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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец Март на 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 

105 бр. проверки, при които провериха 81 обекта. От извършените проверки 73 са 

планови, а 32 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 68 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 17 броя АУАН и са издадени 5 бр. 

наказателни постановления на стойност  6650 лв. 

През отчетния период по издадени от директора наказателни постановления и 

сключени споразумения са събрани общо 44 169,62 лв. По наложени глоби и санкции са 

платени  23 454,35 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  20 

715,27 лв. Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 629,95  лв., 

като разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини 

е:  Община Шумен – 33,53 лв., Община Търговище – 75,35 лв., Община Омуртаг – 61,42 

лв., Община Попово – 411,20 лв., Велики Преслав – 48,45 лв. 

 От постъпилите за отчетния период 15 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 5 бр. проверки на място, а на останалите е отговорено в писмен вид, или са 

препратени за решаване по компетентност до съответните институции – общински 

администрации.  

 

2.АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 През месец Март на 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен, извършиха 105 бр. 

проверки на 81 бр. обекта, от които плановите са 73, а извънредните 32. За отчетния 

период експертите са провели 4 броя комплексни проверки на  кланица „Клара АВС“ 

ЕООД с. Зелена морава, млекопреработвателно предприятие „Хаддат милк“ ЕООД, с. 

Макариополско; предприятие за производство на винтови капачки „Херти“ АД, гр. 

Плиска и печатница стопанисвана от „Хартцвет“ ООД, гр. Шумен. В рамките на 

комплексните проверки, са дадени общо 13 бр. предписания. Няма установени 

нарушения и предприети административнонаказателни мерки. Извършени са 2 планови 

проверки по условията на издадените на операторите Комплексни разрешителни: 

инсталация за производство на домакинско стъкло „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар 

и инсталация за производство на керамични изделия – плочки „Дюра тайлс БГ“ ООД. 

Няма установени нарушения и предприети административнонаказателни мерки.  

 За отчетния периода са извършени 32 бр. извънредни проверки, от които 5 бр. са 

по постъпили в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби на граждани. В рамките на 

осъществения контрол за привеждане дейността на проверяваните дружества в 

съответствие с законодателството са дадени 68 бр. задължителни за изпълнение 

предписания. За установени нарушения на Закона за опазване на околната среда и 

секторните закони за отчетния период  за съставени 17 бр. АУАН. От директора на 

РИОСВ – Шумен е издадена 1 бр. принудителна административна мярка за спиране 

достъпа до места определени за съхранение на отпадък с код 11 01 09* на площадката 



2 

 

за дейности с отпадъци, стопанисвана от „Екомакс ООД“ , площадка  за дейности с 

отпадъци гр. Велики Преслав.  

 Експертите на РИОСВ – Шумен взеха участие в 1 бр. Държавна приемателна 

комисия на етап от газопреносна мрежа не гр. Търговище.  

 

Засилен превантивен контрол:  
 

През март са постановени седем решения за преценяване на необходимостта от 

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

инвестиционни предложения: „Преустройство на сервиз за ремонт на МПС в цех за 

производство на директни плодове сокове и склад за съхранение на плодове в ПИ 

73510.337.6 по КК на гр. Шумен“; „Площадка за дейности с отпадъци от пластмаси и 

хартия в поземлен имот с идентификатор 73626.504.206 с площ 4 263 м² и НТП: „За 

друг вид производствен, складов обект“ по КК на гр. Търговище”; „Оптимизация на 

производствения процес на инсталация за преработка на странични животински 

продукти и модернизация на ЛПСОВ“ в поземлени имоти с идентификатори 

83510.687.60 и 83510.362.20 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен“; „Увеличаване 

капацитета на „Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни 

суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на 

влакна“ от 10 000 т/год на 20 000 т/год.” в ПИ № 73626.504.228 по КК на гр. Търговище 

с площ 70090 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“; „Площадка за 

събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, 

рязане, преопаковане на неопасни отпадъци; събиране, временно съхранение, 

предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, преопаковане на отпадъци от 

опаковки; събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, 

разделяне, рязане на ОЧЦМ; събиране, временно съхранение на НУБА; събиране, 

временно съхранение на ИУМПС; събиране, временно съхранение на ИУЕЕО“ в 

поземлен имот с идентификатор 83510.665.254, по кадастралната карта на гр.Шумен, 

община Шумен”; „Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и 

хлебни изделия тип LIDL в поземлен имот с идентификатор 83510.658.453 по КККР на 

гр. Шумен“ и „Предприятие за производство на пелети чрез третиране на дървесни и 

растителни отпадъци и преработка на дървесина в УПИ IV- 183, кв. 18 по плана на с. 

Алваново, общ. Търговище“. 

Постановени са три 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 Търговище 2021-2027 г.“; „ПУП-ПЗ за поземлен имот с 

идентификатор 73626.518.117 по КК на гр. Търговище“; „План за интегрирано развитие 

на Община Венец 2021-2027 г.“. 

  Постановени са дванадесет решения за прекратяване на производството по 

ЗООС и ЗБР, от които: две по реда на чл.12, aл.3 oт Наредбата за ЕО за „План за 

застрояване в ПИ 32562.48.647 в землището на с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен“ и 

„Изменение и допълнение на ПИРО Каспичан 2021-2027 г.“;  девет поради 

непредставена допълнителна информация в указан срок за инвестиционни предложения: 

„Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаси, каучук и 

пластмасови опаковки“ в поземлен имот № 1741 по застроителния и регулационен план 

на гр. Омуртаг, съгласно КАИС-Портал за електронни услуги - поземлен имот с 

идентификатор 53535.2.1739 по КК на гр. Омуртаг“, „Изграждане на садково 

стопанство в акваторията на язовир "Златар-3" в землището на с. Златар, общ. Велики 

Преслав“, „Изграждане на външно електрозахранване на приемно-предавателна 

станция № 4909“, находяща се в ПИ № 18407.4.64, с. Гърчиново, общ. Опака, обл. 
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Търговище, местност Пладнище“, „Откриване на процедура за издаване на 

разрешително за ползване на повърхностен воден обект, съгласно изискванията на 

Закона за водите“, „Изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване и 

регулация на ПИ 83510.681.496 УПИ II и 83510.681.497 УПИ III кв.120 кв. Дивдядово, 

гр. Шумен /обединяване/“,  „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община 

Антоново“, „Изграждане на крайпътен обслужващ обект-мотел и жилище на 

собственика в поземлен имот с проектен идентификатор 73626.204.747 с площ 2906 м2, 

представляващ част от ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище“; 

„Изграждане на крайпътен обслужващ обект-мотел и жилище на собственика в 

поземлен имот с проектен идентификатор 73626.204.748 с площ 2902 м2, 

представляващ част от ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище“; 

„Изграждане на крайпътен обслужващ обект-мотел и жилище на собственика в 

поземлен имот с проектен идентификатор 73626.204.750 с площ 1164 м2, 

представляващ част от ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище“, 

Създаване на площадка за съхраняване (R13) на излезли от употреба гуми“ в част (5000 

кв.м.) от ПИ № 83510.669.497 по КК на гр. Шумен, целият с площ 27047 кв.м. и НТП: 

„За химическата и каучуковата промишленост“, „Откриване на обект за преработка на 

дървесина и пункт за изкупуване на билки, трюфели и др. гъби“  в отдел 201„4“-

държавна горска територия дворно място, което включва сгради, обслужващи 

дейността на ДГР с. Баячево при ТП „ДГС Търговище“ и едно поради непредставена 

информация 12 месеца след процедурно и напомнително писма за инвестиционно 

предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 29-Газопроводно 

отклонение за аварийно захранване на „Лавена“ АД, „БГ Агро“ ЕООД, ПП „Успех“, 

„Алтерм“ ЕООД - специализирана план-схема и работен проект“. 

- Внесено е Искане за издаване на становище по ЕО за проект на ОУП на община 

Върбица, което е върнато за доокомплектоване по реда на чл.23, ал.4 от Наредбата за 

ЕО.   

Извършени са две планови проверки по документи: Контрол на правно действие на 

Решение № ШУ-04-ПР/2016 г. за ИП „Промяна предназначението на земята в ПИ с 

идентификатор 70398.76.3 по КК на с. Сушина, общ. Върбица с площ 8352 кв. м., НТП: 

„Изоставена орна земя” и изграждане на къща за гости”, при който е констатирано, че 

решението е изгубило правно действие, тъй като в срок от пет години от датата на 

издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. По 

изпълнение на условията в Решение № ШУ-13-ПР/2021 г. 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 НТП: „За друг вид 

производствен, складов обект“, при което се констатира, че ИП е реализирано, едното 

условие е изпълнено, за изпълнение на второто поставено условие при преглед на 

представена документация, експерт от направление УООП констатира, че 

изпълнението на това условие може да се установи при проверка на място на 

площадката на която се извършва дейността и ще се извърши проверка. 

| Във връзка с предоставената  подготвена    информация  от “Булбиокем” ЕООД 

гр. Габрово, Обект Смядово,  по чл.116д, ал.1 на ЗООС  за засегнатата общественост в 

РИОСВ Шумен и Община Смядово, уведомихме дружеството, че същата е изготвена 

съгласно изискванията на ЗООС и е пълна по отношение на идентифициране и оценка 

на опасностите и риска от големи аварии и преценка на последствията върху хората и 

околната среда и че в тази връзка е необходимо същата да бъде качена на официалния 

сайт на предприятието и за същото да бъдат уведомени: съседните предприятия, 

класифицирани с нисък и висок рисков потенциал – „Мега груп“ АД, „Караш инвест“ 
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ООД, както и Военно поделение 22720 – гр. Смядово, СОУ“ Св. Кирил и Методий“ , 

ЦДГ “Маргаритка“, Център за настаняване на семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства, Три защитени жилища и Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания на в гр. Смядово. 

 

Tекущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 15 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 5 бр. проверки на място, за което са съставени констативни протоколи, а на 

останалите е отговорено в писмен вид, или са препратени за решаване по 

компетентност до съответните общински администрации.  

 Във връзка с постъпил сигнал вх. № С-27/ 08.03.2022г. относно изтичане на 

промишлени води от фабрика за производство на торове в село Надарево, на 11.03.2022 

г. е извършена проверка на място, на обект за смесване на биологични торове, находящ 

се в с. Надарево, общ. Търговище. Установи се, че обекта функционира и експлоатира 

съществуваща канализационна система, отвеждаща водите извън границите на имота. 

Констатирано е затлачване на канализационната система и преливане на отпадъчни 

води от две точки по трасето на съществуващата канализация. От дейността на обекта 

се формират битови и производствени отпадъчни води, които се смесват на 

територията на имота и се отвеждат по съществуващата канализационна система. За 

установените нарушения на екологичното законодателство бяха дадени девет броя 

предписания, две от които са за изграждане на водоплътно събирателно съоръжение за 

битови и производствени отпадъчни води и за осигуряване на проводимост на 

съществуващата канализационна система, като същите са в срок за изпълнение.  

 Относно постъпил сигнал за наличие на пушек и задушлива миризма от 

предприятие за каменна вата в гр. Търговище с вх. № С-29/09.03.2022 г., е извършена 

проверка на място на обект „Рок 7“ ЕООД. Установи се, че в обекта има налични 

четири броя изпускащи устройства /1 бр. авариен /към източници на емисии. 

Дружеството е провело СПИ през месец януари 2022 г., като предстои протоколите от 

изпитване да бъдат представени в РИОСВ – Шумен. На място не се установи наличие 

на пушек и остра задушлива миризма. Подателят на сигнала изключи мобилния си 

телефон след разговор с представители на РИОСВ – Шумен и последващ контакт с него 

не можа да бъде осъществен. 

 При сигнал за забелязана бедстваща чапла на пътя в близост до разклона за с. 

Белокопитово, общ. Шумен, е извършена проверка на място с Констативен протокол № 

ДС-11/10.03.2022 г. Сигналът е подаден в 12:50 ч., като 30 мин. след подаването му, бе 

извършен обход в района, където е била забелязана чаплата, но тя не бе открита. С 

оглед на това, се счита, че подадения сигнал е неоснователен. 

 За постъпил сигнал относно изтичане на инфилтрат от депото в Шумен,   е 

извършена проверка с КП № ПС-13/17.03.2022 г. Установи се , че водите в дерето при 

мост по стария път за с. Хан Крум са с черен цвят, дерето е без отток, няма видимо 

движение на водите. При проверка на ретензионния басейн на РДНО се установи, че 

няма преливане на инфилтрат. Нивото на инфилтрата в басейна е около 1,5-2 м от 

горния преливан ръб. Черните води в дерето са вероятно от изтичане на инфилтрат от 

депото, установено при предходната проверка – на 11.03.22 г.. за което на оператора 

предстои съставяне на АУАН, за нарушение на условие в издаденото Комплексно 

разрешително.  

  Във връзка с постъпил сигнал за изхвърляне на масла в канализацията, е 

извършена проверка на място с КП № СС-016/25.03.2022 г. Установи се, че при 
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извършено разтоварване на Шприц машина се спуква маркуч от хидравличната система 

на крана, вследствие на което изтича определено количество масло. Дадено е 

предписание да се смени местонахождението на товаро-разтоварната дейност на 

територията на предприятието, като за предприетите мерки се уведоми писмено 

РИОСВ-Шумен.  

   

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 8 бр. планови проверки на лице генератор на 

производствени отпадъци и 18 бр. проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. Извършени са 3 бр. 

проверки на общини за спазването на изискванията на чл. 52 от ЗУО. Извършена е 1 бр. 

проверка на  лице пускащо на пазара на Р България електрическо и електронно 

оборудване. 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 въвеждат данни в  Национална информационна система „Отпадъци“, като при 

установяване на не нанесени данни в системата се дават предписания за въвеждане. 

Експертите от направлението взеха участие  в 4 бр. комплексни проверки по 

компоненти и фактори на околната среда на „Херти“  АД, гр. Плиска, „Хаддад Милк“ 

ЕООД, с. Макариополско, „Клара АВС“ ЕООД с. Зелена морава и „Хартцвет“ ООД, гр. 

Шумен.  

Във връзка с писмо от Министерството на околната среда и водите, експертите 

от направлението извършиха 2 бр. проверки на място на площадка за дейности с 

отпадъци – дружеството „Екомакс“ ООД относно приет отпадък с код 11 01 09* от 

„Калида“ ООД по Програма за отстраняване на минали екологични щети. При 

извършения обход на  площадката се установи, че отпадък с код 11 01 09* - утайки и 

филтърен кек, съдържащи опасни вещества се съхранява в 1 бр. морски контейнер, 

опакован в 16 бр. биг бег опаковки, под навес с ограничен достъп в който се съхраняват 

5 бр. биг бег опаковки и в 1 бр. метален контейнер, в който са налични 4 бр. IBS 

контейнери запълнени с количества от отпадъка. Извърши се претегляне на наличните 

на площадката на дружеството отпадъци приети с код 11 01 09*, при което се установи, 

че същите са в количество 17,2 т. дадени са 3 бр. предписания които към момента се 

обжалват.  Извърши се повторна проверка на дружеството във връзка със Заповед № 71 

от 18.03.2022 г., на директора на РИОСВ-Шумен,  на основание чл. 148, ал.3 от ЗООС 

във връзка с глава трета, раздел VII от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 

155 от ЗООС и Заповед №72/18.03.2022 г. за спиране на достъпа до местата определени 

за съхранение на отпадък с код 11 01 09*. С констативен протокол  № ЗВ-23 от 

18.03.2022 г. се извърши пломбиране и запечатване на 1 бр. метален склад в който се 

съхранява отпадък с код 11 01 09*, като в момента на проверката по информация на 

представителя на „Екомакс“ ООД, в склада се съхранява отпадъкът приет от „Калида“ 

ООД в 21 бр. биг бег опаковки описани в КП №ЗВ-22 от 16.03.2022 г. и 24 бр. IBS 

контейнери за които дружеството твърди, че  е отпадък с код 11 01 09* приет от 

„Калида“ ООД по Програма за отстраняване на минали екологични щети. 
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Извършени са 6 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.  

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

 Атмосферен въздух - през месец март са извършени планови проверки на 13 

обекта. В рамките на осъществения контрол през месец март са дадени 2 броя 

предписания, като е отчетено изпълнението на едно от тях, на другото срокът за 

изпълнение не е изтекъл. 

През отчетния период са извършени 3 броя извънредни проверки, както следва: 1 

брой проверка на „Шекер 89“ ЕООД, с. Средковец – извънредна проверка за 

утвърждаване на точка за вземане на проби въздух; 1 брой проверка по сигнал на „Рок 

7“ ЕООД, гр. Търговище - относно наличие на пушек и задушлива миризма от 

предприятието за производство на каменна вата - установи се, че в обекта има налични 

четири броя изпускащи устройства /1 бр. авариен /към източници на емисии. На място 

не се установи наличие на пушек и остра задушлива миризма; 1 брой проверка на „Лес 

Комерс 76“ ЕООД, гр. Търговище - извънредна проверка във връзка с прекратяване на 

санкция поради смяна на оператор /предишен собственик ЕТ „Лес Комерс – Иван 

Иванов“, гр. Търговище/ на инсталация за производство на дървени пелети.  

 

 Шум -  през месец март не са извършвани измервания на нивата на шум 

излъчван от промишлени източници.  

 

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 2022 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с 

вземане на водни проби и 3 проверки по плана за 2-ро тримесечие.  

 Извършени са планови проверки на  11 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца: „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен; „Рока България“АД, гр. Каспичан; 

„Херти“ АД, гр. Плиска; „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава; „Електроапаратура“ 

ЕООД, с. Ковачевец; ЕТ „Николай Неделчев“, с. Кочово; ГПСОВ Велики Преслав, гр. 

Велики Преслав; „Милктрейд БГ“ ООС, с. Съединение; „Пип трейд“ ООД, с. Давидово; 

ОП „Чистота“ гр. Шумен- РДНО Шумен; ГПСОВ Търговище, гр. Търговище. От  ОП 

„Чистота“ гр. Шумен- РДНО Шумен и ЕТ „Николай Неделчев“, с. Кочово не са взети 

водни проби, поради липса на вода в точките за мониторинг. Съставени са 5 

Констативни протокола след водни проби – на „Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец; 

ДП „Кабиюк“, с. Коньовец; „Сарк България“ АД, гр. Шумен; „Камаджиев милк“ ЕООД, 

с. Крива река и „Херти“ АД, гр. Плиска. Дадени са 6 бр. предписания. Наложени са 5 

броя ТМС. 

 Експертите от направлението са участвали в 4 бр. планови комплексни проверки – 

на  „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава; „Хаддат милк“ ЕООД, с. Макариополско; 

„Херти“ АД, гр. Плиска и „Хартцвет“ ООД, гр. Шумен. Дадени са 2  предписания по 

отношение опазване на водите. Извършени са 2 планови проверки по Комплексно 

разрешително: „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар и „Дюра тайлс БГ“ ООД. По 

отношение  опазване на водите е дадено 1 бр. предписание. 
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 Извършени са 3 планови съвместни проверки – на „Караш инвест“ ООД, гр. 

Смядово; ГПСОВ Търговище, гр. Търговище и „Пип трейд“ ООД, с. Давидово. Няма 

предписания. Извършена една извънредна проверка във връзка с постъпили писма от 

ОП „Чистота“ – на РДНО гр. Шумен. Извършена една извънредна проверка, последващ 

контрол за изпълнение на предписание – на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен за КПС 

Дивдядово. Извършени са 2 извънредни проверки с вземане на втори водни проби – на 

„Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец и  ДП „Кабиюк“, с. Коньовец; извършена е и 

една извънредна проверка  на „СИГО 2006“ООД, гр. Търговище. През месец март няма 

съставени АУАН по отношение опазване  на водите. 

 Експерти от направлението взеха участие в две Междуведомствени комисии за 

проверка проводимостта на реки и дерета в община Търговище по Заповед на Кмет на 

общ. Търговище и в община Велики Преслав по Заповед на Кмет на общ. Велики 

Преслав 

  

Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, 

разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

През месец Март са извършени са две планови проверка на оператори на 

комплексно разрешително - „Дюра тайлс БГ“ АД и „Ново стъкло“ ЕАД. „Дюра-тайлс 

БГ“ АД изпълнява условията в комплексното разрешително. При проверката е дадено 1 

бр. предписание за актуализиране и представяне в РИОСВ Шумен за преглед на 

Вътрешен авариен план  

На „Ново стъкло“ЕАД, гр. Нови пазар са дадени две предписания. Първото е да 

се представи коректна информация за образуваните и предадени количества отпадъци, 

както и образуваните и третирани количества отпадъци с код 10 11 12 през 2021 г. и 

2022 г. до момента на проверката, поради установеното разминаване в информацията, 

която е попълнена в НИСО и представените документи при проверката. Второто е да се 

набележат мерки и предприемат необходимите действия за намаляване на 

замърсяването на отпадъчните води по показатели Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, 

анионактивни детергенти, нефтопродукти, масла и мазнини, азот амониев и 

привеждането им в съответствие с дадените в КР индивидуални емисионни 

ограничения.  

По отношение Управление на отпадъците, през изминалия месец експертите от 

направлението извършиха 18 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци на „Херти“ АД, „Шумен“ АД, „Хаддад Милк“ ЕООД, „Карго 

Европа“ ЕООД, „Баумашинен“ ЕООД, „Регионален исторически музей – Шумен“, 

„Рони Транс“ ЕООД, „Транс Груп – 8“ ЕООД, „Бурджу-02“ ЕООД, „Индустриални 

батерии“ ЕООД, „ВиК – Търговище“ ООД, „Бюрс“ ЕООД, „Алугема“ ЕООД, „Шумен-

Пътнически автотранспорт“ ООД, „Променергомонтаж“ АД, гр. Пловдив, „Екостийл“ 

ЕООД, гр. Попово, „Лес Комерс 94“ ЕООД и „Евро Импекс“ ЕООД. 

 

Почви :  
През изминалия месец експертите от направлението взеха участие в извършване 

на 2 бр. проверки по условие  13 от издадени Комплексни разрешителни на инсталация 

за производство на керамични плочки „Дюра Тайлс БГ“ ЕООД гр. Нови пазар и Ново 

стъкло ЕАД, гр. Нови пазар. 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.   
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 ОХВ:  

По отношение на ОХВ са извършени 20 бр. планови проверки, 1бр. извънредни 

проверки. Дадени са 28 предписания, а са изпълнени 13 предписания. Извършените 

планови проверки са: Складова база на "Агродимекс" ООД, с. Драгоево, "Дюра Тайлс 

БГ"АД, гр. Нови пазар, дадени - 4 предписания, "Рио гипс" ООД, гр. Попово, "Рио 

бетон" ООД, гр. Попово, дадено едно предписание, „ЗЕМЯ-96“ ООД, с. Царев брод, 

“Автомагистрали – Черно море” АД гр. Шумен - бетонов възел,  гр. Търговище, „Диси“ 

ООД, гр. Шумен, „Челик Йелдъз“ ООД, гр. Шумен. Извършени са 7 бр. съвместни 

проверки, при които са дадени 8 предписания, а са изпълнени 5бр. Това са 

предприятията: "Караш инвест" ООД, гр. Смядово, "Полипринт" ЕООД, гр. Шумен, 

„Булпор“ ЕООД, гр. Шумен, „Строителство и строителни машини” ЕООД гр. Върбица, 

„Те-макс“– гр. Търговище, дадени 2 предписания, „Господинови Строймаркет“ ООД, 

гр. Шумен, дадени 6 предписания, „ХВГ Комерс“ ЕООД, гр. Русе, Обект гр. Шумен.  

 

Засилен последващ контрол: 

 

През месец Март са извършени 2 бр. проверки по последващ контрол във връзка 

с изпълнение на дадени при предходни проверки предписания. При проверките е 

установено, че дадените предписания са изпълнени и не са предприемани 

административнонаказателни мерки. 

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През месец Март, от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са съставени 

17 бр. АУАН както следва:  

ДС-12/17.03.2022г., А* А* Р*, гр. Велики Преслав. Лицето не е представило 

отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, 

ал.2, т.6 от ЗЛР.  

ДС-13/17.03.2022г., Й* Х* М*, гр. Смядово. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-14/17.03.2022г., В* И* К*, гр. Смядово. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-15/17.03.2022г., Ш* А* Т*, с. Крива река. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-16/17.03.2022г., Т* Г* А*, с. Тодор Икономово. Лицето не е представило 

отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, 

ал.2, т.6 от ЗЛР.  

ДС-17/17.03.2022г., Е* М* И*, с. Тодор Икономово. Лицето не е представило 

отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, 

ал.2, т.6 от ЗЛР.  

ДС-18/17.03.2022г., Х* П* Х*, с. Вардун. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  
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ДС-19/17.03.2022г., А* С* Т*, с. Вардун. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-20/17.03.2022г., А* И* А*, с. Овчарово. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-21/17.03.2022г., В* А* Ж*, с. Буйново. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-22/17.03.2022г., С* А* М*, с. Вардун. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-23/17.03.2022г., А* М* И*, гр. София. Лицето не е представило отчет за 

добитите от нея количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-24/17.03.2022г., С* П* С*, гр. Търговище. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-25/28.03.2022г., Е*А*И*, с. Пет могили. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-26/28.03.2022г., „Вербена Херб“ ЕООД. Дружеството не е представило отчет 

за добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 

от ЗЛР.  

ДС-27/28.03.2022г., П*А*А*, с. Илийно. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-28/28.03.2022г., М*М*С*, гр. В. Търново. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

Наложени са 5 бр. ТМС на обща стойност 3 260 лв., както следва: 

И-16-2/21.03.2022г, ДП „Кабиюк“. Наложена ТМС в р-р на 3009,31 лв./мес. за 

замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на 

вредни вещества в отпадъчните газове. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

И-16-3/25.03.2022г., „Млечни продукти“ ООД. Наложена ТМС в р-р на 164,05 

лв./мес. за замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните 

норми на вредни вещества в отпадъчните газове. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

И-16-4/29.03.2022г., „Камаджиев-Милк“ ЕООД. Наложена ТМС в р-р на 8,36 

лв./мес. за замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните 

норми на вредни вещества в отпадъчните газове. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

И-16-5/29.03.2022г., „Херти“ АД.  Наложена ТМС в р-р на 58,47 лв./мес. за 

замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на 

вредни вещества в отпадъчните газове. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

И-16-6/30.03.2022г., „Сарк България“ АД. Наложена ТМС в р-р на 19,81 лв./мес. 

за замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на 

вредни вещества в отпадъчните газове. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

 От директора на РИОСВ – Шумен е издадена 1 бр. принудителна 

административна мярка за спиране достъпа до места определени за съхранение на 

отпадък с код 11 01 09* на площадката за дейности с отпадъци, стопанисвана от 

„Екомакс ООД“ , площадка  за дейности с отпадъци гр. Велики Преслав.  
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БРЗТЗСР: 

Извършени са 2 бр. проверки на 2 бр. обекта. В рамките на осъществения 

контрол няма дадени предписания.  През отчетния период са съставени 17 бр. АУАН по 

реда на Закона за лечебните растения за непредставени отчети за добити количества 

билки от лечебни растения за 2021 г., от които 16 бр. на физически лица и 1 бр. на 

юридическо лице. За периода са обработени 2 бр. сигнала, касаещи компетенциите на 

направление „БРЗТЗСР“, както следва: 

 - сигнал за забелязана бедстваща чапла на пътя в близост до разклона за с. 

Белокопитово, общ. Шумен. Извършена бе проверка на място 30 мин. след подаването 

на сигнала, като беше извършен обход в района, където е била забелязана чаплата, но 

тя не бе открита. При направеният опит да бъде получена допълнителна информация от 

подателят на сигнала чрез телефонен разговор, същия заяви, че не желае да го 

притесняваме и прекрати разговора. Предвид това, че птицата не бе открита, а 

подателят на сигнала отказа да съдейства, подадения сигнал е счетен за неоснователен; 

 - сигнал за търговия с 2 бр. птици от защитения вид Ръждив ангъч, обявени за 

продажба в интернет сайта за онлайн търговия www.bazar.bg. Сигналът бе препратен по 

компетентност до Териториално отделение – Нови пазар към Районна прокуратура – 

Шумен с писмо с изх. № С-31-1/14.03.2022г., предвид това, че този вид птици попадат в 

Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, като видът е означен със 

знак (*), съгласно който за него се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния 

кодекс. Подателят на сигнала бе уведомен за това със същото писмо. До този момент не 

е постъпвала обратна информация от страна на Териториално отделение – Нови пазар 

към Районна прокуратура – Шумен. 

Отпадъци: 

За отчетния период, са извършени са общо 43 бр. проверки, от които 32 бр. 

планови и 11 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 бр. 

предписания, а са изпълнени 23 бр. Издадени са 11 броя нови и изменения и 

допълнения на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 5 

бр. за извършване на дейности по събиране и транспортиране и третиране на отпадъци 

и 1 бр. решение за отказа от издаване на регистрационен документ на основания чл. 35 , 

ал. 4 от ЗУО и 5 бр.,  регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за прекратяване. 

Издадени са 2 бр. разрешителни документа за дейности с отпадъци   по чл. 67 от ЗУО, 

като 1 бр. документ за дейности по третиране на отпадъци  и 1 бр. издаден отказ.   

 

ХИМИКАЛИ:  

Извършени 20 планови проверки една извънредна проверка. Взето е участие в 

две проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО – няма извършени проверки. 

 

ЗОПОЕЩ – Извършени 3 планови проверки. 

 

ОВОС И ЕО: При извършените планови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН  

 

Комплексни разрешителни: Извършени са 2 бр. планови проверки на 

оператори с КР.  

 „Дюра-тайлс БГ“ АД изпълнява условията в комплексното разрешително. При 

проверката е дадено 1 бр. предписание да се актуализира и представи в РИОСВ Шумен 

за преглед Вътрешен авариен план.  
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На „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар са дадени две предписания. Първото е да 

се представи коректна информация за образуваните и предадени количества отпадъци, 

както и образуваните и третирани количества отпадъци с код 10 11 12 през 2021 г. и 

2022 г. до момента на проверката, поради установеното разминаване в информацията, 

която е попълнена в НИСО и представените документи при проверката. Второто е да се 

набележат мерки и предприемат необходимите действия за намаляване на 

замърсяването на отпадъчните води по показатели Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, 

анионактивни детергенти, нефтопродукти, масла и мазнини, азот амониев и 

привеждането им в съответствие с дадените в КР индивидуални емисионни 

ограничения.  

 

 Наказателни постановления: През месец март са издадени 5 бр. НП на обща 

стойност 6 650 лв., както следва:  

№13/01.03.2022 г., «Земеделска кооперация Овчарово». Разорала части от имоти 

с Начин на трайно ползване: "Пасище", попадащи в защитена зона BG 0002093 

"Овчарово" за опазване на дивите птици. Осъществен състава на чл.124, ал.1 от Закона 

за биологичното разнообразие /ЗБР/. Наложена санкция в р-р на 250 лв. 

№14/10.03.2022 г., О*Р*Я*. Не е предал собствени ИУМПС на площадка за 

съхранение или ракомплектоване. Осъществен състава на чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО. 

Наложена глоба в р-р на 300 лв. 

№15/14.03.2022 г., „ВиК – Шумен“ ООД. Неизпълнение на предписание. 

Осъществен състава на чл.200, ал.1, т.31 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 1000 лв. 

№16/16.03.2022 г., «Енпай Трансформър Компонентс България» ЕООД. 

Генерирал отпадък от производствената дейност за който няма утвърден работен лист 

за класификация на отпадък с код 03 03 99 от РИОСВ-Шумен. Осъществен    състава на 

чл. 135, ал.2, т.1 от ЗУО  във връзка чл.4, ал.1 от Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за 

класификация на отпадъците във връзка с чл.3, ал.1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 

5000 лв. 

№17/29.03.2022 г., М*И*М*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена 

глоба в р-р на 100 лв. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
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  аварийни ситуации. 

 

Бизнеса:  
През месец  март са представени и обработени 3 броя доклади за проведени СПИ 

от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („СМА Минерал Бургас 

Вар“ ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка – с. Троица, „Рок 7“ ЕООД, гр. 

Търговище и ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. 

„Дивдядово“). Резултатите от проведените измервания показват, че съдържанието на 

контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за 

допустими емисии, регламентирани с нормативните актове. 
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Процедирани са 41 уведомления за инвестиционни предложения и 2 

уведомления за план/програма,  изготвени са девет процедурни писма с указана 

приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и едно процедурно писмо за преценяване на 

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 2 броя Искане за преценка ЕО, по които са 

проведени консултации са РЗИ. Постановени са седем решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС  с характер на решенията „да не се извърши 

ОВОС“. Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО   с характер на решенията „да не се извърши ЕО“. Постановени са дванадесет 

решения за прекратяване на производството по реда на Глава шеста от ЗООС и ЗБР, от 

които две по реда на чл.12, aл.3 oт Наредбата за ЕО; девет поради непредставена 

допълнителна информация в указан срок и едно поради невнесено Искане 12 месеца 

след процедурно и напомнитено писма.  

Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

1. С РЗИ – по 5 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по три бр. Информации за преценяване на необходимостта от 

ЕО; 

2. С Басейнова дирекция – по едно Уведомление за инвестиционни предложение, 

по едно Искане за преценка ОВОС и по едно искане за преценка ЕО; 

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 73 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП (от които 24 бр. по подмярка 6.3, подмярка 6.1 и 

подмярка 4.1); 28 бр. по внесени Горскостопански програми; 1 бр. по внесено План-

извлечение (ДГТ).  

Дадени са 11 бр. отговора по внесени писма за отглеждане на пчелни 

семейства/трайни насаждения и/или закупуване на техника, във връзка с 

кандидатстване по подмерки 6.3, 6.1, 4.2 и за Държавна помощ „Помощ за инвестиции 

в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на 

растениевъдна земеделска продукция“. За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от 

Наредбата за ОС са изпратени 3 бр. писма до БД гр. Варна и гр. Плевен за становища 

по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите. По внесени УИН са изготвени 12 бр. писма, 

указващи приложимата процедура по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава 

шеста от ЗООС. Дадени са 11 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за 

ИП, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

На основание §7 от Закона за защитените територии е съгласувано премахване на 

изсъхнало дърво от вида акация (1бр.) в границите на защитена местност „Див рожков“. 

 Взети са участия в:  

 - 6 бр. комисии в СГКК - гр. Търговище за изработване на контактни зони и 

списък на засегнати имоти на територията на обл. Търговище; 

 - 1 бр. Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция 

„Земеделие”- Шумен; 

 - 1 бр. Комисия по ловно стопанство при ТП ДГС „Омуртаг“ – гр. Омуртаг; 

 - Участие в организирана от Българско дружество за защита на птиците втора 

среща във връзка със сформиране на регионална ведомствена работна група в рамките 

на Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в 

дивата природа 2021-2030г., утвърден със Заповед № РД-795/02.08.2021г. на министъра 

на околната среда и водите; 
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- онлайн информационна среща по проект „Анализи и проучвания на видове и 

природни местообитания, предмет на докладване по чл.17 от Директивата за 

местообитанията и чл.12 от Директивата за птиците“, финансиран по ОП „Околна среда 

2014-2020“;  

- междуведомствена комисия за изготвяне на предложение за предоставяне на 

статут и определяне на режими за опазване – териториален обхват (граници и 

охранителна зона) и предписания за опазване на археологическа недвижима културна 

ценност „Халколитна селищна могила Нуриюк“, землище на с. Сушина, общ. Върбица, 

обл. Шумен; 

 - конференция и дискусия на тема „Предизвикателствата при прилагане на 

европейската политиката за опазване на биоразнообразието в България“. 

 

Обществеността: 

През месец март по повод Световния ден на водата – 22 март, експерти от 

шуменската екоинспекция проведоха открити уроци с демонстрация на пречистване на 

вода и еко викторина. В еко уроците се включиха учениците от 10 б и 10 в клас на 

Професионалната гимназия по икономика (ПГИ) и от 9 г и 9 д клас на  

Природоматематическата гимназия „Нанчо Попович“ (ППМГ). По достъпен начин на 

учениците беше разяснена ролята и значението на подземните води, ролята на 

пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води и беше демонстриран нагледно 

естествен начин на пречистване на вода в природата. Учениците се включиха с много 

въпроси и показаха своите екологични познания в дискусията след беседата на 

експерта от направление води на шуменската екоинспекция.  

       По повод отбелязването на Деня на водата със съдействието на екоинспекцията 

бяха проведени тематични уроци в много детски градини и училища от Шуменска и 

Търговищка области.  На 22 март бяха обявени победителите  в конкурса за 

мултимедийна презентация: „Как да пестим водата” с акцент за значението на 

подземните води. Седемдесет и седем мултимедийни проекта бяха получени в 

шуменската екоинспекция от индивидуални и от групови участници. Те бяха изпратени 

от възпитаници на училища в гр. Шумен, гр. Търговище, гр. Бургас, гр. Каварна и от гр. 

Септември. Бяха оценени от експертното жури от отдел „Опазване на водите” по 

критерии за оригиналност, иновативен подход към темата, ясно и структурирано 

съдържание. Всички участници получиха грамоти от организаторите, а победителите и 

предметни награди.  

 

  


