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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ  МАРТ   2019 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

 

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

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

През месец март, експертите на РИОСВ Шумен извършиха общо  106 бр. проверки, при 

които провериха 91 бр. обекти. От извършените проверки, 67 бр. са планови,  а  39 бр. са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 56 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.  За установени административни нарушения са 

съставени 10 бр. АУАН.   

За периода са събрани средства в размер на общо 11 813,19 лв. Събраните суми по 

наложени глоби и санкции възлизат на  10 618,19 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от 

ЗООС са събрани 1 195,00 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са общо 

965,00 лв., като тези, получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС 

са: общ. Попово– 775,60 лв., общ., общ. Каспичан- 159,60 лв., общ. Търговище- 20,80лв.   

През отчетния  период са проверени 9 бр. сигнали, от постъпили 8 бр.  Извършена е  1 бр. 

проверка по сигнал от месец февруари.     

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 Изпълнени са 67 броя планови проверки за м. март по всички направления; 

 През м. март проверките по постъпили сигнали и жалби  бяха  3 бр., основно за 

замърсяване на атмосферния въздух от изпускане на дим и миризма и 3 бр. по замърсяване на 

води;  

 През отчетния период са съставени 10 бр. АУАН, от които 9 броя са за нарушение  на 

ЗЛР, свързани с  не представен отчет за добитите количества лечебни растения за 2018 г. и   1 

бр. по Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух;  

 Проверени са 3 бр. обекти на комплексна проверка и 3 бр. с Комплексно разрешително- 

„Рока българия“ АД, гр. Каспичан, „Алкомет“ АД  Шумен и „Дюра тайлс БГ“ АД;    

 Извършени са 39 бр. извънредни проверки. От тях - 9 бр. са по сигнали, 2 бр. 

последващ контрол, 7 бр. за съставяне на Констативни протоколи след проби води и въздух, 5 

бр. по инвестиционно намерение, 4 бр. за ДПК, 3 бр. за определяне на точки и площадки за 

мониторинг въздух. По заповед на Министъра на ОСВ за чистотата на реки и дерета- 2 бр; 

 Извършени планови проверки с вземане на водни проби  с РЛ Шумен за м. март - 12 бр. 

 По отношение на управление на отпадъците, са извършени  4 бр. проверки на 

площадки за дейност с ОЧЦМ, ИУМПС, НУБА и др.;  6 бр. за дейности с медицински 

отпадъци; 1 бр. проверка  по оползотворяване на отпадъци от опаковки; 

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

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

на РИОСВ- гр. Шумен;  

 През месеца приоритет бяха дейности по презареждане на пожарогасители във връзка с 

предстоящ пожароопасен период на ЗТ- изключителна държавна собственост, изготвяне на 

Противопожарен план за 2019 г.; 
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 В Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора е изпратен 1 

бр. екземпляр от вида Розов пеликан; 

 Отбелязан бе световният ден на водата с конкурс на ученици за  макет по темата и 

дискусия за опазване на водата  и устойчива управление;  

 

  Засилен превантивен контрол : 

 

 През месец март са постановени 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

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

на опасни отпадъци до 50 тона“ гр. Шумен, и „Изграждане на хотел, автомивка и сервиз за 

ремонт на МПС“ с. Мадара община Шумен;  

 Постановени са 7 бр. решения за прекратяване на производството по реда на Глава шеста 

от ЗООС за инвестиционни предложения; 

 Постановени са 2 бр. решения за възобновяване на спряно производство по реда на 

глава шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР за инвестиционни предложения 

„Изграждане на МВЕЦ в землището на с. Любичево,  общ. Антоново“ и „Разработване на 

находище за строителни материали-подземни богатства  от находище „Кралево-2“, землище с. 

Кралево, общ. Търговище; 

 Оценено е качеството на повторно внесен ДОВОС за ИП: „Разширение на гробищен 

парк гр. Омуртаг, общ. Омуртаг“, като оценката е отрицателна; 

 Оценено е качеството на внесен ДОВОС за ИП: „Изграждане на леярен цех за 

производство на отливки от алуминий с. Царев брод, общ. Шумен“  като оценката е 

отрицателна; 

 Извършени са 2 бр.  планови проверки по документи съгласно плана за контролна 

дейност на направление ОВОС и ЕО: 

-   по изпълнение на условие Решение № ШУ-19-ПР/2018 г.: Изграждане на площадка за 

приемане, третиране и съхранение на отпадъци гр. Шумен;  

-   по изпълнение на условие в Решение № ШУ-40-ПР/2017 г.: Изграждане на площадка за 

временно съхранение на неопасни отпадъци в гр. Шумен;  

 Констатира, се че е започнало реализиране на дейностите и няма неизпълнени 

условия; 

 Извършен е планов контрол, относно правното действие на 2 бр.  решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС: 

 - Решение  № ШУ-01-ПР/2014г. за инвестиционното предложение на „Инитиум 86“ 

ЕООД гр. София – констатирано е, че е изгубило правно действие, тъй като не е започнало 

осъществяване на ИП; 

 - Решение № ШУ-06-ПР/2014г. за инвестиционното предложение на „Аресгаз“ ЕАД – 

констатирано е, че е изгубило правно действие, тъй като не е започнало осъществяване на ИП; 

 Извършени са четири извънпланови проверки, 3 бр.  от които по внесени уведомления 

за инвестиционни предложения и 1 бр. по Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за ИП; 

  

Tекущ контрол:     

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 На сигнал С-21/05.03.2019 за изгаряне на найлонови отпадъци и туби от препарати за 

растителна защита в с. Хитрино, община Хитрино,  е извършена проверка на място. Установено 

е самозапалила се стара царевица, която е запръстена и прекратено изгарянето при проверката;   

 На сигнал С-22/08.03.2019 за изпускане на отпадъчни води от къща за гости „Ралица“ в 

с. Кюлевча, общ. Каспичан, е извършена проверка на място. Установено е наличие на 

овлажняване терен от  септична яма за отпадъчни води. Дадени са предписания за почистване и 

изчерпване на септичната яма, което е изпълнено;  

 На сигнал С-23/11.03.2019 за изпускан дим от района на м. Топхането е извършена 

проверка на място. Установената причина е Дърводелски цех, който работи с котел на твърдо 

гориво-дървени изрезки, като се използва за подгряване на въздух за сушене на дървени 

изделия. Котела е с мощност 0.110 MW - под изискването за извършване на собствени 
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измервания на газовете. Извършва се преустройство на горелката за подобряване 

ефективността с ползване на пелети;   

 На сигнал за замърсяване на път  в село Панайот Хитово, общ. Омуртаг от дейност на 

ферма за биволи е извършена проверка. Не е установено замърсяване на улицата с торова маса 

и отпадъци.  Извършвани са проверки от ОДБХ Търговище и има тройна съдебно-ветеринарна 

експертиза по гражданско дело  при което също няма констатирани нарушения; 

 На сигнал за замърсяване с отпадъци в с. Ловец, община Върбица и близост до язовир 

Тича - Извършена е проверка на място в присъствието на представител на Община Върбица и 

кмета на с. Ловец. Констатирани са локални замърсени с отпадъци места в района на селото. 

Дадени са предписания за почистване на кмета на общ. Върбица;  

 По сигнал за изгаряне на отпадъци, депонирани за рекултивация в кариера в с. Златна нива - 

Установено е запалване на отпадъци в кариерата, при което се е извършвало гасенето им чрез 

пожарна кола. Извършено е измерване за установяване качеството на атмосферния въздух със 

специализирана апаратура за аварийни ситуации към РЛ-Шумен, като е съставен протокол 

№ЗК-25 от 21.03.2019 г. Не са установени превишаване на пределните норми по показатели. На  

дружеството е дадено един на брой предписание за конкретните мерки, които дружеството ще 

предприеме за недопускане запалване  на отпадъци. Изгарянето е прекратено. Предстои 

съставяне на АУАН; 

 На сигнал С-27/21.03.2019 за намерен Розов пеликан, който не може да лети – гр. Нови 

пазар е извършена проверка на място. Пеликанът е взет от РИОСВ Шумен и изпратен за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора;   

 

Опазване чистотата на въздуха  

 През  месец март са извършени 5 бр. проверки по сигнали, основно за изгаряне на 

отпадъци и други материали и предизвикване на задимяване и замърсяване на атмосферният 

въздух.  Дадени са предписания за недопускане и прекратяване замърсяване на атмосферния 

въздух от изгаряне на отпадъци;  

 През месец март са извършени планови проверки на 14 обекта (в това число 2 броя 

комплексни проверки и 5 броя съвместни проверки); 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 През месец март са извършени общо 23 бр. проверки от които 9 бр. планови за 1-то 

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

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

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

месеца.  Това са: Канализационна система гр. Каспичан; „Рока България“ АД, гр.Каспичан; 

„Алкомет“ АД, гр.Шумен; „Карлсберг България“ АД, гр.Шумен; „Надежда“ ООД, МПП 

с.Климент, МПП „Лактис милк“ООД, с.Тодор Икономово; „Каолин“ ЕАД, гр.Каолиново; 

„Клара АВС“ ЕООД, с.Зелена морава; Канализационна система с ГПСОВ гр.Шумен; 

Канализационна система с ГПСОВ гр.Нови пазар; „Тракиявин“ ООД, с.Овчарово; ЕТ „Фишмен 

2012- И* И*“, с.Руец. От ЕТ „Фишмен 2012- И* И*“, с.Руец не се взети водни проби, поради 

това, че обекта беше затворен и нямаше достъп до точките за мониторинг. Съставени са 12 бр. 

Констативни протокола след водни проби. Дадени са 2 бр. предписания за прекратяване 

превишение на ИЕО; 

 Извършени са две извънредни проверки с отдел „ПД“ – на свинеферма в с. Ивански и 

кравеферма на ЗП „В* В*“, с. Драгоево. Дадени са 3 бр. предписания по отношение опазване на 

водите; 

 Извършена е първа планова комплексна проверка – на Кланица и транжорна „Клара 

АВС“ ЕООД, с.Зелена морава, общ. Омуртаг. Извършено е пломбиране на 3 бр. кранове към 

авариен изпускател на отпадъчни води;   

 Извършени са две съвместни проверки с направление «УООП»: на „Андрей Кирилов“ 

ЕООД, гр.Шумен и „Хартцвет“ ООД, гр.Шумен. Няма дадени  предписания по отношение 

опазване на водите; 
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 Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 За отчетният период са извършени 8 бр  проверки на фирми, извършващи дейност 

с отпадъци;  

 Извършени  са 2 бр. проверки на лица, пускащи на пазара опакована готова 

продукция, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от ЗУО. Не е установено 

неспазване на нормативните изисквания и не заплащане на лицензионните възнаграждения. 

Дадени са 2 бр. предписание за представяне на липсващи документи;   

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

дружествата водят редовно отчетност, отпадъците се съхраняват при спазване на изискванията 

на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти Дадени са 2 бр. предписания; 

 Извършени са 6 бр. проверки на лица, генератори  и извършващи дейности с 

медицински отпадъци. Няма констатирани нарушения. Една от проверката е и във връзка с 

подадено заявление за дейност по третиране на медицински отпадъци в автоклав; 

 

Почви 

 Акцент през месеца е проверка на състоянието на 2 бр. складове за съхранение на 

залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита с представители на ИАОС, с 

цел - започване на  преопаковането и предаването за крайно обезвреждане на негодните ПРЗ от 

два склада по Българо- Швейцарска програма;  

 

Комплексни проверки  

 При извършените 4 бр. планови комплексни проверки на Предприятие за производство 

на сухи строителни смеси и лепила- “Билмат“ООД, гр. Шумен, Предприятие за клане на свине, 

ЕПЖ, ДПЖ и транжорна- "Клара АВС"ЕООД, с.Зелена морава, Канализационна мрежа с 

ГПСОВ - Търговище, и извънредна на Предприятие за производство на керамични тухли- 

"Родна индустрия- 91" ЕООД, гр. Попово, не са установени нарушения на нормативните 

изисквания. Дадени са общо 13 бр. предписания;   

 

 Комплексни разрешителни  

 Извършени са 3 бр. планови проверки на обекти с комплексно разрешително – на 

инсталации на "Рока България" АД - инсталация за производство на керамични изделия 

гр.Каспичан, на "Дюра-тайлс БГ" АД- предприятие производство на керамични плочи- гр. Нови 

пазар,   "Алкомет" АД- предприятие за преработка на алуминий и производство на алуминиеви 

изделия гр. Шумен. Дадени са 7 бр. предписания;  

 

ОХВ  

 Извършени са общо 5 бр. проверки по химикали, от които 3 бр. съвместни- "ЕМ и АС" 

ООД, с. Царев Брод, "Алкомет"АД,  "Рока"АД, гр.Каспичан и 2 бр. самостоятелни  - "Пестицид" 

ЕООД, с. Царев брод, „Дюра-тайлс БГ“ АД, гр. Нови пазар; 

 Извънредна проверка  1 бр. - "Фикосота" ООД, гр. Шумен, заедно с  Дирекция 

“Инспекция по труда“ гр.Шумен. По време на проверката е попълнено Приложение  № 3 по 

указания на МОСВ;  

Екологична отговорност 

 Извършени са 3 бр. проверки на "Данили 888" ЕООД, гр. Търговище в рамките на 

съвместна проверка, дадено е 1 бр. предписание, "АЛМЕД" ООД, "Камчия"  ЕАД, като са 

дадени 3 бр. предписания;   
 

Шум 

 Съгласно годишен график за извършване на контролни измервания на нивата на шум 

излъчван от промишлени източници за 2019 г., през месец март са  извършени измервания за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 3 обекта: „Амиго Груп 12“ ЕООД, гр. 

Омуртаг, „Трейдфарма“ ЕООД, гр. Нови пазар и „ЕМ и АС“ ООД, с. Царев брод. Те са 

проведени от РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София, в съответствие с Методика за определяне на 
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общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие, и 

определяне на шума в мястото на въздействие; 

 

БРЗТЗСР 

 През месеца  бяха извършени 5 бр. извънредни проверки: 1 бр. по подаден сигнал за 

неполагане на грижи за вековно дърво, 1 бр. проверки по постъпил сигнал за птица.  

Осъществено е приключване на преписки по входирани уведомления за ИП и ГСП;  

 

Последващ контрол: 

 Извършена е една извънредна проверка – последващ контрол за изпълнение на 

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

Комплекс „Стара Плиска“. Проверката се извърши съвместно с представители на Община 

Каспичан и кмета на гр. Плиска. Установи се, че предписанията не са изпълнени. За 

констатираните нарушения е сезирана  Районна прокуратура-Шумен; 

 При проверка на  Кланница и транжорна на "Клара - АБС" ЕООД с. Зелена морава, е 

извършен и последващ контрол по опазване на водите за дадени предписания от предходна 

проверка по сигнал. Установено, е същите са изпълнени;  

 По отношение на управление на отпадъците,  през изтеклия месец са извършени 2 бр. 

проверки по последващ контрол по дадени предписания при предходни проверки. Установено е 

изпълнението им. През отчетния период са изпълнени 16 бр. предписания дадени при проверки 

през текущия и предходния месец; 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ 

 Следствие на извършена проверка по сигнал за Изгаряне на отпадъци в кариера в с. 

Златна нива със замърсяване на въдуха в с. Царев брод и дадените предписания, е 

преустановено горенето на отпадъците. В резултат е прекратено замърсяването на атмосферния 

въздух в района;  

 По отношение опазване чистотата на въздуха при контролната дейност през месец март 

са дадени 4 бр. предписания, отчетено е изпълнението на 1 брой, дадено през изминалата 2018 

г.  През месец март са извършени 10 броя извънредни проверки;  

 За непроведени СПИ през 2018 г. от източниците на емисии на вредни вещества в 

атмосферния въздух, е съставен 1 бр. АУАН по ЗЧАВ, на „Тайфун БГ“ ООД, гр. Търговище- 

инсталирани в производствена площадка в с. Ловец , общ. Търговище;   

 От извършено измерване за определяне на общата звукова мощност, излъчвана от 3 

обекта и определяне на шума в мястото на въздействие, е установено, че в нито една от точките 

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

зони - 70 dB, съгласно Наредба № 6; 

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

мониторинг е установено, че качествата на водата не отговарят на определените норми- ИЕО в 

издаденото Разрешително за заустване, за Канализационна мрежа без ГПСОВ на гр. Каспичан. 

За това предстои съставяне на АУАН по ЗВ;  

 За 2 бр. обекта   при проверките с водни проби е установено минимално превишанане 

на нормите за качествата на отпадъчните води, преди заустването им във воден обект, за "Хан 

Омуртаг"АД, завод Шумен- завод за керамични плочи и   "Рока България" АД - инсталация за 

производство на керамични изделия гр.Каспичан. За тях предстои съставяне на текуща месечна 

санкция;  

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

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

дадените условия в Разрешителните за заустване, са Канализационна мрежа с ГПСОВ Велики 

Преслав, "ПХЖ Брадърс комерс" ЕАД, гр. Шумен, Мандра - МПП на  "Екселанс"ООД, с. 

Осмар, на предприятие за производство на боеприпаси - "Електроапаратура" ЕООД, с. 

Ковачевец,  Канализационна система с ГПСОВ, гр. Търговище;       
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 По управление на отпадъците са извършени общо 44 бр. проверки, от които 36 бр. са 

планови. Извършени са 3 бр. проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 2 бр. 

проверки по последващ контрол по дадени предписания. При осъществения контрол,за 

привеждане на обектите в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконови нормативни 

актовеса дадени 15 бр. предписания, а са изпълнени 16 бр.;  

 През отчетния период са утвърдени 6 бр. броя работни листи за класификация на 

отпадъци, заверени са 12 бр.  отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. 

Издадени са 2 броя  регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за дейност събиране и 

транспортиране и един брой разрешително по чл. 67 от ЗУО за третиране на медицински 

отпадъци;  

 През месец март  2019 г. по опазване на почвите,  са извършена 3 бр. проверка по 

Условия 13 - опазване на почвите от комплексно разрешително. При проверката не е 

констатирано замърсяване на почвите;  

 През отчетния период по отношение на ОХВ и ЗОПОЕЩ, са извършени общо 8 бр. 

проверки, в т.ч. 7 бр. планови проверки и 1 бр. извънредна; 

 По БРЗТЗСР при проверките през месеца са дадени 2 броя предписания за опазване на 

вековно дърво, за които собственикът Община Хитрино е поискала удължаване на срока; 

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

направлението не са констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма 

съставени АУАН, изпълнени са в срок  4 бр. предписания;  

 

АУАН  

 През месец март са съставени 10 бр. АУАН, както следва: 

1. ДС-20/07.03.2019г, Б* А*, не е представила отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.2 т.6 от ЗЛР; 

2. ДС-21/08.03.2019г, В* З*,  издал е позволително за ползване на лечебни растения в 

противоречие на Заповед издадена от МОСВ, нарушен чл.28 от ЗЛР; 

3. ДС-22/08.03.2019г, В* З*, издал е позволително за ползване на лечебни растения в 

противоречие на чл. 7, т.5 от Наредба №2/2004г, осъществен състав на чл.71, ал.1 от ЗЛР; 

4. КБ-01/08.03.2019г, В* З,  издал е позволително за ползване на лечебни растения в 

противоречие на чл. 7, т.2 и т.8 от Наредба №2/2004г, осъществен състав на чл.71, ал.1 от ЗЛР; 

5. ДС-23/11.03.2019г, Ф* Х*, не е представила отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.2 т.6 от ЗЛР; 

6. ДС-24/12.03.2019г, М* А*,   не е представила отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.2 т.6 от ЗЛР; 

7. ДС-25/12.03.2019г, И* И*,  не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.2 т.6 от ЗЛР; 

8. ДС-26/14.03.2019г, Х* Х*,   не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.2 т.6 от ЗЛР; 

9. ЗК-01/25.03.2019г, Тайфун БГ ООД, Дружеството не е провело емисионен контрол 

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

10. ДС-27/28.03.2019г, Р* И*, не е представил отчет за добитите количества лечебни 

растения за 2018, нарушен чл.31, ал.2 т.6 от ЗЛР; 

 

 

НП 

 През месец март са издадени 16 бр. НП, както следва:  

1.№13/12.03.2019г, Ш* Т*, не е представил обобщена информация за изкупените, 

обработени, реализирани и налични количества билки в организирания от него 

билкозаготвителен пункт, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, глоба в размер на 100 лв.; 

2. №14/12.03.2019г, Вест 2012, не е представило обобщена информация за изкупените, 

обработени, реализирани и налични количества билки в организирания от него 

билкозаготвителен пункт, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, имуществена санкция в размер на 

300 лв.; 
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3. №15/12.03.2019г, О* А*, не е представил обобщена информация за изкупените, 

обработени, реализирани и налични количества билки в организирания от него 

билкозаготвителен пункт, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, глоба в размер на 200 лв.; 

4. №16/12.03.2019г, Есентиалис Олеа ЕООД, не е представило обобщена информация за 

изкупените, обработени, реализирани и налични количества билки в организирания от него 

билкозаготвителен пункт, нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР, имуществена санкция в размер на 

300 лв.; 

5. №17/12.03.2019г, Л* Н*, издала е позволително за ползване на лечебни растения под 

специален режим на опазване и ползване, нарушен чл. 28 от ЗЛР, наложена глоба в размер на 

200лв.; 

6. №18/13.03.2019г, В* М*, неизпълнение на задължителни предписания, осъществен 

състав на чл.166, т.3 от ЗООС, наложена глоба в размер на 2000лв;. 

7. №19/20.03.2019г, И* Ю*, не е изпълнил задължението си да представи в РИОСВ - 

Шумен обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и налични количества 

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

в размер на  200 лева.; 

8. №20/20.03.2019г, В* З*, издал позволително за ползване на лечебни растения № 14600 и 

в частност за 2000кг. корени Валериана, в противоречие със Заповед № РД-56/ 01.02.2018г. за 

специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2018г., издадена от 

Министъра на околната среда и водите, нарушен чл. 28 от ЗЛР, глоба в размер на 400 лв.; 

9. №21/21.03.2019г, Б* А*, не е изпълнила задължението си да представи в РИОСВ - 

Шумен обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и налични количества 

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

в размер на 100 лв;. 

10. №22/21.03.2019г, Ф* Х*, не е изпълнила задължението си да представи в РИОСВ - 

Шумен обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и налични количества 

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

в размер на 100 лв;. 

11. №23/22.03.2019г, В* З*, издал позволително за ползване на лечебни растения № 22554 

и в частност за 1000кг. листа липа, в противоречие на чл.7, т.5 от Наредба №2/20.01.2004г за 

правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, 

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

12. №24/22.03.2019г, ВиК-Шумен, изхвърляне и  заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект, осъществен състав на чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите, 

имуществена санкция в размер на 1000 лв.; 

13. №25/25.03.2019г, Д* С*, не е представил отчет за добитите от него количества от 

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

14.  №26/25.03.2019г, Н* Х*, не е представил отчет за добитите от него количества от 

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

15.  №27/27.03.2019г, Карлсберг България АД, изхвърлило и заустило производствени 

отпадъчни води в повърхностен воден обект, с което нарушило ИЕО предвидени в КР, 

осъществен състав на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ, имуществена санкция в размер на 1000 лв.; 

16.  №28/28.03.2019г, П* С*, Лицето е: 1. изкупило 240 кг. корени от пищялка и 373 кг. 

листа от бръшлян, без да притежава издадени позволителни за ползване; 2. изкупило 

количества от видовете цвят глог  и цвят липа, надвишаващи определените такива в издадените 

му позволителни за ползване на лечебни растения, нарушен чл. по т. 1: чл. 31, ал.2, т.2 от ЗЛР; 

по т.2 чл.28б от ЗЛР; глоба в размер на 250 лв.; 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 В резултат на получените Протоколи от изпитване при аварийни ситуации /относно 

извършено измерване за установяване на КАВ в с. Царев брод и в района на Кариера – с. Златна 
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нива – по постъпил сигнал/ на РЛ – Шумен, е установено, че концентрациите на диазотен 

оксид, амоняк, флуороводород, формалдехид, ацетон, въглероден оксид, хлороводород, 

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

трихлоретан, толуен, серен диоксид, n – Пропан, диметиламин, азотен диоксид циановодород, 

дихлорметан, сяровъглерод и бензен са по – малки от границата на количествено определяне на 

метода. За останалите показатели - въглероден диоксид и метан, не са регистрирани 

превишения на нормите за замърсяване на атмосферния въздух в с. Царев брод и в района на 

Кариера – с. Златна нива; 

 Пречиствателните съоръжения за пречистване на отпадъчни води на всички  обекти, 

проверени при планови проверки през отчетния период, са в изправност и в експлоатация. Не е 

установено заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или 

канализационна мрежа. Няма регистрирани замърсявания и аварийни ситуации; 

 В резултат на осъществената контролна дейност по отношение на управление на 

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

площадки. Не се допуска образуването на нерегламентирани сметища; 

 През месец март РИОСВ Шумен предприе действия по спасяване на екземпляр  розов 

пеликан. Птицата е прибрана и изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора; 

 Извършено е участие в 3 бр. комисии за приемане на контактни зони на Кадастрални 

карти в Област Търговище, с уточняване  налични защитени територии и зони; 

 Взето е участие в комисия във връзка с Изменение-2 и допълнение на 

Горскостопанския план на горските територии и на земеделските територии, придобили 

характеристика на гора, собственост на Община Антоново. 

 

Бизнеса  
 През месец март са представени и обработени 6 броя доклади за проведени СПИ през 

2018 г. и през 2019 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Веселин 

Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен, „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище, „Тайфун – БГ“ 

ООД, гр. Търговище, производствена площадка – с. Ловец, „Санитапласт“ АД, с. Драгоево, 

„Пип Трейд“ ООД, гр. София, производствена площадка – с. Давидово и ОП "Чистота“, гр. 

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

 През м. март са изготвени 2 бр. становища за удължаване срока на Разрешителни за 

заустване на воден обект; 

 Процедирани са 27 уведомления за инвестиционни предложения и едно уведомление за 

план/програма изготвени са пет процедурни писма с указана приложима процедура по реда на 

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

 През месец март са постъпили три броя Искане с информация за преценяване на 

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

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

1. С РЗИ – по три броя Информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС;  

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

от които повторна консултации и по едно Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС; 

3. С ОДБХ гр. Шумен – по искане за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за ИП за изграждане на свинеферма, при която компетентния орган мотивирано е 

предложил намаляване на капацитета;  

  Представена Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ОУП на общ. 

Шумен, след проведени консултации с РЗИ гр. Шумен и БДЧР гр. Варна и внесена  

допълнително поискана информация от възложителя, е приета без забележки;  

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 22 бр. отговори по 

внесени уведомления за ИП, 28 бр. по внесени Горскостопански програми, от които 1 бр. да се 

извърши процедура по реда на Наредбата за ОС; 2 бр. по внесени План- извлечения (ДГТ), 1 бр. 

по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г, 1 бр. 

издадено Решение по реда на Наредбата за ОС; 
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 През м. март по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 2 бр. писма до 

Басейнови дирекции гр. Плевен и гр. Варна за становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 

водите, във връзка с депозирани в РИОСВ- гр. Шумен уведомления за ИП и Горскостопанска 

програма; 

 По внесени УИН са изготвени 6 бр. писма, указващи приложимата процедура по ЗБР 

при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС; 

 Дадени са 2 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони; 

 С положителна оценка е оценено качеството на ДОСВ на ОУПО Каспичан, като са 

констатирани несъответствия в доклада, след отстраняването на които е дадено указание, че 

предстои провеждане на консултации с обществеността по реда на Наредбата за ОС; 

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

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

част на регистъра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Подаване на заявления с код през портала за електронни административни услуги на 

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

за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ – 9 броя; 

 

Обществеността 

 

 Ученици от клуб „Млад химик и изследовател“ към СУ „Св. Св Кирил и Методий“ - 

град Смядово гостуваха в Информационния център на РИОСВ – Шумен по повод Световния 

ден на водата 22 март. Децата участваха в дискусия относно грижата за опазването на водата,  

устойчивото управление на водните ресурси и осигуряването на свободен и лесен достъп до 

питейна вода.  Прожекция на документален филм  запозна децата с дейността на Регионалната 

лаборатория към ИАОС.  Младежите проследиха работния процес в екоинспекцията и  

разгледаха апаратурата за анализ на водни проби, с която работи  Регионалната лаборатория 

към ИАОС.    

 Служители на РИОСВ Шумен гостуваха на първокласниците от НУ „Княз Борис I“ - 

град Шумен, където изнесоха открит урок на тема „Вода за всички“. Показаха на учениците 

вълшебствата на водата чрез образователни опити. Екоекспертите разгледаха и специално 

подготвена изложба от рисунки за Световния ден на водата. 

 РИОСВ Шумен и БДЧР Варна проведоха ученически конкурс „Никой не оставя зад 

себе си“ за изработка на макет на естествен воден обект и електронна картичка с послание, в 

периода 15.02-15.03.2019 г. Конкурсът беше проведен сред ученици от 1 до 9 клас с идеята да 

провокира тяхната творческа оригиналност и гражданска позиция към опазването на природата 

и съхраняване чистотата на водите. До предварително обявения срок постъпиха 36 проекта за 

електронна картичка с послание и 33 макета на воден обект. 

 Децата от ДГ „Снежанка“, гр. Каспичан подариха на екоекспертите рисунки с послания 

за опазване на природата и съхраняване на чистотата на водите. Те бяха наградени от РИОСВ 

Шумен с индивидуални грамоти за екологичната творческа позиция, която изразиха. 

 

 

 


