и масови зъмърсявания.  

 За установените извършени констатирани нарушения на ЗЗВВХВС ЗООС, ЗУО, ЗЧАВ 

при незаконна дейност по производство на Битумен грунд “Хидрозол“, на ишлеме за 

„Марисан“ ООД, гр.Русе на фирма „Булбиокем“ ЕООД гр. Габрово, на площадка в бивши 

военни химически заводи гр. Смядово и при проверка по документи, се съставиха 4 бр. 

АУАН.:   

1. АКТ №РБ-01 за нарушен:  чл.4а,т.1 от  Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси (ДВ. бр. 114 от 2003 г. изм. и доп.)  във връзка с чл.4,чл.6, т.7 и 8, 

чл.9  от Наредба за реда и начина за съхранение на химични вещества и смеси /ДВ, бр.43 от 

7.06.2011 г./. по чл.4б., от  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси (ДВ. бр. 114 от 2003 г. изм. и доп.);   
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2. Акт № РБ-02 от 8.06.2018г. - нарушен: чл.103., ал.1 от  Закона за опазване на околната 

среда (ДВ. бр. 91 от 2002 г. изм. и доп.)., във връзка чл.6, ал.1 на Наредба за предотвратяване 

на големи аварии/ДВ бр.5 от 19.01.2016г./.;  

3. АКТ РГ-01/08.06.2018г. на " Булбиокем" ЕООД, за това, че не е подавало заявление за 

вписване на инсталация в регистъра на инсталациите извършващи дейности с употребата на 

разтворители., с което е осъществен състав на чл.30л,ал 1,във връзка с чл.34м от ЗЧАВ.  

4. АКТ  ПП-01 / 08.06.2018. на " Булбиокем" ЕООД, за това, че е извършвало на дейност 

с отпадъци, без документ по чл. 35 от ЗУО, осъществен състава на чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО, 

във връзка с чл. 35, ал. 1. 

 За прекратяване извършването на констатирани нарушения на екологичното 

законодателство, при проверки на РИОСВ Шумен на фирма „Булбиокем“ ЕООД гр. Габрово, 

на площадка в бивши военни химически заводи гр. Смядово и установена незаконна дейност, 

е предприета принудителна административна мярка /ПАМ/ - спиране от експлоатация 

на обекта, като е  издадена Заповед №150 от 18.06.2018г. на Директора на РИОСВ Шумен.  

 Важен акцент е извършване 2 броя проверки по постъпил сигнал за замърсяване 

на р. Поройна в гр. Шумен, при магазин Практикер с оцветяване на водата в цвят синкаво - 

зелен. Установено е, че оцветяването на водата е залпово и кратковременно за около 20-30 

минути. Не е установено конкретно заустване на отпадъчни води със същия характер във 

водния обект. Замърсяването е прекратено при първата проверка. Проверено е 

предприятие "Хартцвет" ЕООД, ползващо оцветители за хартия, като не е видимо установено 

заустване на отпадъчни води и осветяване бряг на прилежащ бряг и дъно на русло на началото 

на р.Енчева. Дадени са  превантивни предписания за недопускане изпускане на отпадъчни 

води във воден обект. Обектът зауства в канализационна мрежа. 

  Акцент през месец юни общо за направленията е изпълнението на плановите 

проверки за обекти планирани в годишния План за 2- ро тримесечие за контролната дейност. 

Плана за 2- ро трим. за РИОСВ Шумен е изпълнен по всички направления на 100%.   

 През месец юни  се извършваха основно 44 броя извънредни проверки от които 10 

бр. по общо постъпили сигнали сигнали 10 бр. От проверките 2 бр. са за последващ контрол, 

9 бр. по заповед на Министъра и 24бр. други от които - 5 бр. Констативни протоколи след 

водни проби, 8 бр. за ДПК, 3 бр. по необходимост от МВР и 8 бр. различни.     

 Във връзка с привеждане на административната дейност и обслужване на гражданите 

и фирми с електронно обслужване, всички служители ползват и прилагат  изцяло  новата  

деловодна система „Акстър“. При необходимост по телефон са извършени 3 бр.  консултации 

и разяснения с представител на въвеждащия  програмата.  РИОСВ Шумен работи успешно по 

новата деловодна програма. Всички постъпили нови документи се  обработват чрез нея.   

 По отношение чистотата на въздуха   през месец юни  са извършени планови проверки 

с извършване на задължителен инструментален контрол на 1бр обект- МПП, общо на  12 

обекта (в това число 3 броя комплексни проверки. В рамките на осъществения контрол през 

месец юни са дадени 3 бр. предписания. Съставен е 1 бр. АУАН. за нарушение на ЗЧАВ.   

 Акцентът по отношение опазване на водите е изпършването на проверки съгласно 

годишния план за контролната дейност- на 12 бр. емитери с вземане на водни проби от 

отпадъчни води. С това е изпълнен плана по списъка на обекти  за контролен мониторинг за 2-

ро тримесечие на 100%. 

 По отношение на управление на отпадъците през месец юни са извършени проверки 

на 9 общини във връзка чистотата на населените места и изпълнение на задълженията 

на кметовете на общините съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците; 

 За отчетния период са извършени 5 бр. проверки на дружества извършващи 

дейности с отпадъци; 

 Извършени са 5 бр.  проверки на фирми генератори на медицински отпадъци във 

връзка с изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и Наредба № 

1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на 

територията на лечебните и здравните заведения.  



 3 

 По отношение на опазване на почвите акцент през месеца са извършени  3 бр. 

проверки на състоянието на Б-Б кубовете и складовете за съхранение на залежали и негодни за 

употреба препарати за растителна защита.  

 Извършена е проверка на голям склад за залежали пестициди съвместно с 

представители на ПУДООС с цел изнасянето му съгласно Швейцарската програма и 

неговото ликвидиране .    

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

инсталации "Ново стъкло" АД гр. Нови пазар, и СД"Квинс - Арго и сие"-обект с. Презвитер 

Козма, като са дадени 8 бр. предписания. За 2- ро тримесечие планираните проверки и обекти 

са изпълнени 100%  

 По  Заповед на Министъра на ОСВ на 20 и 21.06.2018 г. е извършена съвместна   

проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, в съответствие с чл.23, т.5, 

от  НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества. на “Тракия Глас 

България” ЕАД, гр. Търговище, гр. Търговище. 

 Контрол на ограниченията на вещества в изделия, включително и по нотификации от 

Комисията за защита на потребителите. 

 По отношение на планираните Комплексни проверки през месец юни  са извършени 3 

бр., като с това Плана за 2-ро тримесечие за КП е изпълнен на 100% . 

 През месеца приоритет бяха извършването на планови проверки (1 бр. на защитени 

територии; 7 бр. на билкозаготвителни пунктове; 1 бр. проверка по издадено по издадено 

Решение по Наредбата за ОС) и приключване на преписки по входирани уведомления за ИП и 

ГСП.  

 През м. юни в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара 

Загора са изпратени и предадени  общо 12 бр. екземпляра от видовете Бял щъркел (4 бр.), 

Керкенез (2 бр.), Домашна кукумявка (3 бр.), Черешарка (1 бр.), Черен бързолет (1 бр.) и 

Чухал (1 бр.).  

 През м. юни по отношение на ОВОС и ЕО са извършени 4 бр проверки, от  които 3 бр. 

планови проверки, и 1бр  извънредна, като няма съставени АУАН за нарушения на 

екологичното законодателство.  

   

  Засилен превантивен контрол : 

 По внесени документи от ИАОС гр.София, на основание чл. 114, ал. 4 от ЗООС, е 

изпратено  становището на РИОСВ Шумен, във връзка с изпратената документация и 

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

среда/ЗООС/ на предприятие с висок рисков потенциал–„Тракия глас България”ЕАД, 

гр.Търговище, кв.”Въбел”, Индустриална зона,    

 Извършени са три планови проверки по документи, съгласно плана за контролна 

дейност на направление ОВОС и ЕО: 

 Решение № ШУ-32-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС на „Къневи груп“ ООД гр. Търговище за изграждане на електроцентрала с мощност 

1000 kWh, на биомаса от растителни и животински с. Кьосевци, общ. Антоново; 

 Решение № ШУ-14-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС на „Алтернативна енергия Търговище“ ООД гр. Търговище за инсталация за 

производство на електроенергия от  RDF с мощност до 1 MW в поземлен имот № 000041 в 

землището на с. Дралфа, общ. Търговище; 

 Решение № ШУ-01-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС на „Атера агро“ ЕООД гр. София за изграждане на птицеферма за угояване на пилета с 

капацитет 39 800 броя птици в землището на с. Паламарца, общ Попово. 

 През месец юни са постановени три решения за преценяване на необходимостта от 

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

 Постъпили са 4 бр. Искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС,  

по които се провеждат консултация с РЗИ, а по едното се провеждат консултации с БДДР и 

„Напоителни системи“ ЕАД Русе; 
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 Изготвени са 8 бр. процедурни писма по внесени УИН за ИП, 4 от тях попадащи в 

обхвата на ЗООС 

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 През отчетния  период - м юни  са проверени на място 10 бр. сигнали. За решаване на 

постъпилите сигнаи за извършени 10 бр. провеки. От постъпилите 10 бр. сигнали са 

обработени и решени всички 10  бр.  

 През месец юни в РИОСВ Шумен е постъпил един сигнал за замърсяване на воден 

обект от отпадъчни води – Сигналът е относно замърсяване на р. Поройна със син цвят при 

мост, западно от магазин „Практикер“ в гр.Шумен. Извършена е проверка  на три места по 

течението на р.Енчева и р.Поройна. Установено е оцветяване на водите на р.Поройна в синьо-

зелен интензивен цвят  при мост между ЖП надлез и  магазин „Практикер“. При проверката 

не са установени зауствания на канали в реката в води, оцветени в син цвят. Извършена е 

проверка на Предприятие за производство на опаковки от велпапе „Хартцвет“ООД, гр.Шумен. 

Не е установено заустване на отпадъчни води в р.Енчева. Дадени са  превантивни предписания 

за недопускане изпускане на отпадъчни води във воден обект. Обектът зауства в 

канализационна мрежа. Сигналът е решен  

 Важен постъпил сигнал е за замърсяване на терен източно от фирма "Престиж 

Комерс" ЕООД по ляв бряг - откос на  р. Текедере, поречие Камчия, в района на източна 

промишлена зона на гр. Шумен със строителни отпадъци и земни маси. Вследствие частично е 

засипан отока на водосток на ЖП линия София- Варна. Водното течение е частично завирено. 

Извършени са проверки на място и дадено предписание на фирмата за незабавно почистване 

на натрупаните отпадъци и осигуряване на проводимост на водостока на р. Теке дере при Ж.П. 

линия. Извършват се периодични проверки по изпълнение на предписанието. Вследствие е 

почистен част от насипа и проводимостта на водостока е увеличена. Предстои съставяне на 

АУАН за извършеното нарушение. Сигналът е решен като предстои довършване на 

почистването и отваряне проводимостта на отока.     

 Друг  сигнал за замърсяване  с оборска тор, камъни и бутилки на земеделска земя в с. 

Длъжко, община Хитрино е предвижен за решаването му.  Изпратено писмо изх. № 50-

С/.06.2018 г. до ОДБХ-Шумен и община Хитрино за решаване по компетентност. Очаква се 

отговор.  

 Сигнал за  изгаряне на отпадъци на ул. Искър № 22, гр. Шумен е проверен на място с 

участието на служител на РУ гр. Шумен. При проверката се установи че лицето Станчо 

Станчев е запалило отпадъци в имот в гр. Шумен. За извършената проверка се състави 

констативен протокол № ДЙ-39/19.06.2018 г. с който е дадено предписание на г-н Станчо 

Станчев да почисти изгорените битови отпадъци. За извършеното нарушение, на същия е 

съставен АУАН, от служител на РУ гр. Шумен. Сигналът е решен.  

 През периода на м. юни са подадени 4 бр. сигнали за бедстващи щъркели и малки 

такива. Всичките са решени, като бедстващите птици са изпратени и предадени за лечение и 

отглеждане в СЦ „Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора. Подателите на сигналите са уведомени и 

участвали при приемането на птиците от РИОСВ Шумен и изпращането им в Центъра гр. 

Стара загора.  

 Друг подобен сигнал е за застрашени лястовици, поради поставяне външна изолация 

на СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен. На 08.06.2018г. е извършен оглед на място на сградата на 

училището в присъствието на представител на Община Шумен, при което се установи, че няма 

гнезда на лястовици по нея, но под покрива има отворени тръби-отдушници, в които има 

гнезда на птици от вида Черен бързолет. С оглед на това е изпратено писмо кмета на Община 

Шумен и директора на СУ „Панайот Волов“, с което са уведомени, че предвид биологията на 

вида и това, че в момента е периода на размножаване и отглеждане на малките, следва при 

извършването на дейностите по саниране на сградата на училището това да бъде съобразено.  

 По сигнал за бедстваща малка птица от вида „Домашна кукумявка“ в гр. Шумен, в 

РИОСВ гр. Шумен е донесена птицата. Същата е без видими наранявания, в добро състояние 
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и е изпратена за отглеждане в СЦ „Зелени балкани“ гр. Стара Загора. За проверката е съставен 

констативен протокол № ПД-05/18.06.2018г. 

 

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 юни бяха взети проби от 1 

обект – „Младост 2016“ ЕООД, гр. София, производствена площадка гр. Търговище - 

извършено е измерване за установяване съдържанието на CO, SO2 и NOx в отпадъчните 

газове, формирани при работа на котел ПКГ - 4. Пробонабирането е осъществено от РЛ – 

Варна, към ИАОС, гр. София. 

 През месец юни са извършени планови проверки на 12 обекта (в това число 3 броя 

комплексни проверки). В рамките на осъществения контрол през месец юни са дадени 3 бр. 

предписания и е отчетено изпълнението на 1 брой такова дадено при предходна проверка. 

 През месец юни е извършена 1 брой извънредна проверка на „Мебел Стил“ ООД, гр. 

Попово - във връзка с писмо на Дружеството за утвърждаване на точка за вземане на проби от 

източник на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – дадено е 

предписание за извършване на СПИ. 

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 През месец юни са извършени основно проверки по плана на РИОСВ Шумен за 2-ро 

тримесечие на 2018г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с вземане на 

водни проби.  

 Извършени са планови проверки на  12 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са:  ГПСОВ - гр. Нови пазар; „Крис ойл 97“ЕООД, гр.Каспичан; „Юес Комерс“ 

ООД, МПП с.Голямо Градище; „Енерсис“АД, гр.Търговище; „Пашабахче България“ЕАД, 

гр.Търговище; МПП „Млечни продукти“ООД, с.Коньовец; ДП „Кабиюк“, КМ с.Коньовец; 

„Камаджиев милк“ЕООДу МПП с.Крива река; „Кай майнинг“ЕООД, с.Пристое; „Ив-

мес“ЕООД, с.Златна нива; Спортно-тренировъчен център, гр.Върбица; КМ Омуртаг. 

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

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

нормите на „Родна индустрия 91“ЕООД, гр.Попово и „Пип трейд“ООД, МПП с.Давидово. 

Установени са превишения  на нормите са  МПП „Милктрейд БГ“ООД, с.Съединение; „Мит и 

ко“ЕООД, РДНО гр.Омуртаг и АМЧМ- Асфалтова база и Бетонов възел гр.Шумен. Предстои 

налагане на текуща месечна санкция на МПП „Милктрейд БГ“ООД и на АМЧМ- Асфалтова 

база и Бетонов възел гр.Шумен и намаляване на ТМС на „Мит и ко“ЕООД. Дадени са 

предписания за предприемане на мерки за прекратяване на замърсяването.  

 Извършена една извънредна проверка, като последващ контрол по изпълнение на 

предписания от предходна проверка и вземане на водни проби от отпадъчни води на 

„Чугунена арматура България“АД, гр.Попово.  Установено е , че дадените предписания са 

изпълнени. 

 Извършена   една извънредна проверка,  във връзка с постъпил в РИОСВ Шумен 

сигнал, относно замърсяване на р. Поройна със син цвят при мост, западно от магазин 

„Практикер“ в гр.Шумен. Извършена е проверка  на три места по течението на р.Енчева и 

р.Поройна. Установено е оцветяване на водите на р.Поройна в синьо-зелен интензивен цвят  

при мост между ЖП надлез и  магазин „Практикер“. При проверката не са установени 

зауствания на канали в реката в води, оцветени в син цвят. Извършена е проверка на 

Предприятие за производство на опаковки от велпапе „Хартцвет“ООД, гр.Шумен. Не е 

установено заустване на отпадъчни води в р.Енчева. 

  

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 През месец юни са извършени 5 броя проверки на фирми генератори на медицински 

отпадъци във връзка с изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците 
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и Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 

г.).  При проверките не са констатирани нарушения. 

 Бяха извършени 4 бр. проверки на лица, пускащи на пазара опакована готова 

продукция, При проверките не е установено неспазване на нормативните изисквания. 

Фирмите изпълняват задълженията си по чл. 14 от ЗУО чрез сключен договор с ООп. 

 През месеца се извършиха 3 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.  

 През докладвания период са извършени 2 броя 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. Няма установени нарушения и 

предприети администратино наказателни мерки. 

 През месеца са проверени 3 броя фирми, притежаващи документи по чл. 78 от Закона 

за управление на отпадъците за дейност по третиране, събиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци. 

  Проверени бяха  1бр. фирма, извършваща дейност по рециклиране на отпадъци от 

пластмаси, една проверка на фирма извършваща дейност по оползотворяване на отпадъци от 

хартия и пластмаса, 1 бр. проверка на дружество извършващо дейност по събиране и 

транспортиране на отпадъци. Не са установени нарушения.  

 

Почви 

 През месеца са извършени 5 броя проверки на площадки с контейнери Б-Б кубове и 

склад за трайно съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна 

защита. От проверките се установи, че няма течове и разпиляване на ПРЗ по прилежащи земни 

площи. Б-Б кубовете са в добро техническо състояние, осъществява се периодичен контрол от 

собствениците на площадките. На площадка с Б-Б кубове в гр. Опака се констатира нарушение 

на изолационното покритие на 2 броя Б-Б кубове за което е дадено предписание със срок за 

изпълнение. 

 Извършена е проверка на голям склад за залежали пестициди съвместно с 

представители на ПУДООС с цел изнасянето му съгласно Швейцарската програма и 

неговото ликвидиране .    

 

Контрол на обекти с Комплексни проверки  

 Извършени са 3 бр. планови Комплексни проверки на планови обекти .   

Изпълнените планови комплексни проверки са на МПП - мандра „Младост 2016“ ЕООД, 

гр. Търговище; на МПП - Мандра „Камаджиев – Милк“ ЕООД, с. Крива река, общ. Никола 

Козлево, на Предприятие за производство на олио от слънчогледово семе - „Крис ойл 

97“ЕООД, гр.Каспичан. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. При 

проверките на МПП „Камаджиев – Милк“ ЕООД, с. Крива река, общ. Никола Козлево, и на 

маслена фабрика за олио от слънчогледово семе- „Крис ойл 97“ЕООД, гр.Каспичан са взети 

водни проби от точки за мониторинг, след пречистване и  преди заустване на отпадъчни води 

във воден обект. Проверени са изпълнението на условията в издадените Разрешителни за 

заустване.    

 

   Комплексни разрешителни  

 Проверени са 2 бр. обекти, като са извършени 2 броя планови проверки,  на обекти с 

комплексно разрешително - два оператора  по спазване на условията в издадени разрешителни 

(КР, разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.)  на – предприятие за производство 

на домакинско стъкло  "Ново стъкло" ЕАД гр. Нови Пазар  и на Птицекомплекс - СД „Квинс-

арго и с-ие“ с. Презвитер Козма , община Омуртаг.  

 За установени нарушения и неизпълнения на условията дадени в КР на "Ново стъкло" 

ЕАД гр. Нови Пазар  е направено предложение и предстои съставяне на АУАН.   

 

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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ОХВ  

 Няма проверки по сигнали и жалби 

 Извършени са 5 бр. планови  проверки  само по химикали – „Ети“ЕООД, 

гр.Шумен, „Челик Йълдъз“ ООД, гр. Шумен; „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД – обект с. 

Троица, общ. Велики Преслав , ЕТ”Ели-Р.Георгиева“, гр.Нови пазар, „П.Волов“ООД, 

гр.Шумен 

 Извършено е участие в 3  бр. съвместни проверки:“Рулен“ООД, гр.Нови пазар, 

“Теси“ООД, гр.Шумен, „АЛ и КО“ООД, гр.Шумен 

 Извършени са участия в 3 бр. планови  Комплексни проверки  по химикали и в 2 бр. 

проверки по Комплексни разрешителни  

 Във връзка с Контрол на ограниченията за употреба на устойчиви органични 

замърсители УОЗ и решения от семинар  ноември  2017 г. е изпратена информация до МОСВ 

относно фирми на територията на РИОСВ Шумен  за контрол за 2017 г.и 2018г. по прилагане 

на Регламент 850/2004 (POPs) на ЕО, по отношение на ограниченията за пускане на пазара и 

употребата на УОЗ в изделия.  

 За констатирани нарушения  на фирма „Булбиокем“ ЕООД гр. Габрово, са съставени 

Акт №РБ-01 за нарушен:  чл.4а,т.1 от  Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси (ДВ. бр. 114 от 2003 г. изм. и доп.)  във връзка с чл.4,чл.6, т.7 и 8, 

чл.9  от Наредба за реда и начина за съхранение на химични вещества и смеси и  по чл.4б., от  

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Акт № РБ-02 от 

8.06.2018г. - нарушен: чл.103., ал.1 от  Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91 от 

2002 г. изм. и доп.)., във връзка чл.6, ал.1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии/ДВ 

бр.5 от 19.01.2016г./. 

 

СЕВЕЗО 

 Съгласно Заповед № РД – 7/5.01.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, е 

извършена   проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, в съответствие с 

чл.23, т.5, от  НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 

19.01.2016 г. на “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище, гр. Търговище. 

 Извършван е  контрол на оператори във връзка с извършването и актуализация на 

класификация на предприятията и/или съоръженията в съответствие с критериите по 

Приложение №3 на ЗООС и на основание чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната среда 

ЗООС и съгласно чл.5, ал.1 и Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 

 Няма извършени проверки по сигнали и жалби 

 

Екологична отговорност 

 Участие в рамките на  проверка на комплексно разрешително на „Квинс арго и сие“ 

СД, с.Презвитер Козма  (по ЗОПОЕЩ )  

 

Шум 

 През месец юни  са извършени проверки за нивата на шума, излъчван в околната 

среда - във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен график за 

извършване на контролни измервания на нивата на шум излъчван от промишлени източници 

за 2018 г., през месец юни е извършено измерване за определяне на общата звукова мощност 

излъчвана от 1 бр. обект: „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан. 

 

БРЗТЗСР 

 През месеца приоритет бяха извършването на планови проверки (1 бр. на защитена 

територия; 7 бр. на билкозаготвителни пунктове;  

 Извършена е 1 бр. проверка по издадено Решение по Наредбата за ОС) и приключване 

на преписки по входирани уведомления за ИП, ГСП и кандидатстване по мярка 6.1.  
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 Също така бяха извършени 1 бр. проверка по внесени 2 бр. План- извлечения за 

провеждане на техническа сеч, попадащи в ЗЗ.  

 Осъществена е 1 бр. проверка по подаден сигнал за бедстващ щъркел и 3 бр. проверки 

във връзка с донесени бедстващи птици в сградата на РИОСВ. Вследствие на проверките и 

приетите бедстващи птици в РИОСВ Шумен, същите бяха изпратени в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Изпратени са  общо 12 бр. екземпляра от 

видовете Бял щъркел (4 бр.), Керкенез (2 бр.), Домашна кукумявка (3 бр.), Черешарка (1 бр.), 

Черен бързолет (1 бр.) и Чухал (1 бр.).  

 

Последващ контрол: 

През м.юни  по отношение на Управление на отпадъците е извършена 1 бр. проверка по 

последващ контрол по дадени от предходна проверкапредписание, като същото е изпълнено. 

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

месец. 

 Извършен е последващ контрол на 9  броя общини по изпълнение на дадени 

предписания с писмо за по чистотата на населените места и общинските пътища на общините 

Хитрино, Каспичан, Нови пазар, Върбица, Опака, Търговище, Велики Преслав, Никола 

Козлево и Антоново. При проверките бяха обходени населените места в общините, 

общинската пътна мрежа, която ги свързва, както и преминаващите на териториите на 

общините местни реки и дерета. При проверките не се констатираха замърсявания с отпадъци 

и образувани нерегламентирани сметища.  

 По отношение на водите са изпълнени дадени предписания, за почистване на 

Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на обект Бетонов възел и асфалтова база 

Шумен на "Автомагистрали Черно море" АД , на МПП "Милктрейд" ООД с. Съединение, 

общ. Търговище.   

 Извършена е една проверка, като последващ контрол с вземане на водни проби от 

отпадъчни води на „Чугунена арматура България“АД, гр.Попово.  Установено е , че дадените 

предписания са изпълнени. 

    

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ 

 

Атмосферен въздух 

 В рамките на осъществения контрол през месец юни са дадени 3 бр. предписания и е 

отчетено изпълнението на 1 брой такова дадено при предходна проверка. 

 През месец юни е извършена 1 брой извънредна проверка на „Мебел Стил“ ООД, гр. 

Попово - във връзка с писмо на Дружеството за утвърждаване на точка за вземане на проби от 

източник на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – дадено е 

предписание за извършване на СПИ. 

 За констатирано нарушение през месец юни е съставен 1 бр. АУАН на "Булбиокем" 

ЕООД, гр. Габрово, производствена площадка гр. Смядово - за неизвършена регистрация по 

чл. 30л от ЗЧАВ на инсталация, попадаща в обхвата на Наредба № 7. 

 

 Води  

 При извършени  планови проверки на  12 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  се установи,че всички пречиствателни съоръжения са в изправност и в експлоатация. 

Няма дадени  предписания. 

 При съставяне на 5 бр. Констативни протоколи след водни проби се установи, че няма 

установени превишения на нормите на „Родна индустрия 91“ЕООД, гр.Попово и „Пип 

трейд“ООД, МПП с.Давидово. С установени превишения  на нормите са  МПП „Милктрейд 

БГ“ООД, с.Съединение; „Мит и ко“ЕООД, РДНО гр.Омуртаг и АМЧМ- Асфалтова база и 

Бетонов възел гр.Шумен. Предстои налагане на текуща месечна санкция на МПП „Милктрейд 

БГ“ООД и на АМЧМ- Асфалтова база и Бетонов възел гр.Шумен и намаляване на ТМС на 
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„Мит и ко“ ЕООД. Дадени са 2 броя предписания за предприемане на мерки за прекратяване 

на замърсяването, които са изпълнени в срок.  

 През месец юни  са съставени 2 броя  АУАН за изхвърляне и зауствене на отпадъчни 

води в повърхностен воден обект   по чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите: на „НЕС – Нови 

енергийни системи“ООД, гр.Шумен и на „Дайъри Продъктс“ЕООД, МПП в землището на 

с.Беломорци, гр.Омуртаг. 

 Извършени са 5 броя съвместни проверки – на „Кай майнинг“ЕООД, с.Пристое; „Юес 

Комерс“ ООД, МПП с.Голямо Градище; „Екомакс вторични суровини“ЕООД, площадка 

гр.Шумен; МПП „Млечни продукти“ООД, с.Коньовец и „Свиневъдна компания“АД, с.Радко 

Димитриево. Няма констатирани нарушения. 

 По отношение на водите е участвано в 3 планови комплексни проверки – „Младост 

2016“ЕООД, МПП гр.Търговище; „Крис ойл 97“ЕООД, гр.Каспичан; „Камаджиев 

милк“ЕООД, МПП с.Крива река. По опазване на водите няма дадени предписания. 

 

Комплексни разрешителни  

 По контролната дейност за периода са извършени през отчетния период 2 бр. 

проверки на оператори на комплексно разрешително са проведени всички планирани за второ 

тримесечие проверки на оператори за комплексно разрешително на предприятие за 

домакинско стъкло гр. Нови пазар- "Ново стъкло" ЕАД и Птицекомплекс - СД „Квинс-арго и 

с-ие“  с. Презвитер Козма.  

 За установено неизпълнение на дадени предписания предстои съставяне на АУАН на 

"Ново стъкло" ЕАД.  

 За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по 

опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 2 акта на Оператори на комплексни 

разрешително за неизпълнение на условията от комплексно разрешително – на Община 

Омуртаг и на „Гужер Комерс“ЕООД.  

 Няма постъпили сигнали, касаещи обекти с комплексно разрешително, съответно 

няма извършвани проверки по тази част. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 Извършени са 14 бр. проверки. Проверени са 15 бр. обекта. През месеца няма дадени 

предписания и съставени АУАН. 

 За периода са постъпили 3 сигнала, касаещи защитени видове птици. Два от сигналите 

бяха за бедстващи щъркели (2 бр.), които бяха прибрани и впоследствие транспортирани до 

Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане.  

 По сигнал  за застрашени лястовици, поради поставяне външна изолация на сградата 

на училище в гр. Шумен. Установи, че няма гнезда на лястовици по нея, но има отворени 

тръби-отдушници, в които има гнезда на птици от вида Черен бързолет. С оглед на това е 

изпратено писмо до кмета на Община Шумен и директора на училището за мерки за 

опазването им през периода на гнездене.  

 

Отпадъци 

 Извършени са общо 61 бр. проверки, от които 42бр.планови. 

 От извършените 19 броя извънредни проверки 4 бр. проверки са по подадени сигнали 

и жалби на граждани, 1 бр. проверка по последващ контрол по дадени предписания,9 бр. 

извънреднипроверки по чистотата на населените места, 3 бр. проверки по заявления за 

дейности с отпадъци, една проверка относно прекратено образуване на отпадъци и една 

проверка, във връзка с писмо на ОД на МВР - Шумен.  

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

на ЗУО и подзаконови нормативни актове са дадени 14 бр. предписания, а са изпълнени 12бр. 

предписания. 

 През отчетния период от направление „УООП“ са утвърдени  23 броя работни листи 

за класификация на отпадъци.  
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 Заверени 7 броя отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г.  

 Издадени са 2  броя разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО и 5 броя 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 Извършена е проверка на р. „Теке дере“ в района на индустриална зона гр. Шумен. 

При проверката на място е установено насипване на строителни отпадъци и земни маси в 

коритото на реката. Дадено е предписание за почистване на нерегламентираното замърсяване. 

Предстои съставяне на АУАН на дружество.   

 

Почви 

 Контролът на съоръженията за съхранение на негодни за употреба препарати за 

растителна защита е засилен, както от страна на РИОСВ-гр. Шумен, така и от собствениците 

на съоръженията, което се показва от доброто състояние на площадките. 

   

Химикали  

 Извършен е контрол на ограниченията на вещества в изделия, включително и по 

нотификации от Комисията за защита на потребителите. 

 Изпълнен е контрол на ограниченията за употреба на устойчиви органични 

замърсители УОЗ. 

 При проверките е изисквано от доставчиците на актуализирани информационни листи 

за безопасност ИЛБ, приведени в съответствие с Регламент 2015 / 830. 

 

СЕВЕЗО 

 При извършена проверка на фирма  „ЕМКО“ ООД, община Търговище  на 

27.06.2018 г. в рамките на участие в комисия във връзка с писма на Главния секретар на МВР, 

за проверка на складове за съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия на 

територията на ОДМВР - Търговище. дадени са съответни  предписания относно установяване 

на статута по писмо пуснато до МОСВ.    

 

ОВОС и ЕО 

 Вследствие на констатирани нарушения по изпълнение на условия в КР са съставени 

АУАН на Птицекомплекс  "Гужер комерс" ЕООД, с. Зараево, община Попово и на Община 

Омуртаг за обект Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг.  

 

Шум  

 От представени през м. юни Доклади  и Собствени периодични измервания - СПИ и 

СНИ на предприятия за които е задължително това, не е установено превишаване на нормите.   

 През месец юни е съставен 1 бр. АУАН на "Булбиокем" ЕООД, гр. Габрово, 

производствена площадка гр. Смядово - за неизвършена регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ на 

инсталация, попадаща в обхвата на Наредба № 7. 

 

АУАН  

 През м. юни  2018г са съставени 10 бр. АУАН 

1. СР-04/04.06.2018 г.. на Аутолего ЕООД за това, че не е изпълнило дадено при 

предходна проверка предписание, с което е нарушило   чл. 166, т. 3 от ЗООС 

2 СР-05/04.06.2018 г. на Аутолего ЕООД за това, че извършва  дейност с ИУМПС без 

документ по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, с което е  осъществен състава на чл. 136, ал. 2, т. 3 от 

ЗУО. 

3. РГ-01/08.06.2018г. на " Булбиокем" ЕООД, за това, че не е подавало заявление за 

вписване на инсталация в регистъра на инсталациите извършващи дейности с употребата на 

разтворители., с което е осъществен състав на чл.30л,ал 1,във връзка с чл.34м от ЗЧАВ.. 

4.  ПП-01 / 08.06.2018. на " Булбиокем" ЕООД, за това, че е извършвало на дейност с 

отпадъци, без документ по чл. 35 от ЗУО, осъществен състава на чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО, във 

връзка с чл. 35, ал. 1. 
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5. РБ-01/8.06.2018 г. на " Булбиокем" ЕООД,  за това, че извършва дейност с химични 

вещества и смеси без да  предприеме мерки по предотвратяване или ограничаване на вредното 

им въздействие, нарушен  чл.4а,т.1 и чл.4 б от  ЗЗВВХВС. 

6. РБ-02/8.06.2018 г. на  " Булбиокем" ЕООД, за това, че не  е извършило класификация 

на предприятието в съответствие с критериите по приложение № 3 от ЗООС, с което е 

нарушен чл.103, ал.1 от  ЗООС. 

7. ИН-02/11.06.2018 г. на "Гужер комерс" ЕООД, за това, че неизпълнение на условия 

10.3.3., 10.3.4., 10.4.1., 9.5.1.1., 9.5.2.3., 12.2.1., 11.3.2., и 7.5. от комплексно разрешително № 

504-Н0/2014 г., нарушен чл.125. ал.1 т.2 от ЗООС. 

8. ПС-06/13.06.2018 на "Дайъри Продъктс"ЕООД, за това, че е изхвърляло и  зауствало  

отпадъчни води в повърхностен воден обект, с което е осъществен състава на чл.200, ал.1, т.6 

от ЗВ. 

9. ПС-07/18.06.2018 на "Нес-Нови енергийни системи"ООД, за това, че е изхвърляло и  

зауствало  отпадъчни води в повърхностен воден обект, с което е осъществен състава на 

чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ. 

10. ИН-01/ 05.06.2018 г. на  Община Омуртаг, за това, че е нарушило  8 бр. условия в 

комплексно разрешително № 302-Н0/2008 г., с което е нарушен чл.125. ал.1 т.2 от ЗООС. 

 

НП 

 През месец юни 2018г,. Директорът на РИОСВ Шумен е издал 8 бр. НП, с които 

са  наложени имуществени санкции : 

1. № 36/01.06.2018 г. на „Вербена херб“ ЕООД, извършило е административно 

нарушение, като не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, 

обработените, реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително  в 

организирания от него билкозаготвителен пункт. Наложената санкция е в размер на 300лв. 

Нарушена разпоредба чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

2. № 41/07.06.2018 г. на „Агро ойл“ ООД,  извършило е административно нарушение, 

като не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената санкция е в размер на 300лв. Нарушена 

разпоредба чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

3.№ 42/12.06.2018 г. на „Гарсия консулт и Ко“ ЕООД, извършило е административно 

нарушение, като не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, 

обработените, реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително  в 

организирания от него билкозаготвителен пункт. Наложената санкция е в размер на 300лв. 

Нарушена разпоредба чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

4. №50/25.06.2018 г. на ЕТ „Николай Димов - НИК“, извършило е административно 

нарушение, като не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, 

обработените, реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в 

организирания от него билкозаготвителен пункт. Наложената санкция е в размер на 300лв. 

Нарушена разпоредба чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

5. №52/26.06.2018 г. на „Анона трейд“ ЕООД, извършило е административно нарушение, 

като не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената санкция е в размер на 300 лв. Нарушена 

разпоредба чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

6. №54/27.06.2018 г. на ЕТ „Туков – 95 – Бисер Туков“, извършил е административно 

нарушение, като не е представило в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, 

обработените, реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в 

организирания от него билкозаготвителен пункт. Наложената санкция е в размер на 300 лв. 

Нарушена разпоредба чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

7. №56/27.06.2018 г. на Кооперация „Напред – районна потребителна кооперация“, 

извършила е административно нарушение, като не е представила в РИОСВ-Шумен обобщена 

информация за изкупените, обработените, реализираните и налични количества билки до 
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22.01.2018 г. включително в организирания от кооп. билкозаготвителен пункт. Наложената 

санкция е в размер на 300 лв. Нарушена разпоредба чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

8. №57/28.06.2018г на  „Булбиокем“ ЕООД, е извършило административно нарушение, 

като е извършило дейност по 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 в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси, подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане и регламентите посочени в чл. 1, т.3 на същия закон. Наложената санкция е в 

размер на 1 000 лв.  Нарушена разпоредба чл. 4а, т. 1 от ЗЗВВХВС. 

 

 През месец юни 2018г,. Директорът на РИОСВ Шумен е издал 18 бр. НП, с които 

са  наложени Глоби : 

1. №32/01.06.2018 г. на И*** А*** Ю***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 100 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

2. №33/01.06.2018 г. на С*** П*** С***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 100 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

3. №34/01.06.2018 г. на Е*** А*** И***, извършила е административно нарушение, като 

не е представила в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

нея билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 100 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

4. №35/01.06.2018 г. на И*** М*** Т***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 100 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

5. №37/01.06.2018 г. на С*** Г*** Д***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 200 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

6. №38/07.06.2018 г. на Е*** С*** Б***, извършила е административно нарушение, като 

не е представила в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

нея билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 100 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

7. №39/07.06.2018 г. на С*** А*** Г***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 300 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

8. №40/07.06.2018 г. на А*** К*** М***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 100 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

9. №43/12.06.2018 г. на Д*** А*** З***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 
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реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 100 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

10. №44/20.06.2018 г. на Д*** С*** Д***, извършил е административно нарушение, 

изразяващо се  в извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по Търговския закон и без разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление 

на отпадъците, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО. Наложената глоба е в размер на 1 400 лв. 

Нарушена разпоредба чл. 133, ал. 3, т. 3  от ЗУО. 

11. №45/20.06.2018 г. на Д*** И*** К***, извършил е административно нарушение, 

изразяващо се  в извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по Търговския закон и без разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление 

на отпадъците, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО. Наложената глоба е в размер на 1 400 лв. 

Нарушена разпоредба чл. 133, ал. 3, т. 3  от ЗУО. 

12. №46/21.06.2018 г. на В*** М*** Г***, извършил е административно нарушение, 

изразяващо се  в извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по Търговския закон и без разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление 

на отпадъците, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО. Наложената глоба е в размер на 1 400 лв. 

Нарушена разпоредба чл. 133, ал. 3, т. 3  от ЗУО. 

13. №47/21.06.2018 г. на С*** Д*** С***, извършил административно нарушение, като е 

предизвикал вредни изменения в почвата в собствения и в съседните имоти. Наложената глоба 

е в размер на 200 лв. Нарушена разпоредба чл. 40  от ЗООС. 

14. №48/22.06.2018 г. на Г*** С*** Р***, извършил е административно нарушение, 

изразяващо се  в извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по Търговския закон и без разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление 

на отпадъците, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО. Наложената глоба е в размер на 1 400 лв. 

Нарушена разпоредба чл. 133, ал. 3, т. 3  от ЗУО. 

15. №49/22.06.2018 г. на В*** Д*** Г***, извършил е административно нарушение, 

изразяващо се  в извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по Търговския закон и без разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление 

на отпадъците, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО. Наложената глоба е в размер на 1 400 лв. 

Нарушена разпоредба чл. 133, ал. 3, т. 3  от ЗУО. 

16. №51/26.06.2018 г. на М*** Б*** А***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 400 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

17. №53/27.06.2018 г. на Б*** Е*** Т***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 300 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

 18. №55/27.06.2018 г. на С*** А*** Б***, извършил е административно нарушение, като 

не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена информация за изкупените, обработените, 

реализираните и налични количества билки до 22.01.2018 г. включително в организирания от 

него билкозаготвителен пункт. Наложената глоба е в размер на 300 лв. Нарушена разпоредба 

чл. 31, ал. 2, т. 6  от ЗЛР. 

 

ТМС 

 През м. юни са   издадени 1 бр. НП за наложени текущи месечни санкции: 

 1. № И-16-7 от 21.06.2018г на «Автомагистрали Черно море» АД, в размер на 50 лв, за 

това, че е нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 
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КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 Пречиствателните съоръжения за пречистване на отпадъчни води на всички  обекти, 

проверени при планови проверки през отчетния период са в експлоатация. Не е  установено 

заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или канализационна 

мрежа за отпадъчни води. Изключение на това е  от  „Дайъри Продъктс“ЕООД- МПП 

гр.Омуртаг за които предстои съставяне на АУАН и за Регионално Депо гр. Омуртаг където е 

разрушен ретензионен басейн за замърсени отпадъчни води от депото- Инфилтрат- съставен 

АУАН. 

 По отношение на водите е извършена и е преустановено оцветяване на повърхностни 

течащи води с цвят син на р. Поройна гр. Шумен вследствие на залпово замърсяване.   

 При проверки на Общини и населени маста на територията на облас Шумен- 9 бр и за 

област Търговище - 4 бр. е установени че няма установени нерегламентирани големи 

замърсявания и сметища с отпадъци.   

 По отношение на почвите започва процедура по почистване и ликвидиране на Склад 

със залежали пестициди в с. Коньовец , община Шумен по Швейцарската програма с 

бенефициент ПУДООС към МОСВ София.  

 Контрола на съоръженията за съхранение на негодни за употреба препарати за 

растителна защита е засилен, както от страна на РИОСВ-гр. Шумен, така и от собствениците 

на съоръженията  показва тяхната цялост и липса на замърсяване от тях. .   

 Предоставяне на информация на Министъра на околната среда и водите за 

поддържане на публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ, на основание чл.16, ал.1 и ал.2 от 

ЗОПОЕЩ по реда и сроковете на Наредбата за публичния регистър на операторите, които 

извършват дейности по приложение №1 към чл. 3, т.1 от ЗОПОЕЩ. 

 Вследствие на дейността на РИОСВ Шумен са приети и спасени в Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора като са  изпратени общо 12 бр. 

екземпляра от видовете Бял щъркел (4 бр.), Керкенез (2 бр.), Домашна кукумявка (3 бр.), 

Черешарка (1 бр.), Черен бързолет (1 бр.) и Чухал (1 бр.).  

 Чрез издаден ПАМ еза фирма "Булбиокем" ЕООД е прекратена дейността и това 

предотвратено възма екологична катастрофа и замърсяване на околната среда.  

 

Бизнеса  
 През месец юни  са представени и обработени обработени 3 броя доклади за 

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

(„Камбро Озей БГ“ ЕООД, гр. София, производствена площадка – гр. Шумен и 2 бр. на ОП 

„Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“). 

 През месец юни направление ОЧАВ  е взело участие в 3 броя ДПК - "Допълнителна 

зърночистачна кула към Силозна база в гр. Попово“, с възложител „Ойропак“ ЕООД, гр. 

София, „Складово стопанство за съхранение на зърно – разширение в гр. Попово“, с 

възложител „Роса“ АД, гр. Попово и „Зарядна станция включваща една колонка и цистерна“ – 

първи етап, с възложител „Роса“ АД, гр. Попово  

 През по отношение на управление на отпадъците  са утвърдени 23 броя работни листи 

за класификация на отпадъци.  

 Извършено е заверка на  7броя отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 

04.06.2014 г. 

 Издаден е 2бройразрешителен документ по чл. 67 от ЗУО и 5 броя регистрационни 

документи по чл. 78 от ЗУО.  

 Участие в комисия във връзка с писма на Главния секретар на МВР, за проверка на 

складове за съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия на територията на 

ОДМВР - Търговище. 
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 Процедирани са 77 уведомления за инвестиционни предложения; по 15 от тях са 

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

ЗООС- 8 бр. преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 4 броя за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО за ПУП и 3 бр. общински ПУО, за други е изискана 

допълнителна информация за уточняване на приложимата процедура 

  Постановени са 3 решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

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

  Постановени са три решения за прекратяване на процедурата по глава Шеста от 

ЗООС, съвместена с чл. 31 от ЗБР поради получени становища за недопустимост от БД ЧР гр. 

Варна и РЗИ гр. Шумен за ИП: „Промяна на НТП: Земеделска земя в ЖМ – малкоетажна – 

жилищно строителство в ПИ с идентификатор 44032.32.654, с площ 1000 кв.м., в местност: 

„Старите лозя“ в землището на с. Лозево“; „Промяна начина на трайно ползване на поземлен 

имот с идентификатор 44032.32.656 по КК на с. Лозево, общ. Шумен от земеделска в 

малкоетажно жилищно строителство и изграждане на собствен водоизточник“; „Изработване 

на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 99164.010.137 

по КВС на с. Виница, общ. Върбица за „Територия за курортни дейности“-ОК за изграждане 

на обект „Бунгала за сезонен отдих“ в поземлен имот с идентификатор 99164.010.137 по КВС 

на с. Виница, общ. Върбица по решение № 11 на протокол № 9 от 28.08.2017г. на Общински 

съвет гр. Върбица“.  

  Постановено е едно решение за спиране на процедурата по ОВОС, съвместена с ОС 

поради неприключила консултация за приложимата процедура с МОСВ за ИП за изграждане 

на МВЕЦ в землището на с. Любичево, общ. Антоново. 

  Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки 

: 

1. С РЗИ – по 6 бр. представена Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС; по 2 бр. УИН  и по 2бр. Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО  

2. С Басейнова дирекция – по 6 бр. УИН за ИН, свързани с ползване на воден обект и две 

повторни консултации по допълнително поискана информация от БД по 2 бр. УИН; 

3. С „Напоителни системи“ ЕАД гр. Русе, клон Долен Дунав – по 1 бр. Информация за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 

 

Обществеността 

 Служители от РИОСВ Шумен посетиха  Детска градина „Пчелица“  гр.Търговище, 

където разказаха на малчуганите екологична приказка за разделното събиране и 

възможностите за преработка на пластмасовите отпадъци. Децата с интерес се включиха в 

занимателните екоигри.  

 Екоексперти участваха в празник на Второ СУ „Никола Маринов“. Програмата 

включваше изпълнение на песни, рецитал и презентация. С екологичните си  знания 

учениците демонстрираха отговорното си отношението към опазването на околната среда и 

интересни идеи  за намаляване вредите от замърсяване с пластмаса. 

 На специална  церемонията в Информационния център на РИОСВ-Шумен  бяха  

раздадени наградите на победителите в „Гората за децата“.  Конкурсът се провежда всяка 

година и е  за най-голямо количество предадена хартия за рециклиране. Тази година в него се 

включиха възпитаници на общообразователни училища и детски градини  от Шуменска и 

Търговищка област.  Те се състезаваха в две категории детски градини и училища, като 

учениците бяха разделени в две подгрупи. Директорът на екоинспекцията инж. Евелина 

Шишманова, поздрави победителите. В категория детски градини, наградата отиде при 

малчуганите от   „Трета“ група на ДГ „Щурче“ – Шумен, които са предали  227 кг  хартия.   С 

награди си  тръгнаха и първокласници от Б клас на СУ „Йоан Екзарх Български“в Шумен , 

предали  1 тон и 482 кг. хартия  и петокласниците от  Б клас от същото училище  с  1 тон и  

918 кг. хартия за рециклиране. 

 Екоинспекцията и Регионалната лаборатория към ИАОС  организираха наблюдение 

на качеството на природните води и установяване степента на замърсяване с пластмасови 
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отпадъци в лесопарк „Кьошкове“. В тази инициатива се включиха учениците от клуб по 

екология към „Професионална гимназия по икономика“, Шумен. Учениците и експерти взеха 

водни проби от две точки по поречието на р. Поройна и близка чешма. Те установиха 

качеството на природните води по показатели PH, електропроводимост, разтворен кислород, 

температура и др. РИОСВ Шумен подари на десетокласниците тениски с лого. 

 

 


