
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 

 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец март експертите на РИОСВ извършиха общо 74 проверки, при 

които провериха 67 обекта. От извършените проверки 31 са планови, а 43 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 38 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 10 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 9 998, 66 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 5 837, 86 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани 4 160, 80 лв. 

Разпределени и преведени на съответните общини, от наложени санкции по чл. 

69 от ЗООС, са общо 4 943, 27 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 1 133 , 47 лв., община Шумен – 2 121, 60 лв., община Търговище – 254, 40 

лв., община Каспичан – 201, 60 лв., община Антоново – 87, 20 лв.,  община Никола 

Козлево – 12, 80 лв. и община В. Преслав – 1 132, 20 лв.  

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

общо 14  сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната 

поща на РИОСВ. 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 31 планови проверки за месец март по всички направления, от 

които най - много са по води– 9 броя. 

 През месец март са извършени 2 броя планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни – “Топлофикация Шумен“ АД и “Дюра тайлс БГ“ АД. – гр. 

Н. Пазар. 

            За отчетния период експертите са провели 8 броя комплексни проверки на 

следните дружества: "Електроапаратура" ЕООД, с. Ковачевец, "Камаджиев милк" 

ЕООД, "Клара АВС" ЕООД, с. Зелена морава, "Плиска ойл" ООД, гр. Шумен, 

площадка - гр. В. Преслав, „Строителство и строителни машини“ ЕООД, гр. Върбица, 

„Фикосота“ ООД, град Шумен, „Херти“ АД, гр. Плиска и „Хадад Милк“ ЕООД, с. 

Макариополско. 

                        През отчитания период експертите са проверили обекти по 43 бр. извънредни 

проверки. От тях 11 са по сигнали и жалби, 3 са по последващ контрол,  и 29 са други. 

                        През месец март са съставени 10 броя АУАН. От тях 1 брой е за неизпълнение 

на условие от Комплексно разрешително, във връзка със Закона по околната среда и 

водите(ЗООС), 3 броя е  за нарушения  по Закона за управление на отпадъците(ЗУО), 1 

брой е за нарушения по Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) и 5 броя са за 

нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ). 

            През месеца приоритет бе извършването на плановите проверки за първото 

тримесечие, а също така и  проверките свързани с образуване на нерегламентирани 

сметища на територията на общините в област Шумен и област Търговище. 

 

 



Засилен превантивен контрол: 

 

             През месец март са постановени четири решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО с характер на решенията „да не се извършва 

ЕО“ за: „План за интегрирано развитие на Община Попово (ПИРО) 2021-2027г.“; 

„План за интегрирано развитие на община Каолиново за периода 2021-2027г. (ПИРО)“; 

„Проект на ПУП-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, с който поземлен имот с 

идентификатор 73626.526.1031 по КК на гр. Търговище да се отреди за вилна сграда и 

ПУП-ПП за техническата инфраструктура“; „План за интегрирано развитие на община 

Каспичан  2021-2027 г.“  

            През периода е постановено едно решение за прекратяване на производството 

по ЗООС и ЗБР по реда на чл. 2а, ал. 5, т. 3 и ал. 6 от Наредбата за ОВОС- невнесено 

задание за обхват и съдържания на ДОВОС след напомнително писмо за 

инвестиционно предложение „Производство на прахообразни промишлени 

пиротехнически патрони „Аутостем“ в съществуващи помещения, обособени за 

производство на взривни вещества на територията на бивш „Химически комбинат“, цех 

100, гр. Смядово“. 

През отчитания период са извършени  две извънпланови проверки: 

  по искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП 

„Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, 

чрез изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 

400±50м в ПИ №73050.2.47, с площ 1709 кв.м. и НТП: „За друг вид 

производствен, складов обект“, землище на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен 

и във връзка с писмо изх. № РР-5295/А10/ 15.03.2021г. на БДЧР гр. Варна, 

изпратено с копие до РИОСВ гр. Шумен. На проверката е констатирано, че 

водовземното съоръжение, предмет на инвестиционното предложение, е 

изградено. Копие на съставения констативен протокол е изпратено по 

компетентност до БДЧР гр. Варна; 

 по искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП 

„Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-

252-20 от 01.06.2020 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 

издадено от РИОСВ-Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по 

КК на гр. Шумен с площ 8078 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов 

обект“ на „Метарекс“ ООД. Няма констатирани нарушения. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

Във връзка с постъпил сигнал на 25.02.2021г., от ОД на МВР Търговище, е 

извършена проверка на място на 09.03.2021г., при което е установено, че в землището 

на с. Драгановец е ситуирана кравеферма. При проверката е извършен оглед на 

поземлен имот, по плана на с. Драгановец, общ. Търговище, който имот отговаря на 

ПИ с идентификатор 23087.16.191. В посочения имот са изградени паянтови 

постройки, позволяващи отглеждането на животните извън кравефермата, 

регламентирана с удостоверение за регистрация. На територията на имот с 

идентификатор 23087.16.191, свободно се отглежда едър рогат добитък (крави) със 

свободен достъп до воден обект. Част от имота е заграден с „електропастир“, който 

пресича участък от водния обект - Вардунско дере и при проверката се установи, че са 

налични хранилки и торови маси от отглеждането на животните. Съставен е 



Констативен протокол и е дадено предписание за извозване и предаване на наличните 

торови маси на земеделски производител или да бъдат съхранявани на обособената за 

целта площадка за временно съхранение. Копие от сигнала и съставения протокол е 

изпратен до община Търговище и ОДБХ-Търговище за предприемане на действия по 

компетентност. 

Във връзка с получен сигнал за намерена в с. Гагово, общ. Попово, птица в 

безпомощно състояние е извършена проверка на място. Съставен е Констативен 

протокол. Установено е, че птицата е от вида Горска ушата сова, която е с наранени 

дясно крило и дясно око. В тази връзка птицата е изпратена за лечение и отглеждане в 

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

сигнала е присъствал по време на проверката. 

След получен сигнал за нерегламентирано сметище в с. Ивански, общ. Шумен е 

извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол , с който на Община 

Шумен е дадено предписание за почистване на констатираните в землището на с. 

Ивански замърсявания с отпадъци. 

В РИОСВ - Шумен през месец март са постъпили 4 бр. сигнали за 

нерегламентирани сметища в с. Веселиново, с. Златар, с. Боян и гр. В. Преслав. 

Сигналите са препратени към съответните общини за решаване по компетентност.  

След получен сигнал за изтичане на червени води от река до моста на с. Хан 

Крум, като оцветяването е вероятно от сметището в кв. Дивдядово е извършена 

проверка на място с представители на РЛ-Шумен. Установено е, че водите в дерето 

преди вливане в р. Камчия са с тъмно-кафява цветност. При оглед на участъка от 

водния обект, в обратна посока на течение на дерето, на мост в учебен център към 

войсково стрелбище- кв. Дивдядово, е установено идентично оцветяване на водите. 

При проверка на РДНО-Шумен се констатира, че има преливане на инфилтратни води 

от тялото на депото към дъждовна канавка, която се зауства към охранителната канавка 

на депото, преди пункта за мониторинг на отпадъчни води. Установено е и преливане 

на ретензионния басейн, като изтичащия инфилтрат също постъпва в цитираната 

охранителна канавка. И двете посочени точки на преливане на инфилтратни води се 

обединяват в охранителната канавка преди пункта за мониторинг – ТП 3, съгласно 

издаденото КР. Взети са еднократни проби. При проверката е съставен Протокол за 

проверка, с който е дадено предписание за преустановяване на изтичането на 

инфилтратни води към площи извън тялото на депото и преустановяване преливането 

на ретензионния басейн. 

Във връзка с постъпил сигнал за  черен пушек от територията на „Лес Комерс“, 

гр. Шумен е извършена проверка на място. Установено е, че работи сушилня с една 

горелка и две камери, които се съобщават с комин. В деня на проверката е пусната в 

действие втората камера, като до достигането на оптимален режим на работа е имало 

задимяване. Горелката работи с дървесен чипс. В присъствието на Управителя на 

дружеството бе съставен КП. Дружеството извършва СПИ, които показват, че няма 

превишение на НДЕ. Подателя на сигнала отказа да присъства на проверката и беше 

уведомен по телефона за резултата от нея. 

След получен сигнал за изхвърляне на отпадъци от „Андрей Кирилов“ ЕООД в 

контейнер за ТБО е извършена проверка на място. Съставен е КП. Установено е 

наличие на строителна вата в контейнер за ТБО. Не е установено изхвърляне на 

отпадъци от „Андрей Кирилов“ ЕООД. Община Шумен е уведомена  за сигнала по 

телефона. Не беше осигурено присъствие от страна на община Шумен при проверката. 

Подателят на сигнала не пожела да присъства на проверката и бе уведомен за резултата 

по телефона. 



Във връзка с получен сигнал за незаконно строителство, незаконна сеч и 

замърсяване на воден обект – р. Герила от нерегистриран животновъден обект в гр. 

Върбица е извършена проверка на място с представители от община Върбица, ОДБХ-

Шумен, БДЧР и РЛ-Шумен, на имоти с идентификатори 12766.79.73 и 12766.79.85, 

ползвани от „Мушев 58 - Стоян Димитров“ ЕООД, като е извършен оглед и на участък 

от р. Герила. Установено е, че в ПИ 12766.79.85 и в ПИ 12766.79.73 се отглеждат 33 бр. 

ЕРД, 30 бр. овце, 40 бр. агнета и 12 бр. прасета, нерегистрирани обекти по описа на 

ОДБХ. В посочените имоти не са налични събирателни съоръжения за течни торови 

маси или обособена площадка за твърди торови маси. Не се констатира пряко заустване 

на отпадъчни води към воден обект. При точка с географски координати СШ 43°57‘44“ 

и ИД 26°39’06,7“ са констатирани множество торови маси по брега на реката. При 

точка с географски координати СШ 42°57’45,7“ и ИД 26°39’09,3“ са констатирани 

отпадъци от пластмаси, от битови отпадъци, строителни отпадъци и други, струпани 

малки купчини на бреговата ивица на реката. При проверката не са представени 

документи за собственост или ползване. Не е  установено  видимо замърсяване на 

водите на р. Герила. По заявка на БДЧР са  взети водни проби от водния обект за 

качествен анализ. По повод съдържаща се в сигнала информация за незаконна сеч  на 

дървета е  установено, че е извършено прочистване на дървесна и храстовидна 

растителност, поради „необходимост от захранване с ел. енергия от трафопост“, по 

устна информация от присъстващо лице на обекта. Съставен е  Констативен протокол и 

са дадени три предписания: за представяне на документи за законното ползване на 

имотите и сградите, за почистване на торовите маси и за почистване на смесени твърди 

отпадъци, установени в близост до воден обект. 

След получен сигнал за изтичане на мътна и тъмна вода от РДНО Шумен в дере 

до с. Хан Крум е извършена проверка на ДНО Шумен. Установено е, че няма изтичане 

на инфилтрат от ретензионния басейн и от клетките на депото. В дъждовната канавка 

водите са видимо чисти, без оцветяване. Водите в дерето при мост до стария път на с. 

Хан Крум са в тъмно кафяво оцветяване, което вероятно се дължи на отмиване на 

онечиствания от деето, вследствие на атмосферните валежи. Съставен е КП. Подателят 

на сигнала е уведомен по телефона за резултата от извършената проверка. 

След постъпил сигнал за  изтичане на инфилтрат от РДНО Шумен отново е 

извършена проверка на РДНО Шумен. Установено е, че няма изтичане на инфилтрат от 

ретензионния басейн и от клетките на депото. В дъждовната канавка водите са видимо 

чисти, без оцветяване. Съставен е КП. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за 

резултата от извършената проверка. 

Във връзка с постъпил сигнал за наличие на гъст, черен дим от автосервиз, 

находящ се в кв. „Дивдядово“, гр. Шумен. Черният дим е от горене на гуми или 

парцали с масло /според подателя на сигнала/. Извършена е проверка на място на обект 

– гараж, находящ се в гр. Шумен, кв. „Дивдядово“. Констатирано е наличие на печка за 

отопление на нафта, а в близост до гаража има котел за отопление на жилищната 

сграда с  котел на твърдо гориво – дърва и въглища. Не е  установено наличие на черен 

дим и задимяване. Установи се наличие на 2 бр. МПС и разглобени врати и седалка от 

автомобили. Дадено е предписание за представяне в РИОСВ – Шумен на документи, 

удостоверяващи предаването им на оторизирани лица, притежаващи документ по чл. 

35 от ЗУО. 

След получен сигнал за незаконно сметище в землището на с. Сушина, общ. 

Върбица е извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол, с който на 

Община Върбица и на Кметство с. Сушина е дадено предписание за почистване на 

констатираните в землището на с. Сушина замърсявания с отпадъци в срок до 

16.04.2021 г. 



Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

През отчетния периода са извършени 1 бр. планова проверка на лице генератор 

на производствени отпадъци и 5 бр. проверки на лица притежаващи разрешителни 

и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. При 

проверките на лицата извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на 

отпадъци е установено, че образуваните от дейността на дружествата отпадъци, се 

съхраняват при спазване изискванията наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. Води се 

отчетност в заверени отчетни книги по съответните приложение на Наредба 1 от 04. 06. 

2014 г., за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Лицата генератори на 

отпадъци ги предават за последващи дейности в съответствие с нормативната уредба. 

Лицата извършващи дейности с отпадъци и генераторите на отпадъци са запознати с 

въвеждането на Национална информационна система „Отпадъци“, като поетапно са 

започнали въвеждане на данни в електронната платформа. 

Експертите от направлението взеха участие  в 5 бр. комплексни проверки по 

компоненти и фактори на околната среда на „Строителство и строителни машини“ 

ЕООД гр. Върбица, млекопреработвателно предприятие „Хаддат Милк“ ЕООД, 

„Херти“ АД -  производствена площадка гр. Плиска и предприятие за производство на 

растителни масла „Плиска Ойл“ ЕООД, гр. Велики Преслав.  

Във връзка с писмо от национален координационен център Отпадъци и 

представени документи на създадената за целта електронна поща на РИОСВ – Шумен, 

експертите от направлението извършиха проверка  на място на площадка на получателя 

по местоназначение на отпадъците – дружеството „Феникс Пластик“ ООД. При 

извършената проверка са  изискани и представени документите за превозите на 

отпадъците, попадащи в обхвата на Регламент 1013/2006. Няма констатирани 

несъответствия и дадени предписания.   

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на място, във връзка с подадени в 

РИОСВ – Шумен Уведомления по приложение № 7 от Наредба 2 за класификация на 

отпадъците за преустановено образуване на отпадъци, 1 бр. проверка по подадено 

заявление за дейности с отпадъци. Извършени са 3 бр. извънредни проверки по писма 

на Агенция „Митници“, ОД на МВР Търговище и Напоителни системи ЕАД, клон 

„Долен Дунав“ 

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

        През месец март не са извършвани измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници.  

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

 През месец март са извършени планови проверки на 7 обекта (в това число 5 броя 

комплексни проверки).  

  В рамките на осъществения контрол през месец март са дадени 3 броя 

предписания, като е отчетено и тяхното изпълнение. 

През отчетния период са извършени 5 броя извънредни проверки, както следва: 

1 брой проверка на „Бруаг ЕУ“ ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. 

Ястребино – извънредна проверка по писмо на Дружеството за провеждане на СПИ от 



източниците на емисии, изпускащи вредни вещества в атмосферния въздух; 1 брой 

проверка на „Камбро Озай БГ“ ЕООД, гр. Шумен – извънредна проверка за 

утвърждаване на точка за вземане на проби въздух; 1 брой извънредна проверка по 

сигнал на „Лескомерс 94“ ЕООД, гр. Шумен; 1 брой извънредна проверка по сигнал на 

автосервиз /гараж/ в кв. „Дивдядово“; 1 брой проверка на „Плиска ойл“ ООД, гр. 

Шумен, производствена площадка, гр. Велики Преслав - извънредна проверка във 

връзка със съставяне на КП след проби въздух – установено е съдържание на прах и 

въглероден оксид във формираните отпадъчни газове над НДЕ, във връзка с което ще 

бъде  наложена  текуща месечна санкция. 

 През месец март са съставени 5 броя АУАН по ЗЧАВ /за непредставени отчети 

за ФПГ и ВНОС за 2020 г./  

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 През месец март са извършени основно проверки по плана на РИОСВ 

Шумен за 1-то тримесечие на 2021 г. на обекти, заустващи отпадъчни води 

във воден обект с вземане на водни проби и 1 проверка по плана за 2-ро 

тримесечие.  

 Извършени са планови проверки на  10 бр., обекти емитери на отпадъчни води 

за месеца.  Това са: „Камаджиев милк“ ЕООД, с. Крива река; „Ив-мес“ ЕООД, с. 

Златна нива; „Рока България“АД, гр. Каспичан; „Херти“ АД, гр. Плиска; ГПСОВ 

Нови пазар; КМ Опака, гр. Опака; „Милк про БГ“ ЕООД /бивше „Екселанс“ 

ООД/, с. Осмар; „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава; „Електроапаратура“ 

ЕООД, с.Ковачевец и ГПСОВ Търговище, гр. Търговище. От  „Милк про БГ“ 

ЕООД /бивше „Екселанс“ ООД/, с. Осмар не се взети водни проби, поради това, 

че обекта не функционира.  

 

Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за 

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

         През периода са извършени  2 бр. планови проверки на „Дюра-тайлс БГ“ АД и 

„Топлофикация Шумен“ ООД. Извършени са 2 броя извънредни проверки - на 

Регионално депо за неопасни отпадъци с оператор Община Търговище и на Инсталация 

за интензивно отглеждане на птици с оператор „Демирташ“ ООД. 

         През изминалия месец експертите от направление отпадъци взеха участие в 

извършване на 2 бр. проверки по условия 11 и 13 от издадени Комплексни 

разрешителни на инсталация за производство на керамични плочки „Дюра Тайлс БГ“ 

ЕООД гр. Нови пазар и „Топлофикация“ АД гр. Шумен. При проверките е установено, 

че дейностите се извършват съгласно условията поставени в издадените комплексни 

разрешителни. Няма дадени предписания и предприети административнонаказателни 

мерки по отношение управление на отпадъците.   

 

Почви : 
 

     През отчетния период не са извършвани проверки по компонент почви.  

 

 

 

 



Засилен последващ контрол: 

 

Комплексни разрешителни: 

                Удължен е срока   за извършване на ремонтни дейности от резервоар за   

инфилтрат в Регионално депо за неопасни отпадъци. 

     Извършени са две извънредни проверки, като последващ контрол след сигнал: на 

„Енола мес“ ЕООД и на „Велики Преслав 2002“ в местност „Тунесец“, гр. Велики 

Преслав. 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА 

НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

             

През месец март са съставени 10 броя АУАН, както следва: 

 

На Ш* А* Т*, с. Крива река, общ. Никола Козлево. Лицето не е представило 

отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2020г. Нарушен чл. 31, 

ал.2, т.6 от ЗЛР; 

На „Феникс Пластик“ ЕООД. Не е предоствена информация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22, ал. 4 и 5 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, 

т. 1 от ЗУО; 

На „Бейкърс“ АД, гр. Шумен. Дружеството не е представило в  РИОСВ – гр. 

Шумен отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за веществата, които 

нарушават озоновия слой. Нарушен чл. 13 във връзка с чл. 11 от Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, 

които нарушават озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от 

Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 

правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЧАВ; 

На кмета на Община Хитрино. Не е осъществил отговорността си по чл. 19, ал. 

3, т. 15 от ЗУО, като е допуснал образуване на незаконно сметище и изхвърляне на 

отпадъци на неразрешени за това места. Осъществен състава на чл. 151, ал. 2, т. 6, във 

връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО; 

На „Ваком МП“ ООД, гр. София. Дружеството не е представило в  РИОСВ – гр. 

Шумен отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за веществата, които 

нарушават озоновия слой. Нарушен чл. 13 във връзка с чл. 11 от Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, 

които нарушават озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от 

Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 

правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЧАВ; 

На „Трейдфарма“ ЕООД, гр. Варна. Дружеството не е представило в  РИОСВ – 

гр. Шумен отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за веществата, които 

нарушават озоновия слой. Нарушен чл. 13 във връзка с чл. 11 от Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, 

които нарушават озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от 



Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 

правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЧАВ; 

На „Голдън Фийлд“ ООД за  неизпълнение на условие от решение за дейности с 

отпадъци. Осъществен състава на чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО; 

На “Алекса Стил“ ЕООД, гр. Лозница. Дружеството не е представило в РИОСВ 

– гр. Шумен отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за веществата, които 

нарушават озоновия слой. Нарушен чл. 13 във връзка с чл. 11 от Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, 

които нарушават озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от 

Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 

правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЧАВ. 

На “Анона Трейд” ЕООД, гр. Велики Преслав. Дружеството не е представило в  

РИОСВ – гр. Шумен отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за веществата, 

които нарушават озоновия слой. Нарушен чл. 13 във връзка с чл. 11 от Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, 

които нарушават озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от 

Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 

правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЧАВ. 

На  „Родна индустрия 91“ ЕООД. Операторът не е представил на РИОСВ-

Шумен необходимата информация за извършване на проверка по документи, свързана 

с прилагането на условията от Комплексно разрешително  № 242-Н0/2008 г. Нарушен 

чл.149, ал.3 от ЗООС. 

 

БРЗТЗСР:  
 

          През месец март са извършени 7 бр. проверки на 8 бр. обекта, от които 1 бр. 

планова и 6 бр. извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол няма дадени 

предписания. 

 

Отпадъци: 

 

За отчетния период, са извършени  общо 27 бр. проверки, от които 11 бр. планови 

и 16 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 7 бр. предписания, 

а са изпълнени 3 бр. Издадени са 6 броя нови и изменения и допълнения на вече 

издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. 

 

Химикали: 
          Извършени 13 планови и 2 извънредни проверки и участие в две проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО: 

          През месец март няма извършени проверки. 



 

ЗОПОЕЩ: 

 

          През отчитания период е извършена  една планова проверка в рамките на 

комплексна проверка на "Хаддад Милк" ЕООД, с. Макариополско, дадено един бр. 

предписание. Изпълнено 1 предписание. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

           При извършените извънпланови проверки в направлението не са констатирани 

нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН. 

 

   Комплексни разрешителни:  

  

            При плановите проверки на „Алкомет“ АД и „Топлофикация Шумен“ АД е 

установено изпълнение на условията в комплексните разрешителни, съответно няма 

необходимост от даване на предписания. 

            След получено уведомление от Община за прекратяване на мониторинг  на 

почви, подземни и повърхностни води поради попадане на точките за мониторинг в 

обхвата на новоизграждащата се клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци е  

извършена проверка на място, при което е установено, че все още съществуват 

резервоарите за инфилтрат, но има просмукване на инфилтрат до първия от тях, без да 

се забелязва заустване във воден обект. Дадени са 2 бр. предписания. Първото е да се 

преустанови изтичането на инфилтрат от територията до първи ретензионен резервоар. 

Второто е да се поискат указания от ИАОС относно начина за извършване на 

мониторинг за периода на строеж на клетка 2, предвид необходимостта от определяне 

на нови точки за мониторинг на почви, подземни и повърхностни води. 

 

Наказателни постановления: 

 

През месец март са издадени 10 НП на обща стойност 24 300 лв., както следва: 

 

       На Б* Х* Н*, гр. Шумен. Разорал 7 дка от имот с Начин на трайно ползване: 

"Пасище", попадащ в защитена зона BG 0002038 "Провадийско- Роякско плато" за 

опазване на дивите птици.  Осъществен състава на чл.124, ал.1 от ЗБР във връзка с 

чл.12, ал.6 от ЗБР и т.6.2 и т.10 от Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на МОСВ за 

обявяване на защитената зона. Наложена глоба в р-р на 100 лв.; 

       На «Акация Трейд» ЕООД за непредоствена информация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 лв.; 

       На «Акация Трейд» ЕООД. Не е предоствена информация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 лв.; 

       На «Акация Трейд» ЕООД. Не е предоствена информация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 лв.; 

       На «Акация Трейд» ЕООД. Не е предоствена информация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 лв.  



На «Акация Трейд» ЕООД. Не е предоствена инфромация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 лв.  

На «Акация Трейд» ЕООД. Не е предоствена инфромация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 лв.  

На "Трейлайн" ООД. Дружеството не е предоставило на РИОСВ - Шумен по 

електронна поща, в срок не по късно от деня на натоварване копие на попълнен 

формулар на Приложение VII на Регламент 1013/2006. С това деяние е осъществен 

състава на чл.135, ал.1, т.1, предложение второ от ЗУО, във връзка с чл.22, ал.4 от 

наредба №1/2014г. Наложена имуществена санкция в р-р на 2000 лв.  

На Община Шумен. Не е уведомила РИОСВ за обстоятелство /авария/, имащо 

значение за опазване на воден обект дере, вливащо се в р. Камчия. Осъществен състава 

на чл.200, ал.1, т.12 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 200 лв.  

На „Ново стъкло“ ЕАД. Неизпълнение на условия 8.3.1.1., 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.1.2 и 

11.1. от Комплексно разрешително /КР/ № 176-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 

176-Н1-И0-А1/2013 г. Нарушен чл.123в, т.2  от Закона за опазване на околната среда. 

Наложена санкция в р-р на 10 000 лв. 

 

       4.КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
 

         През отчитания период няма  замърсяване на околната среда вследствие 

неправилно съхранение на опасни химични вещества и смеси и вследствие неспазване 

условията на комплексно разрешителни. 

         Пречиствателните съоръжения 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. 

         

Бизнеса: 

 

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

през 2020 г. и 2021 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии (ОП 

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

и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините 

Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг, „Камбро Озай БГ“ ЕООД, гр. Шумен, 

„Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище, „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар и 

„Тайфун БГ“ ООД, гр. Търговище, производствена площадка – с. Ловец). Резултатите 

от проведените измервания показват, че съдържанието на контролираните вредни 

вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, 

регламентирани с нормативните актове. 

          По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 30 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП; 5 бр. по внесени Горскостопански програми и 2 бр. по 

внесени План-извлечения за ДГТ. Няма издадени решения по Наредбата за ОС. 



          За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 4 бр. 

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

от Закона за водите. 

          Издадени са 2 бр. писма във връзка с подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и 

вертикално сътрудничество между участниците – във веригата на доставки“ към ПРСР 

2014-2020 г. 

          По внесени УИН са изготвени 9 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

           През периода са дадени  6 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и 

ЗБР за ИП, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени 

зони. 

Дадени са становища по: 

-     Окончателен доклад по контрол и наблюдение на прилагането на условията и 

мерките във фазите на проектиране и строителство при реализацията на ИП 

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно 

на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“; 

-         ДЕО на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г. 

           Във връзка с издадени заповеди на МОСВ за обявяване на ЗЗ са изготвени писма 

до заинтересовани страни. 

В рамките на месеца е издадена една регистрационна карта, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като е регистриран един 

екземпляр от вида Жълтоглава амазона. 

Експерт от направлението взе участие в Комисия по ловно стопанство при ТП 

„ДГС Смядово“ – гр. Смядово. 

             През месец март са процедирани 36 уведомления за инвестиционни 

предложения и 2 уведомления за план/програма,  изготвени са 9  процедурни писма с 

указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС, от които 4 са за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, едно- за задължителен ОВОС 

и 4 – за необходимостта от преценяване на ЕО; 

             През месец март са постъпили 4 бр. Искане с информация за преценяване на 

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

и 5 броя Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации с РЗИ. 

             През периода са постановени четири решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО   с характер на решенията „да не се извърши ЕО“. 

 - Постановено е едно решение за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС и ЗБР по реда на чл. 2а, ал. 5, т. 3 и ал. 6 от Наредбата за ОВОС; 

Извършени са две извънпланови проверки по Искане за преценяване на 

необходимостта от ОВОС, няма констатирани нарушения и няма съставени АУАН. 

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

1. С РЗИ – по 4 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, едната от които повторна по поискана допълнителна 

информация от РЗИ и по шест бр. Информации за преценяване на необходимостта от 

ЕО; 

2. С Басейнова дирекция – по седем броя Уведомления за инвестиционни 

предложения, три от които са повторни по поискана допълнителна информация от БД и 

по един брой Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

             През периода експерти от РИОСВ взеха участие в 4 броя ДПК- едно участие на 

ДПК „Дестилерия за етерично-маслени и медицински култури със ЗП-369,97 м2“ 

Стройкомерс - ТТ"ЕООД гр.Търговище и  в 3 бр. ДПК за: „Газоразпределителна мрежа 



на гр. Шумен – етап 27“; „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен – етап 20.3“ и 

„Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен – етап 25.2“. 

 

Обществеността: 

 

РИОСВ отбеляза Световния ден на водата 22 март 2021 г. с организиране на 

тематични уроци с презентация за третокласниците от две шуменски училища. За 

гарантиране на безопасността на подрастващите, предвид епидемиологичната 

обстановка, часовете се проведоха без присъствието на външните лица. За най-

активните малчугани от СУ „Сава Доброплодни“ и II ОУ„Д-р Петър Берон“ от 

екоинспекцията бяха осигурени рекламни материали и всеки клас получи грамота за 

участие. 

По повод деня на водата, чиято тема през тази година е „Ценим водата“ и с нея 

се поставя акцент върху стойността на ценния природен ресурс и какво означава той за 

различните хора, в  залата на регионалната екоинспекция беше подредена и изложба от 

детски рисунки. В конкурса за рисунка под надслов: „Влажните зони, техните 

обитатели и водата“ се включиха 87 деца от детските градини в Шуменска и 

Търговищка области. Класирането на победителите е обявено на сайта на РИОСВ. 

 


