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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г. НА РИОСВ – ШУМЕН 

 

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

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец юли, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха общо  108 проверки, 

при които провериха 97 обекта. От извършените проверки 70 са планови, а 38 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване 

на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 6 

броя АУАН.   
 За периода са събрани средства в размер на общо 4310 лв. Събраните суми по 

наложени глоби и санкции възлизат на 500 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от 

ЗООС са събрани  3 810 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са 3 048 лв., 

като тези получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са:  

община Велики Преслав -  1 616 лв., община Попово – 863 лв., община Шумен – 325 лв., 

община Каспичан  – 185 лв., община Търговище – 58 лв.   

  През отчетния  период са извършени  11 проверки по сигнали, от постъпили общо 

15 сигнала и жалби от граждани, като 4 от сигналите са прехвърлени по компетентност.      

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

   Изпълнени са 70  планови проверки за месец юли по всички направления, от които 

най - много по управление на отпадъците - 23 броя, по опазване на водите - 13 броя и 

опазване на въздуха – 8 броя. 

Извършени са 2 проверки на обекти с комплексни разрешителни. Първата е на 

инсталация за производство на пиво в град Шумен, с оператор „Карлсберг България“ АД и 

на инсталация за производство на керамични продукти – тухли в град Каспичан с оператор 

„Керамат“ АД. Установено е спазване на условията на комплексните разрешителни. На 

„Карлсберг България“ ЕАД е предписано да изготви и представи информация относно 

употребата и съхранението на опасни химични вещества, а на „Керамат“ АД са дадени 

предписания да извърши актуализация на инструкции, в които не са отразени промените от 

Решение за актуализация на комплексното разрешително, както и да се представят 

документи по прилагане условията от комплексно разрешително, които не са били налични и 

представени в момента на проверката.  

 През месеца експертите участваха в 4 броя комплексни проверки. На  

„Електроапаратура” ЕООД село Ковачевец, където са дадени 5 предписания за изискване на 

документи от доставчиците (ИЛБ, наличие на хромен триоксид), да се актуализира заповед, 

да се попълни приложение №2 към Формат и съдържание на информация, събирана и 

поддържана от задължените лица. Проверката е по направления  УООП, ОХВ и ОВ,  

  На „Надежда” ООД са дадени 2 предписания за предоставяне на документи относно 

предаване на отпадък и актуализация на досиета на хладилни камери.  

 При проверката на Каолин ЕАД няма дадени предписания.   
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  Четвъртата комплексна проверка е на „Лавена“ АД, град Шумен. Няма дадени 

предписания по отношение опазване на водите. Дадени са две предписания по ЗАПОЕЩ, 

които вече са изпълнени. 

  Проверките по постъпили сигнали и жалби са общо 11, като основно са за защитени 

птици и бозайници – 8 броя, за замърсяване на атмосферния въздух – 1; за замърсяване с 

отпадъци и изгаряне – 1 броя и 1 съвместна проверка за замърсяване на водите. 

   През отчетния период са съставени 6 броя АУАН, от които 3 броя за нарушение на 

ЗООС, 1 брой за нарушение по ЗУО, 1 - за нарушение на Закона за водите и 1 - за нарушения 

по ЗЛР. 

   Направени са 38 извънредни проверки. От тях - 11 са по сигнали, 2 проверки са за 

последващ контрол, 6 - за съставяне на Констативни протоколи след проби води и въздух, 4 

броя са за ДПК, 3 броя са за донесен екземпляр, 3 броя са по писма, 2 броя са за ГСП, 2 

броя за определяне на точки и площадки за мониторинг въздух, 1 брой по подадено 

заявление, 1 брой по подадено уведомление, 1 брой по инвестиционно предложение и 2 броя 

други. 

През месец юли експерти ежеседмично участваха в епизоотичните комисии в 

Областната управа в Шумен и в Търговище за набелязване на мерките за ограничаване на 

разпространението на африканска чума по свинете (АЧС). Беше определен представител на 

РИОСВ – Шумен за участие в комисиите по чл. 2, ал. 3 от Наредба №22 от 10.06.2006 г., 

назначени със Заповед на кмета на съответната община за определяне на терени за 

загробване на животни. В две от общините вече е направен оглед на терени, за които са 

налични протоколи за одобрение. 

Бяха проверени два склада за съхранение на негодни препарати за растителна защита 

(ПРЗ) по Българо – Швейцарската програма за сътрудничество. От проверките се установи, 

че няма течове, миризми и разпилявания на ПРЗ и състоянието на складовете е добро. Те 

бяха предадени на фирма - изпълнител с документи по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност 

и е в ход преопаковането на негодните за употреба ПРЗ и предаването им за обезвреждане.  

През месеца бяха извършени четири извънредни проверки със служители на  ОД на 

МВР – Шумен и Търговище за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС). При проверките на три от обектите е установено 

съхранение на ИУМПС, дадени са предписания за своевременното им предаване. 

Бяха направени 6 планови проверки на билкозаготвителни пунктове и общо 14 

извънредни проверки, от които е проверен и един незаконен пункт за изкупуване на билки. 

Съставен е АУАН. 

 Приоритет за месеца беше приключването на преписки във връзка с кандидатстване 

по Подмярка 6.3 по уведомления за инвестиционни предложения (ИП) и горскостопански 

програми (ГСП).  

В Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани”- град Стара Загора са 

настанени за лечение и отглеждане общо 10 екземпляра от видовете Бял щъркел (4 бр.), 

Черен бързолет (2 бр.), Ръждива чапла, Алпийски бързолет, Кос и Домашна кукумявка. В 

Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, фондация “Геа 

Челониа” в с. Баня, община Несебър е изпратен един екземпляр от вида Шипоопашата 

костенурка. 

 Информационния център на РИОСВ – Шумен посрещна над 90 деца от шуменски 

занимални и от читалището в село Мадара. В три поредни дни експертите запознаха 

малчуганите с дейността на екоинспекцията и им разказаха, и показаха най – често 

спасяваните птици и бозайници в летния сезон. 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

През месец юли са постановени две решения за преценяване на необходимостта от 

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

предложения по преустройство, разширение и смяна предназначението на съществуваща 

сграда в кланичен пункт на предприятие за месопреработка и изграждане на предприятие за 
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млекопреработка в с. Трем, община Хитрино, стопанския двор и увеличаване капацитета 

на птицеферма в землището на с. Методиево, община Върбица. 

Постановено е едно становище по екологична оценка за съгласуване на ОУП на 

община Нови Пазар, след проведено заседание на експертния екологичен съвет (ЕЕС) към 

РИОСВ - Шумен. 

Постановени са три решения за прекратяване на производството по ОВОС/ОС, едно 

от които поради недопустимост за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ 

„Ястребино“ и две поради не внасяне на информация в указания срок след напомнително 

писмо. Едното е за цех за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци и производство 

на сладка и конфитюри, второто – за инвестиционен проект на мобилна мандра.  

Извършени са 7 проверки, 5 от които планови, съгласно плана за контролната дейност 

на направление ОВОС и ЕО. Четири от тях са по документи: 

 - по изпълнение на условия в Решение за инвестиционно предложение за 

увеличаване капацитета на кравеферма. 

   - по изпълнение на условия в Решение за ИН по изграждане на птицеферма за 

отглеждане на бройлери. 

 - по изпълнение на условие в Решение за ИН по изграждане на два броя тенис    

кортове и паркинг към тях. 

 - по изпълнение на условие в Решение за ИН по изграждане на нова 

птицеферма за клетъчно отглеждане на кокошки-носачки. 

   Направена е една проверка на място и едно участие в ДПК за многофункционална 

зала по плана на село Памукчи, община Нови пазар, както и една извънпланова проверка по 

писмо на БДЧР град Варна на МПП "Хаддад Милк" ЕООД в село Макариополско, общ. 

Търговище. 

 

 

Tекущ контрол:     

  

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 

 

 

За месеца бяха извършени 2 проверки по сигнали за чистотата на въздуха. Първата 

мащабна проверка беше съвместно с експерти от Регионалната лаборатория (РЛ) – Шумен и 

Регионалната лаборатория – Варна по няколко сигнала от жители на град Попово за 

системно обгазяване от производството на „Родна индустрия 91“ ЕООД, инсталация за 

производство на тухли. Едното измерване бе проведено със специализираната апаратура за 

измерване в аварийни ситуации на РЛ – Шумен ден след подаването на сигнала от граждани. 

По време на замерването нямаше задимяване и миризма на пушек, а концентрациите на 

измерените вещества по 26-те показателя не показаха отклонения от допустимите емисии за 

качеството на въздуха. Едновременно с това станаха известни и резултатите от  

мониторинговите  имисионни измервания за фоново замърсяване на въздуха, които показаха 

състоянието на атмосферния въздух в град Попово за 27 денонощия през първото полугодие 

на 2019 г. Те се извършиха от мобилната автоматична станция (МАС)  на РЛ – Варна към 

ИАОС. При тях  също не бяха наблюдавани превишения на допустимите норми за фини 

прахови частици (ФПЧ10), въглероден оксид (CO), серен диоксид (SO2), азотен оксид (NO), 

азотен диоксид (NO2)и озон (О3). 

 Втората проверка беше направена в село Троица, във връзка със сигнал за системно 

замърсяване на атмосферния въздух в населеното място, в следствие на производствената 

дейност от цех за производство на хидратна вар, собственост на „СМА Минерал Бургас Вар“ 

ЕООД, град Бургас. В жилищната зона на с. Троица, в близост до цеха бе инсталирана МАС 

към РЛ – Варна с цел установяване качеството на атмосферния въздух. Предстои резултатите 

от извършеното изпитване да бъдат представени в РИОСВ-Шумен.  

 По отношение чистотата на атмосферния въздух беше направена проверка на „Крис 

ойл 97“ ЕООД, град Каспичан. Беше издаден констативен протокол след проби въздух за 

установено съдържание на прах и въглероден оксид във формираните отпадъчни газове от  
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котел ПКМ – 6,5 над допустимите емисии (НДЕ). Изготвено е предложение до Директора на 

РИОСВ – Шумен за налагане на текуща месечна санкция. 

  Беше проверена асфалтовата база в село Драгоево  на "Инжстройинженеринг" ЕООД, 

град Варна. Съставен е констативен протокол след проби въздух за установен масов поток на 

прах в отпадъчните газове формирани от асфалтосмесителната инсталация над НДЕ. 

Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Шумен за намаляване на действащата 

към момента текуща месечна санкция. 

 През месец юли са извършени 7 броя извънредни проверки по отношение на опазване 

чистотата на въздуха. Беше проверена „Фикосота“ ООД, гр. Шумен, във връзка с писмо на 

дружеството за утвърждаване на точки за вземане на проби от източници на емисии на 

вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Дадено е предписание за извършване на 

СПИ. 

 Проверена е производствената площадка в град Велики Преслав на „Плиска Ойл“ 

ООД, гр. Шумен. Извънредната проверка беше във връзка с временно преустановяване на 

производствената дейност. Беше съставен констативен протокол по чл. 69 в от ЗООС във 

връзка с действаща санкция, касаеща атмосферния въздух. 

 Беше направена проверка на „Ал и Ко“ АД, гр. Шумен във връзка с писмо на 

дружеството за утвърждаване на точки за вземане на проби от източници на емисии на 

вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Дадено е предписание за извършване на 

СПИ. 

  Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, град София годишен график за 

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

за 2019 г., през месец юли е извършено измерване за определяне на общата звукова мощност 

излъчвана от 2 обекта: "Пип Трейд" ООД, гр. София, МПП - с. Давидово и „Айсис“ ООД, гр. 

Варна, производствена площадка – гр. Каспичан. Същото е проведено от РЛ – Шумен към  

ИАОС, град София, в съответствие с методика за определяне на общата звукова мощност, 

излъчвана в околната среда от промишлено предприятие, и определяне на шума в мястото на 

въздействие. За „Пип трейд“ ООД, резултатите показват, че не са установени превишения на 

нивата на излъчвания шум в околната среда.  

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

извършване на задължителен инструментален контрол, през месец юли бяха взети проби от 

„ЛВК - Винпром“ АД, 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, град София. В резултат на 

получените протоколи от изпитване не е установено превишение на НДЕ – норми за 

допустими емисии. 

 По отношение опазването на водите е направена една проверка по сигнал за  

разнасяне на неприятна миризма от предприятие „Фрештекс Текстил Финишинг България“ 

ЕООД, град Попово, поради нефункционираща локална пречиствателна станция. Чували с 

утайки от пречиствателното съоръжение се прикривали в голям склад. Направена е една 

извънредна, съвместна проверка с експерт по УООП. Като източник на миризмите са 

посочени басейните на пречиствателната станция за отпадъчни води на обекта. При  

проверката на място не е установено разнасяне на миризми или съхранение на интензивно 

миришещи вещества. Проверени са всички налични пречиствателни съоръжения на обекта. 

Установено е че ЛПС на обекта се почистват периодично. Представени са експлоатационни 

дневници, които се водят редовно. Утайките от ЛПС, след обезводняване и изсушаване се 

съхраняват в закрит склад с катинар на площадката на обекта, до предаването им. Не беше 

установено нарушение на екологичното законодателство, не са дадени предписания. 

   При извънредна съвместна проверка с експерт от направление ОВОС и ЕО, последващ 

контрол на дадено предписание на „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско, за изграждане 

на локална пречиствателна станция и издаване на разрешително за заустване е установено 

неизпълнение на предписанието. Не са представени документи за намерения за изпълнение, 

не са предприети мерки и действия по подобряване на качествата на отпадъчните води  
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формирани от обекта. Съставен е констативен протокол дадени са предписания за 

изпълнение в срок. 

  Извършени са планови проверки на 13 обекта емитери на отпадъчни води -  МПП 

„Надежда“ ООД, с. Климент; МПП „Екселанс“ ООД, с. Осмар; ЕТ „Н*Н*“, плодохранилище 

с. Кочово; „Клара АВС“ ЕООД, кланица в с. Зелена морава; ГПСОВ-Търговище, 

гр.Търговище; МПП „Лактис милк“ ООД, с. Тодор Икономово; „ПХЖ Брадърс Комерс“ 

ЕАС, гр. Шумен; „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен; „Електроапаратура“ ЕООД, с. 

Ковачевец; „Алкомет“АД, гр. Шумен; „Сарк България“ АД, гр. Шумен; „Кай Майнинг“ 

ЕООД, с. Пристое и „Каолин“ ЕАД, гр. Каолиново. Дадени са 2 броя предписания, едно от 

които е изпълнено, а останалото  е в срок за изпълнение. 

       Съставени са 4  констативни протоколи след водни проби -  на  КМ-Каспичан, град 

Каспичан; „Тракия Глас България“ ЕАД, град Търговище; „Пашабахче България“ ЕАД, град 

Търговище и „Ив-Мес“ ЕООД, с. Златна нива. 

       За установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения са 

съставени текущи месечни санкции на: „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище;  

„Милтрейд БГ“ ООД, с. Съединение и МПП „Камаджиев милк“ ЕООД, с. Крива река. 

Предстои съставяне на ТМС на „Ив-Мес“ ЕООД, с. Златна нива и съставяне на АУАН на 

„ВиК-Шумен“ ООД за канализационна мрежа на град Каспичан. 

     По отношение на водите са съставени са 2 броя АУАН.  Първия - по чл. 200, ал. 1, 

т. 31 от Закона за водите на  МПП „Хаддат милк“ ЕООД, с. Макариополско за това, че 

дружеството  не е изпълнило даденото предписание по констативен протокол. Втория е на 

ЗП Б*А*, кравеферма в с. Капище по чл. 41 от Закона за опазване на околната среда, за това, 

че не са предприети мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата в 

имот, нейна собственост. 

Извършена е една извънредна проверка с вземане на втори водни проби. По нея 

предстои прекратяване на ТМС на „Тракия Глас България“ ЕАД, град Търговище.  

При проверка на „Лавена „АД, град Шумен е установено заустване на отпадъчни води 

в канализационната система с ГПСОВ на град Шумен. Няма констатирани нарушения. 

  Във връзка с получен сигнал за бездействие по сметосъбирането в община Попово и 

трупане на бали пълни с СБО в общински парцел експертите на РИОСВ – Шумен извършиха 

проверка на инсталация за дейност с отпадъци в град Попово, стопанисвана от Еко Инвест 

Север ООД. От проверката  се установи, че балите се съхраняват на открита площадка с 

трайна настилка, в съответствие с нормативната уредба. За дейността дружеството 

притежава документ по чл. 67 от ЗУО. На дружеството и община Попово има издадени 

предписания до 31.08.2019 и 02 .09.2019 г. да сключат  договор с фирма имаща разрешителен 

документ за крайно обезвреждане на битовите отпадъци и да започнат предаването на 

отпадъците, за които е изтекъл едногодишния срок на съхранение. При проверката е 

съставен един брой АУАН за неизпълнение на предписание по чл. 166, т. 3 във вр. с чл.155, 

ал. 2 от ЗООС. Причината е незавършено в срок изграждане и монтиране на сепарираща 

инсталация.    

 За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната 

среда са съставени още 2 броя АУАН. Единия е на  „ЕСТ Трейд“ ООД за неизпълнение на 

задължително предписание на основание чл. 155 ал. 2 от ЗООС. Втория е на Мебел Стил 

ООД, за предаване на отпадъци на лице, което не притежава документ по чл. 35 от ЗУО и без 

сключен писмен договор, нарушението е по чл. 8, ал. 1 от ЗУО. 

Извършена е една  проверка на фирма - генератор на медицински отпадъци във връзка 

с изпълнение на задълженията и 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.  Проверено беше воденето на отчетност в 

отчетни книги по приложение № 1, договори, заповеди за определяне на лица, отговорни за 

управлението на отпадъците, идентификационни документи по приложение № 8 от Наредба 

№ 1 от 04.06.2014 г. При проверката не са констатирани нарушения. 

 

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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Бяха извършени три броя 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. Дадено е едно предписание за предоставяне на 

липсващи документи.  

През месеца се извърши една проверка на  автосервиз, при която се установи, че 

отпадъците се съхраняват при спазване на изискванията на Наредба за отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти и Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци. Дадено е едно предписание за предоставяне на липсващи 

документи.  

Извършена една проверка на фирма, извършваща дейности по събиране и третиране 

на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване и др. отпадъци, като и една такава на оползотворяваща отпадъци от черни 

метали. Проверена е и една фирма извършваща дейност по разкомплектоване на ИУМПС. 

При проверките се установи, че се спазват изискванията на издадените им документи и на 

ЗУО.  

Проверени бяха две фирми оползотворяващи пластмасови отпадъци и една 

оползотворяваща дървени отпадъци, няма констатирани нарушения.  

 Извършени са 2 планови проверки на складове за съхранение на залежали и негодни 

за употреба препарати за растителна защита в с. Мараш и с. Ивански.   

През месеца бяха проверени 12 обекта по ОХВ - "РИМА 03" ООД - обект с. Върбак, 

"Драган Ценков" ЕООД , с. Градище, "Виола Органик" ЕООД, гр. В. Преслав, "Есентиалис 

олеа" ЕООД, с. Ралица, "Биоароматик" ЕООД, кв. Дивдядово, ЕТ "Р*Д* - Ефедра", с. 

Миланово, "Агбия ойлс" ООД, с. Тимарево, ЗП "Р*Н*" - обект с. Тимарево, "РКЛ Е.О." 

ЕООД - обект с. Бял Бряг, ЕТ "Мартина Органик – М*Х*", с. Мараш, “Яна Кесар” ООД, гр. 

Шумен, "ДИСИ" ООД, гр. Шумен. В рамките на осъществения контрол са дадени са 

предписания с конкретен срок за изпълнение. В отчетения период е получена информация за 

изпълнението на 9 предписания. 

В рамките на осъществения контрол по ОХВ са дадени общо 25  предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения.   

През месеца е изготвена и изпратена изпратена в МОСВ обобщена информация за 

контролната дейност  по Регламент 850/2004 (POPs) на ЕО на територията на РИОСВ Шумен   

за периода 01-30.06.2019г. за проверка на производители/вносители и професионални 

потребители за съответствие с въведените ограничения за употреба на 

Хексабромоциклододекан (HBCDD); Полихлорирани нафталени (PCN); Хексахлорбутадиен 

(HCBD); Късоверижни хлорирани парафини (SCCPs); Пентахлорфенол, и неговите соли и 

естери (РСРs); Декабромодифенил етер (deca-BDE), относно фирми на територията на 

РИОСВ Шумен  за контрол за 2019г. по прилагане на Регламент 850/2004 (POPs) на ЕО, по 

отношение на ограниченията за пускане на пазара и употребата на УОЗ в изделия. За целта 

са извършени 20 проверки на 20 фирми и няма дадени предписания. Проверките показват, че 

на територията на РИОСВ-Шумен няма пуснати на пазара изделия със съдържание от 

забранителния списък. 

 

СЕВЕЗО  

Изготвен е констативен протокол от извършена проверка по изпълнение на мерките, 

предвидени в  Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии  на  Пашабахче 

България ЕАД, град Търговище във връзка с класификацията му като предприятие с нисък 

рисков потенциал. Дадени са 2 задължителни за изпълнение предписания. Изпратен е доклад 

до МОСВ от извършена проверка по чл. 157а, ал. 2  ЗООС  на Пашабахче България ЕАД, гр. 

Търговище във връзка с изискванията на чл. 23, т. 8, съгласно формата  по приложение №8 от 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях. 
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Представена е в МОСВ информация, изискваща се от държавите членки за изпълнението 

на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно контрола на 

опасностите  от големи аварии, които включват опасни вещества. За отчитания период 2015 

– 2018 г. изпратената информация е за броя на предприятията с висок и нисък рисков 

потенциал, както и броя на предприятията с опасност от ефекта на доминото. Включени са 

още броя на предоставените доклади от предприятия с висок рисков потенциал и броя на 

изготвените аварийни планове, както и колко предприятия са освободени от изготвянето на 

аварийни планове. Едно е издаденото решение за освобождаване на кмета на община 

Смядово да изготвя външен авариен план. През периода има извършени две принудителни  

административни мерки за пломбиране на съоръжения и инсталации на  Петролната база в 

град Каспичан и „ Пътинженерингстрой“ в град Търговище. 

 

ЗОПОЕЩ 

Бяха извършени 2 планови проверки - на община Каспичан и на „Лактис Милк“ ООД 

– обект в с. Тодор Икономов. Дадени са две предписания по отношение на изготвяне на 

собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и на 

причинени екологични такива.  По прилагане на задълженията по ЗОПОЕЩ при участията в 

останалите планови проверки има дадени още 3 предписания. 

БРЗТЗЗ 

През месеца експертите от РИОСВ - Шумен бяха ангажирани с предприемане на 

мерки с цел предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по 

свинете. Те участваха в организиране на разяснителни срещи с билкозаготвители в областите 

Шумен и Търговище, и изготвяне на писма до Общини и Горски/ Ловни стопанства при 

издаване на позволителни за ползване. В изпълнение на Заповед на МОСВ, незабавно бяха 

издавани становища за предложения от Общини за местоположението на трупните ями 

спрямо защитени зони и защитени територии. 

Експертите взеха участие в междуведомствена комисия за изготвяне на предложение 

за предоставяне на статут на недвижима културна ценност на монумента „Създатели на 

българската държава“ в град Шумен. 

Те участваха още в 4 комисии за приемане на контактни зони на Кадастрални карти в 

област Търговище и в 2  комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на защитените 

зони при Областните дирекции „Земеделие” в Шумен и в Търговище. 

По отношение на Закона за лечебните растения бяха извършени 20 проверки. Няма 

дадени предписания. Констатирано е изпълнението по едно предписание, дадено през месец 

юни. Съставен е един АУАН на физическо лице по реда на Закона за лечебните растения, за 

това, че не е уведомило РИОСВ – Шумен за организирания от него билкозаготвителен пункт. 

Осъществявал е дейност по изкупуване, изсушаване и съхранение на количества от видове 

билки, без да притежава издадено позволително за дейност. 

 През отчетния период бяха предприети действия по 8 подадени сигнала за намерени 

бедстващи птици (Алпийски бързолет, Черен бързолет, Ръждива чапла и Бял щъркел -  броя). 

Пернатите бяха своевременно прибрани и изпратени за лечение и отглеждане в Спасителния 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора.  

 

Последващ контрол: 

 

 По последващ контрол относно  „УООП“ за юли е извършена 1 проверка по дадени 

от предходна проверка предписания, като същите  са изпълнени. През отчетния период са 

изпълнени общо 8 броя предписания, дадени при проверки през предходния месец.   

РИОСВ-Шумен е отчела изпълнението на 9 предписания по отношение на последващ 

контрол за химикали, както и изпълнението на едно от  предписанията  дадени при 

проверката на "Тракия глас България" ЕАД, град Търговище. След утвърждаване на 

актуализирания доклад за безопасност на дружеството е разпространена информация за 

планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие, съгласно  
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изискванията на чл.116 а, от ЗООС до засегнатата общественост, както и до община 

Търговище. Информация за доклада е получена и в РИОСВ-Шумен. 

Изпълнени са 2 броя предписания, дадени при контролната дейност по ЗОПОЕЩ. 

   Изпълнени са 6 бр. предписания, дадени на оператори с комплексно разрешително.  

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

 В резултат на получен Протокол на РЛ-Шумен от измерване при аварийни ситуации 

относно извършено измерване за установяване на КАВ в град Попово във връзка с постъпили 

сигнали е установено, че концентрациите на вълероден оксид, диазотен оксид, метан, 

амоняк, флуороводород, формалдехид, толуен, ацетон, хлороводород, фенол, 

метилмеркаптан, фуран, стирен, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, 

серен диоксид, n – Пропан, диметиламин, азотен диоксид, циановодород, дихлорметан, 

сяровъглерод и бензен са по – малки от границата на количествено определяне на метода. За 

показател въглероден диоксид не е регистрирано превишение на нормата за замърсяване на 

атмосферния въздух в град Попово. Жителите на града бяха своевременно информирани за 

резултатите от измерването. 

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

на ЗУО и подзаконовите нормативни актове са дадени 12 броя предписания, а са изпълнени 8 

броя. 

През отчетния период експерти от направление „УООП“ са утвърдили 14 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 5 броя регистрационни документи по 

чл. 78 от ЗУО.  

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. Това е констатирано от проверките на обектите и е видно от доброто 

състояние на площадките.   

 По реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС са дадени 26 отговора по внесени 

уведомления за ИП, 4 -  по внесени План-извлечения (1 бр. за частна гора и 3 бр. за държавни 

гори), 21 отговора по внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да се извърши 

процедура по реда на Наредбата за ОС) и 32 бр. по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020г. 

През месец юли по реда на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС е изпратено 1 писмо до 

Басейнова дирекция гр. Варна за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, във 

връзка с депозирано в РИОСВ- гр. Шумен уведомление за Горскостопанска програма.  

Издадено е 1 Решение по реда на Наредбата за ОС.  

Издадено е 1 Решение за прекратяване на процедура по реда на Наредбата за ОС, 

поради недопустимост на ИП спрямо режима на защитена зона. 

Във връзка с внесени УИН е изготвено 1  писмo, указващo приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Даденa e 1 преценкa по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Дадена е положителна оценка на качеството на ДОСВ за ИП „Открит добив на 

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

Хитрино, обл. Шумен спрямо предмета и целите на опазване на защитена зона BG 0000138 

„Каменица“ за опазване на природните местообитания. 

 

НП 

 

През месец юли са издадени 14 НП на обща стойност 40 900 лв.: 

 

1. На Себтур ЕООД, за това че дружеството е осъществило нерегламентиран внос на 

стока без регистрация, съгласно изискванията на Регламент на ЕС, в нарушение на 
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чл. 34 и, ал.8 от ЗЧАВ, във вр. с чл.17 от ЗЧАВ. Наложена е санкция в размер на 

10 000лв.  

3. На Дюра-Тайлс БГ АД за неизпълнение по условия от КР, в нарушение на чл.125, 

ал.1, т.2 от ЗООС. Наложената санкция е в размер на 10 000лв. Установено е, че два 

вида отпадъци са образувани и съхранявани в количества, които превишават нормите, 

определени с условията на комплексното разрешително, с което е констатирано, че 

предприятието е нарушило 2 от условията в комплексното разрешително за дейността 

му. 

4. На Север Харт Груп ЕООД за неизпълнение на условие от Решение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци, осъществен състав на чл.136, ал.2, т.4, 

предложение първо от ЗУО. Наложената санкция е в размер на 7 000лв. 

5. На Голдън Фийлд ООД, за допуснато нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в 

нарушение на чл.29, ал.2, предложение 3-то от ЗУО. Наложената санкция е в размер 

на 2 000лв.  

6.  На Родна индустрия-91 ЕООД, за неизпълнение на задължително предписание е 

осъществен състав на чл.166, т.3 от ЗООС. Санкцията е в размер на 2 000лв.  

7.  На Каолин ЕАД, за това че дружеството е  осъществило заустване на производствени 

отпадъчни води във воден обект, посредством авариен изпускател, в отклонение от 

предвидените условия в Разрешителното, осъществен е състав на чл. 200, ал.1, т.2, 

предложение второ от ЗВ. Наложена е санкция в размер на 2 000лв. 

8.  На Еко Инвест Север за неизпълнение на задължително предписание е осъществен 

състав на чл.166, т.3 от ЗООС. Наложена е санкция в размер на 2000 лв.  

9.  Две са НП на ВиК-Шумен ООД за допуснато заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект, в несъответствие със заложените ИЕО в издаденото 

разрешително, с което е нарушен чл.48, ал.4 от ЗВ. Наложени са 2 санкции по 1 000лв.  

10. На Дайъри Продъктс ЕООД за това, че е изхвърлило отпадъчни води във воден 

обект, с което дружеството е нарушило емисионните норми от Наредба 

№6/09.11.2000г, осъществен е състав на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ. Наложена е санкция в 

размер на 1000лв.  

11. На Агро Органик Трейд ООД, за това, че не е представило в РИОСВ-Шумен 

обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и налични количества 

билки в организирания билкозаготвителен пункт, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, а 

наложената санкция е в размер на 300 лв. 

12. Глоба в размер на 1 400 лв. е наложена на К. И. Т., извършил дейности с отпадъци от 

черни метали, без регистрация по ТЗ и без разрешително по ЗУО, осъществен е 

състава на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. 

13. Глоба в размер на 1 000лв. е наложена на Ф. И. В., допуснала отвеждане на смесен 

поток отпадъчни води от двора на имота до сухо дере вливащо се във воден обект, 

осъществен е състав на чл.200, ал.1, т.5, предложение второ от ЗВ. 

14. Глоба в размер на 200 лв. е наложена на ЗП Б. Х. А., която не е предприела мерки за 

предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата, с което е нарушен 

чл.41 от ЗООС. 

 

ТМС  

През месец юли са наложени 6 броя санкции за 1 097 лв. 

 

1.  На Крис Ойл, ТМС в размер на 289 лв. за превишение на НДЕ по показатели прах и 

въглероден оксид. 

2.  На Тракия Глас България, ТМС в размер на 213 лв. за превишение на ИЕО по 

показател – активна реакция.  

3. На Камаджиев-Милк, ТМС в размер на 196 лв. за превишение на ИЕО по показатели – 

неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот и общ фосфор. 

4. На Милктрейд-БГ ООД, ТМС в размер на 144 лв. за превишение на ИЕО по 

показатели - неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот и общ фосфор, хлориди и 

нефтопродукти. 
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5. На Фрештекс Текстил Финишинг България, ТМС в размер на 140 лв. за 

превишение на НДЕ по показател прах и въглероден оксид. 

6. На ВиК ООД гр. Търговище, текуща месечна санкция в размер на 115 лв. за 

превишение на ИЕО по показатели анионактивни детергенти, неразтворени 

вещества, БПК5 и нефтопродукти. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ 

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 

„Родна индустрия 91“ ЕООД е изпълнила 3 броя предписания, свързани с 

предоставяне на информация за ползвани ресурси при работата на инсталация за 

производство на керамични продукти - тухли. РИОСВ-Шумен е дала разрешение за по-дълъг 

срок на предписание, касаещо извършването на собствен мониторинг на замърсяващи 

вещества в отпадъчните газове от производствената дейност на същия обект. „Пашабахче 

България“ ЕАД е изпратила част от документите, които не са били налични по време на 

плановата проверка през месец юни 2019 г., като за останалите е определен едноседмичен 

срок от РИОСВ-Шумен за представянето им. Извършено е и почистване на бетонови канавки 

за дъждовни води, за подобряване на ефективността при функционирането им. „Хибриден 

център по свиневъдство“ АД е извършило транспортиране на течна торова маса от бетонов 

резервоар за съхранението му (лагуна), за наторяване на земеделски земи. С това е прекратен 

риска от преливане и замърсяване на земни площи и повърхностни води. 

 И през месец юли се работи по почистването на складове за съхранение на ПРЗ по 

изпълнение на Българо – Швейцарската програма за сътрудничество. Проверени са два 

склада  

 

Бизнеса 
 

  През месец юли са представени и обработени 11 броя доклади за проведени СПИ през 

2019 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Метал“ ЕАД, гр. 

Шумен, ОП „БКС Търговище“, гр. Търговище, Регионално Депо – Търговище, 2 бр. на ОП 

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

„Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна, Асфалтова база – с. Драгоево, „Керамат“ АД, гр. 

Каспичан, ОП „БКС Търговище“, гр. Търговище, Асфалтова база – с. Разбойна, „Барс“ АД, 

гр. Шумен, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на 

общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг, „Айсис“ ООД, гр. Каспичан и „Теси“ 

ООД, гр. Шумен). Резултатите от извършените СПИ показват, че съдържанието на 

контролираните вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от производствените 

съоръжения в околната среда не превишават НДЕ, регламентирани с нормативните актове. 

Постъпили са 93 уведомления за инвестиционни предложения, от които 57 са по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСС за периода 2014-2020 г. По едно от тях е изготвено 

процедурно писмо с указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС - 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Постъпило едно Искане с информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС и едно Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ПУП; 

Проведени са консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки с РЗИ – по 

Информации към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и по 

Информации към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и с 

Басейнова дирекция  по върната преписка за ново произнасяне по УИН за изграждане на 

МВЕЦ „Ястребино“ след получено Решение №133/27. 06. 2019 г. на МОСВ по жалба. 
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Обществеността 

 

Над 90 деца от шуменските занимални и от читалището в с. Мадара гостуваха на 

експертите от РИОСВ-Шумен в дните на отворени врати -  от 22 до 24 юли. Те научиха за 

дейността на екоинспекцията и за това какви птички и бозайници най-често се спасяват от 

експертите на направление „Биоразнообразие“ през летните месеци. Видеоклипчета и 

снимки на спасените животни им показа Деян Спасов – експерт в инспекцията, като той 

разказа на малчуганите и много любопитни истории за премеждията си при спасяване на 

пернатите. За да затвърдят знанията си децата изработиха таралежи от суров картоф и 

хранилки за птички, които взеха за спомен от гостуването си, а на експертите те подариха 

своите цветни екологични послания и рисунки. 

 


