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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 2018 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г. 

 проверени 

обекти 

 извършени 

проверки 

съставени 

актове 

актове за 

неизпълнение 

на дадени 

предписания 

отменени 

актове с 

резолюция 

издадени 

наказателни 

постановления 

събрани 

суми от 

имуществе

ни санкции 

и глоби  

наложени 

санкции с НП 

по чл. 69 от 

ЗООС 

събрани 

суми от 

еднократ

ни и 

текущи 

санкции 

(чл. 69 от 

ЗООС) 

ПАМ 

брой брой  общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой 

111 119 2 2 3 4 18100,00 11000,00 4 184,00 3078,50 0 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

През месец ноември 2018 г., експертите на РИОСВ Шумен извършиха общо  119 бр. 

проверки, при които провериха 111 бр. обекти. От извършените проверки 73 бр. са планови,  

а  46 бр. са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.  За установени административни нарушения са 

съставени 2 бр. АУАН по ЗООС, за неизпълнение на предписания. Събраните суми по 

наложени глоби и санкции са общо 14078,50 лв., като от текущи месечни санкции по чл. 69 от 

ЗООС са събрани 3078,50 лв., а по наложени имуществени санкции и глоби – 11000,00 лв.  

Общо 2462,80 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като тези, получили най 

– големи приходи от наложени санкции са: общ. Велики Преслав– 1200 лв., общ. Попово– 

741,20 лв.,  общ. Шумен- 233,60 лв., общ. Каспичан- 229,60 лв., общ. Търговище- 58,40лв.   

През отчетния  период са проверени 4 бр. сигнали. От постъпилите 3 бр. сигнали са 

обработени 3 бр. От тях за 1 бр. е поискана допълнителна информация.     

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 Следствие на извършения контрол, са съставени 2 бр. АУАН на обекти – Кланица за 

червени меса  с. Здравец, общ. Търговище и физическо лице за неизпълнение на дадени 

предписания.   

 Извършени са 41 броя извънредни проверки. От проверките - 15 бр. са за съставяне на 

Констативни протоколи след проби води и въздух, 3 бр. - последващ контрол, 15 бр. за ДПК, 4 

бр. по заповед и писмо на МОСВ, 2 бр. по писмо на Прокуратурата, 2 бр. по УИН. 

 Извършени са 5 бр.  планови проверки с вземане на водни проби за контролен 

мониторинг, съвместно с РЛ Шумен.   

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

за дейности с отпадъци.  

 По отношение опазване на почвите са извършени 2 бр. проверки на складове за 

залежали и негодни за употреба ПРЗ  

 През месеца са извършени 2 бр. комплексни проверки.  

 Извършени са 2 бр. проверки на обекти с издадени Комплексни разрешителни.  

 Подадени са и обработени 7 бр. заявления в Информационната система за управление и 

поддръжка на публичен регистър по ЗОПОЕЩ.    

 През месец ноември от направление „ОВОС и ЕО” са извършени 7 бр. планови 

проверки, от които: четири с посещение на място; 2 бр. по документи за изпълнение на условия 

в решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  1 бр. планова - за 

правното действие на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
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 По отношение на биологичното разнообразие и Защитени територии, през месеца 

приоритет беше извършването на 2 бр. проверки по издадени Решения по Наредбата за ОС, 

1 бр. на ТП „ДГС Нови пазар“ и 1 бр. на Община Каспичан и 2 бр. извънредни, по внесено 

заявление за прочистване на дървесна и/ или храстова растителност в имоти, част от които 

попадат в защитена зона /ЗЗ/ BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине“ и по внесена ГСП за 

имот в земл. с. Разделци, общ. Антоново, попадащ в ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“. 

   

  Засилен превантивен контрол : 

 Извършените седем планови проверки, съгласно плана за контролна дейност на 

направление ОВОС и ЕО, са : 

- Решение № ШУ-42-ПР/2017г., при която се констатира, че е инвестиционното 

предложение е реализирано. Няма неизпълнени условия от постановеното Решение; 

 - Решение № ШУ-47-ПР/2017г. - не е започнало реализиране на инвестиционното 

предложение;     

- Решение по ОВОС № ШУ-3-1/2016 г. проверката се констатира, че не е започнало 

реализиране на инвестиционното предложение; 

- Решение № ШУ-04-ПР/2017 г. при която е констатирано, че е започнало реализиране на 

инвестиционното предложение-доизградена е основната производствена сграда и се монтират 

поетапно машини за производство, изградени са предвидените сгради в Решението; 

- Решение № ШУ-43-ПР/2017 г. има налична документация, удостоверяваща 

изпълнението на условието в Решението; 

- Решение № ШУ-39-ПР/2017 г. установи се налична документация, удостоверяваща 

изпълнението на условието в Решението; 

- Извършен е контрол на правното действие на Решение № ШУ-31-ПР/2013 г., като е  

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

осъществяването му; 

 През м. ноември са постановени 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО с характер на решението „да не се извършва ЕО“  

 Постановени са 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, едно  с характер на решението „да се извърши ОВОС“  

 Постановени са 3 бр. и решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС, 

съвместена с ОС  

 Постъпило е 1 бр. Искане за издаване на Решение по ОВОС за ИП Разширение на 

гробищен парк, гр. Омуртаг, по което се провеждат консултации; 

 Постъпили са 2 бр. Искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС,  по 

едно от тях се провежда консултация с РЗИ, второто е върнато за допълване и коригиране на 

информацията; 

 Изготвени са 10 броя процедурни писма с указана приложима процедура по реда на 

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

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 На 09.11.18г. в 16,34 ч. бе подаден сигнал с вх. № С-101/09.11.2018г  за замърсяване на 

р. Камчия, нагоре от моста при с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, за оцветени води в реката с 

кафяв цвят. На 10.11.2018 г. бе извършена проверка с представители на БДЧР-Варна и РЛ-

Шумен към ИАОС. Проверени са  р. Камчия, след с. Хан Крум, по течението в участък до „Яза“ 

на р. Врана при с. Хан Крум и на МВЕЦ „Тича“, с. Миланово. Не бяха установени замърсявания 

или замътнявания на водите на р. Камчия и р. Врана. Не беше установена мъртва риба по 

наблюдавания воден и крайбрежен участък. При проверката в МВЕЦ “Тича“ е установено, че 

дейността е временно прекратена, с цел извършване на ремонтни дейности. Установи се, че при 

проверката, изравнителя на МВЕЦ е източен, с наличен воден оток по оточен канал. Причина за 

това е предстоящ ремонт на участъка на захранващ канала за МВЕЦ. Извършеното източване на 

изравнителя и наличието на утайки в него е причинило повишена концентрация на дънни 

утайките от реката, което е причина за замътването на водата. Взеха се водни проби от 
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аварийния изпускател в точка след савак в началото на отвеждащ канал от РИОСВ Шумен и  от 

повърхностни води в р. Камчия преди и след заустване на отвеждащ канал от БДЧР Варна. 

Дадени са 3 бр. предписания.  

 По  постъпил сигнал за замърсяване на яз. Фисека, общ. Търговище с 

отпадъчни води от мандра в с. Макариополско, общ. Търговище, на 14.11.2018 г. бе извършена 

незабавна проверка на място с представители на ОДБХ, БДЧР-Варна и РЛ-Шумен към ИАОС. 

Проверено е МПП – „Хаддад Милк“ ЕООД, събирателни лагуни за отпадъчни води от обекта, 

прилежащо местно дере и яз „Фисек“.  Беше установено, че отпадъчните води след 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, се отвеждат, чрез канализационен тръбопровод 

до бетонова шахта извън територията на предприятието и се заустват в 2 бр. земно насипни 

лагуни с водоплътно фолио. Констатирано е, че от лагуните не преливат отпадъчните води. От 

крайна бетонова шахта е извършвано преливане на отпадъчни води и застването им в 

прилежащо месно дере. Около крайната бетонова шахта до лагуните и надолу към дере в 

непосредствена близост до лагуните са установени отпадъчни води с белезникав цвят. По време 

на проверката шахтата не преливаше. Беше извършен оглед на руслото на дерето по посока 

естествен отток на води, при което беше установено наличие на утайки и отпадъчни води от 

обекта с белезникав цвят, придружени със специфична миризма на МПП. Бяха взети водни 

проби за анализ на качествата на отпадъчните води от предприятието от точка при крайна 

бетонова шахта.  Беше извършена проверка и на съоръженията и отвеждащата площадкова 

канализация на „ХАДДАД МИЛК“ ЕООД. Проверено е дерето, преди яз. Фисек. Не е 

установено заустване на отпадъчни води в язовира. За прекратяване констатирани нарушения 

по Закона за водите са дадени 3 бр. предписания за изпълнение, едното от които е изграждане 

на ПСОВ. Предстои съставяне на АУАН. 

 Във връзка с подаден сигнал за нерегламентирани сметища на територията на ОПУ – 

Шумен бе извършена проверка на място на републикански път II-73 – второкласна пътна мрежа 

в участъка Шумен – Смядово. Установени са замърсявания с отпадъци на отбивка срещу 

бензиностанция Кастрол и на отбивка на пътя преди с. Кълново и на отбивка бивш ж.п. прелез. 

Констативният протокол от извършената проверка е изпратен на ОПУ – Шумен за сведение и 

изпълнение, като за резултатите от предприетите действия ОПУ – Шумен следва да уведоми 

РИОСВ – гр. Шумен в срок до 30.11.2018 г.  

 Извършена е проверка на място, съвместно с представител на Община Нови пазар по 

сигнал за формирано нерегламентирано сметище в гр. Нови пазар в близост до МБАЛ Нови 

пазар. При проверката е установено, че имота с начин на трайно ползване – пасище, извън 

регулация е частна собственост. Част от имота е бивше сметище за производствени отпадъци на 

бивше предприятие за производство на порцелан и стъкло „Китка“ АД. При извършения оглед 

на място не се установи наличие на нови замърсявания, няма наличие на битови отпадъци. 

 

Опазване чистотата на въздуха  

 Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2018 г. за извършване 

на задължителен инструментален контрол, през месец октомври бяха взети проби от 1 обект: 

„Плиска ойл“ ООД, гр. Шумен,  производствена площадка – гр. В. Преслав – извършено е 

измерване за установяване съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, 

формирани при работа на котел ПКМ – 4 с предна камера за твърдо гориво. Пробонабирането е 

осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. София. 

 През месец ноември са извършени планови проверки на 21 бр.  обекти, (в това число 1 

брой комплексна проверка и 3 бр. съвместни проверки).  

 В рамките на осъществения контрол през месец ноември са дадени 4 бр. предписания, 

отчетено е изпълнението на 2 бр. от тях на останалите не е изтекъл срокът за изпълнение  

 През месец ноември е извършена 1 бр. проверка във връзка с постъпило в РИОСВ– 

Шумен, Разпореждане от Окръжна Прокуратура – Шумен за извършване на проверка за 

замърсяване на въздуха /обгазяване/ в района на гр. Шумен, в частно жилището. Ползвана е 

специализирана апаратура за аварийни ситуации с РЛ Шумен. Не е установено наднормено 

замърсяване.   

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  
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 Общо извършените планови проверки са 40 бр. 

 Извършени са планови проверки с водни проби на обекти - емитери на отпадъчни 

води: „Млечни продукти“ООД, с.Коньовец; ДП „Кабиюк“, с. „Коньовец; Канализационна 

мрежа гр.Смядово; „Крис-ойл-97“ЕООД, гр. Каспичан; „Енерсис“ АД, гр. Търговище. 

Дадено е 1бр. предписание. 

 Общо извънредните проверки за м. ноември по опазване на водите са 28 бр. 

 През отчетния период са съставени 14 бр. Констативни протоколи след водни проби за  

резултатите от  изпитванията  на отпадъчните води от протоколи на  РЛ Шумен.  

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 През м. ноември са извършени 4 бр. проверки на лица, пускащи на пазара опакована 

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

на отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. От проверките се установи, че 

фирмите изпълняват задълженията си по чл. 14 от ЗУО чрез сключен договор с ООп, изготвят 

се редовно месечни справки, дължимите продуктови такси се начисляват и заплащат 

своевременно. На две дружества са дадени предписания за представяне на липсващи при 

проверката документи относно изпълнение на задълженията по чл. 14  от ЗУО. 

 През месец ноември са извършени две проверки (планова и по изпълнение на 

предписание) на фирма генератор  на медицински отпадъци във връзка с изпълнение на 

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

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

заведения.  При проверките не са констатирани нарушения. 

 През месеца се извършиха 6 бр. проверки на автосервизи и фирми генератори на 

отработени масла. При проверката се установи, че отработените масла се съхраняват в 

затворени метални варели на закрито, при наличие на абсорбент. Дадени са две предписания за 

представяне на документи и предаване на отпадъци за които е изтекъл срока на съхранение.  

 Извърши се проверка на инсталация за аеробно третиране на биоразградими отпадъци. 

При проверката се установи, че се спазват изискванията относно процеса за компостиране, 

съгласно Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими 

отпадъци. 

 През месеца са проверени  2  бр. фирми, притежаващи документи по чл. 78 от Закона за 

управление на отпадъците за дейност по събиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци. Проверена беше отчетността в отчетни книги по Приложение № 2 от Наредба 

№ 1 от 04.06.2014 г. - проследяване на пътя на отпадъка до крайните фирми извършващи 

дейността по третиране на отпадъка, договорите по чл. 8, ал. 1 от ЗУО и съпровождащите 

документи. Не са установени нарушения.  

 

Почви 

 Извършени са проверки на склад за съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ, 

с. Върбак, община Хитрино, стопанисван от ЕТ „Агросъвет – Теодора Железова“ и на склад за 

съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ, с. Памукчи, община Нови пазар, 

стопанисван от ЗП Х*А*О* 

 

Комплексни проверки  

 Извършени са 2 бр. планови комплексни проверки на обекти " ЕСТ 

трейд“ООД,гр.Търговище и "Винекс Преслав" АД, гр. Велики Преслав.  Не са установени 

нарушения на нормативните изисквания. Дадени са общо 8 бр. предписания.   

 

   Комплексни разрешителни  

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

"Екомакс" АД – инсталация за дейности с опасни отпадъци и "Енерсис" АД- инсталация за 

производство на тягови батерии.  Не са установени нарушения и неизпълнения на условията 

дадени в КР.  Дадени са 3 бр. предписания.  

 

ОХВ  

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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 През м. септември  са извършени  общо 11 бр. проверки. От тях  7бр.  планови 

проверки, с 2 бр. по изпълнение условията на комплексни разрешителни;  2 бр. участие в 

комплексни проверки; 3 бр. съвместни проверки. Извършени са 4 бр. извънредни проверки.  

 

Шум 

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

излъчвана от 1 бр. обект „Санитапласт“ АД, с. Драгоево, общ. В. Преслав.  

 

БРЗТЗСР 

 През месец ноември експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 6 бр. проверки на 6 

бр. обекти, от които 4 бр. планови проверки и 2 бр. извънредни.  

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

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

мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.  

 

Последващ контрол: 

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

представени и обработени 6 броя доклади за проведени СПИ през 2018 г. от оператори, 

експлоатиращи обекти с източници на емисии („Гужер Комерс“ ЕООД, гр. Попово, 

производствена площадка – с. Зараево, „Фикосота“ ООД, гр. Шумен, ОП „БКС Търговище“, гр. 

Търговище, Регионално Депо – Търговище, „Енпай Трансформър Компонентс България“ 

ЕООД, гр. Шумен, „ЗГП България“ АД, гр. Каспичан и „Херти“ АД, гр. Шумен, производствена 

площадка – гр. Плиска).. Не са установени превишения на НДЕ. 

 По отношение на УООП, през месеца се извършиха 2 бр. проверки по изпълнение на 

предписания. През отчетния период са изпълнени 12 бр. предписания, дадени при проверки, а 

са дадени 17 бр.   

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

предписание дадено на „Енола мес“ ЕООД- кланница м. „Тунесец“, съвместно с оператор и с 

Община Велики Преслав. 

 По отношение на ОХВ и КПКЗ, са получени данни за изпълнение на 32 бр. 

предписания. 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 Следствие на извършена проверка през м. ноември е констатирано, че  качествата на 

отпадъчните газове от „Плиска ойл“ ООД, гр. Велики Преслав, са със завишено съдържание на 

прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, формирани при работа на котел ПКМ – 4 с предна 

камера за твърдо гориво. Съставено е предложение за налагане на текуща месечна санкция. 

След проверка на „Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна, Асфалтова база – с. Драгоево, общ. 

В. Преслав е съставен КП след проби въздух, като е установен масов поток на прах в 

отпадъчните газове, формирани от асфалтосмесителната инсталация, над НДЕ. Дадено е 

предписание за извършване на профилактика на пречиствателното съоръжение на 

инсталацията; 

 При проверките по опзване на водите и от получените лабораторни протоколи, не са 

установени превишения на нормите на „Юес Комерс“ООД- МПП с.Голямо Градище; ГПСОВ 

Нови пазар; „Млечни продукти“ООД- МПП с.Коньовец“; „Ив- мес“ ЕООД, с.Златна нива; ДП 

„Кабиюк“, с.Коньовец; „Тракиявин“ ООД, с. Овчарово; ГПСОВ – Шумен; „Камаджиев- милк“ 

ЕООД, с. Крива река; ГПСОВ Попово. С установени превишения  на нормите са РДНО- 

гр.Омуртаг, „Пашабахче България“ ЕООД, гр. Търговище, и „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. 

Шумен.  

 Следствие на постъпилите протоколи от анализи на взети планови водни проби при 

проверки на емитери на отпадъчни води са изготвени предложения за налагане на текущи 

месечни санкции на 4 бр. обекти, за неналагане на 2 бр. обекти, за намаляванве на 1 бр. обект и 

за прекратяване на 1бр. обект. 
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 При проверки по опазване на водите са дадени общо 12. бр. предписания за 

предприемане на мерки за прекратяване на замърсяването, от които 8 бр. са изпълнени. 

 При проверките се установи, че  пречиствателните  съоръжения за отпадъчни води 

функционират.  

 При проверките по спазване изискванията на ЗУО, се установи, че фирмите притежават 

документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, водят отчетност по чл. 44, ал. 1 от 

ЗУО в заверени в РИОСВ - гр. Шумен отчетни книги по Приложения № 2 и № 4 от Наредба № 

1 от 04.06.2014 г. През месеца е проверено съответствието на дейността на обектите с условията 

в издадените документи, отчетността по отпадъци, съхранението на отпадъците. Няма 

установени нарушения и предприети административно наказателни мерки. 

 При осъществения контрол за привеждане на обектите в съответствие с изискванията 

на ЗУО и подзаконови нормативни актове са дадени 17 бр. предписания, а са изпълнени 12 бр. 

предписания.  

 През месеца експерти от направление „УООП“ са утвърдили 5 бр. работни листи за 

класификация на отпадъци и са заверени 8 бр. отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 

04.06.2014 г. Издаден е един брой разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО и три броя 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 Проверените през месеца складове за съхранение на негодни за употреба ПРЗ се 

поддържат в добро състояние. При проверките се установи, че складовете са в добро състояние, 

няма нарушения по целостта на покрива и стените на постройките, не са установени течове и 

разпилявания от препарати. 

 По отношение на УООП, са извършени общо 40 бр. проверки, от които 33 бр. планови. 

От извършените  7 бр. извънредни проверки 2 бр. проверки са по подадени сигнали и жалби на 

граждани, една проверка е във връзка с подадено Заявление за издаване на разрешение за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци, една проверка е във връзка с контрол на 

условията по Решение по ОВОС, една проверка по писмо на Окръжна прокуратура - Омуртаг и 

2 бр. по изпълнение на предписания. 

 При извършване на планови проверки на фирма „А-давил“ ООД – птицеферма 

с.Ивански и „Ферма Енево“ ООД – птицеферма гр. Плиска, не е установено отглеждане на 

птици над праговия капацитет от 40 000 бр. места 

          При извършените проверки по ОХВ, на  10 броя обекти не се установи нарушения 

на изискванията на екологичното законодателство. Дадени са 7 бр. предписания за 

актуализации на документи и набавяне на необходимата информация за създаване на 

електронни досиета на фирмите употребяващи и съхраняващи химични вещества и смеси. 

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

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

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

 

АУАН  

 През месеца са съставени 2 бр. АУАН, както следва:  

1. на физическо лице от гр. Шумен, за неизпълнение на задължително предписание, 

дадено на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда с констативен 

протокол.   

 

2. на «Месни продукти Т» ЕООД за неизпълнение на задължително предписание, дадено 

на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда с констативен протокол.  

 

НП 

 През месеца са съставени 4 бр. НП, както следва:  

1.  №78/08.11.2018г на Община Върбица, затова, че в качеството си на възложител на 

Плана- извлечение за промяна вида на сечта през 2016г, чрез действията си е извършила 

административно нарушение, като не е спазила задължителносот за възложителя условие №1 от 

Решение на Директора на РИОСВ-Шумен, с което е съгласувано план- извлечението. Наложена 

е санкция в размер на 1 000 лв.    

 



7 

 

2. №79/12.11.2018г на «Евро Импекс» ЕООД, затова, че е извършило административно 

нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание, 

дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена е санкция в размер на 7 000 лв.   

 

3.  №80/13.11.2018 г на "Ново стъкло" ЕАД, затова, че в качеството си на оператор на 

инсталация за производство на домакинско стъкло е извършило административно нарушение, 

изразяващо се в неизпълнение на 4 условия от КР. Наложена е санкция в размер на 10 000 лв.     

 

4. №81/26.11.2018г на физическо лице, затова, че е разорал част от имот с начин на трайно 

ползване: "Пасище", попадащ в защитена зона BG 2029 "Котленска планина" за опазване на 

дивите птици. Наложена е глоба в размер на 100 лв. 

 

 

 КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 В резултат на получен Протокол от измерване при аварийни за установяване на КАВ в 

района на ул. „Владайско въстание“ № 7, вх. 2, гр. Шумен, във връзка с Разпореждане на ОП - 

Шумен/ на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на въглероден оксид, диазотен оксид, 

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

фуран, стирен, n – Пропан, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, серен 

диоксид, азотен диоксид циановодород, дихлорметан, сяровъглерод,  диметиламин 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 допустими емисии в 

атмосферния въздух в района на ул. „Владайско въстание“ № 7, вх. 2, гр. Шумен.  

 Прекратено е замърсяването на на местно дере, с Макариополско, общ. Търговище от 

отпадъчни води на МПП „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско.  

 От извършена проверка по сигнал за замърсяване на р. Камчия при с. Хан Крум, общ. 

В. Преслав и дадените предписания е ограничена възможността от зъмърсяване на водното 

тяло, при ремонтни работи на съоръженията към ВЕЦ „Тича“ с. Миланово, общ. В. Преслав.   

 

Бизнеса  
 Извършено е участие в 15 бр. ДПК основно за обекти по енергоефективност – 

финансирани от ЕС и благоустройствени работи.  

 През месеца са  проверени и утвърдени 5 бр. работни листи за класификация на 

отпадъци.  

 Проверени са и заверени 8 бр. отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 

04.06.2014г.  

 По постъпилао заявление е издаден е 1 бр. разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО и 

два броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 36 отговори по 

внесени уведомления за ИП, 26 бр. по внесени Горскостопански програми, 4 бр. по мярка 4.1 от 

ПРСР 2014-2020 г. и 1 бр. по мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 

 Дадени са 2 бр. отговори по постъпили заявления в РИОСВ гр. Шумен за закупуване на 

земеделска техника по процедура по подмярка 4.1.2. от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. и 4 бр. във връзка с кандидатстване по мярка 6.4 Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности. 

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

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

 Дадени са 9 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП/ ППП, че 

няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 Издадено е 1 бр. Решение по реда на Наредбата за ОС. 

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

поради непредставяне на изисканите информация и документация в срок. 
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 Дадено е становище по внесен ДОВОС за ИП „Открит добив на строителни материали 

– варовици от находище „Хитрино 3”, землище с. Сливак, Община Хитрино, Обл. Шумен, 

както и извършена оценка качеството на ДОСВ върху защитена зона BG 0000138 

„Каменица“ за същото ИП. 

 През отчетния период са издадени две регистрационни карти по реда на Закона за 

защита на животните, като са регистрирани два екземпляра от вида Елен лопатар - албинос 

(Dama dama). 

 Процедирани са 41 бр. уведомления за инвестиционни предложения, като по 10 от тях 

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

ЗООС. За други е изискана допълнителна информация за уточняване на приложимата 

процедура; 

 През месеца е входирано 1 бр. Искане за издаване на решение за ОВОС;  

 Пррез месец ноември са постъпили 2 бр. Искане с информация за преценяване на 

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

 Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, едно от които е с характер на решението „да се извърши ОВОС“ и четири с характер на 

решението „да не се извърши ОВОС“;  

 Постановени са четири решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“; 

 Постановени са три решения за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, 

съвместена с ОС поради непредставене на изисканата допълнителна информация в указания 

срок. 

  Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 12 бр. 

преписки с РЗИ, с Басейнова дирекция, с МЕ, с ОДБХ.  

 

 

Обществеността 

 РИОСВ- Шумен  отбеляза на 20 ноември 2018 г. Европейската седмица за намаляване 

на отпадъците с открит урок  в  ОУ „Димитър Благоев“. Тази  година тематичния фокус по 

време на седмицата е предотвратяването на опасните отпадъци. Експертите обясниха за 

управлението на опасните отпадъци в домакинствата – съхранение, рециклиране и познаването 

им в бита.  Пред учениците беше  представена презентация за правилното разпознаване и 

етикиране на опасните отпадъци. С петокласниците  бяха коментирани правилното 

рециклиране и управление на отпадъците. 

 Конкурсът „ЕКО КОЛЕДА“ се проведе от 12 до 30 ноември 2018 г и се организира за 

шеста поредна година. В него участваха детски градини и училища от Шуменска и Търговищка 

област. Жури от служители на екоинспекцията и „Булекопак“ АД  оцениха творбите в  две 

категории.   Играчките за елха, коледните и новогодишни картички трябваше да са ръчно 

изработени от екологични или отпадъчни материали. Училищата и детските градини, участвали 

в благотворителната инициатива ще получат грамота и сертификат за благодетел. 

 

 

 


