
                  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец юли експертите на РИОСВ извършиха общо 110 проверки, при 

които провериха 108 обекта. От извършените проверки 61 са планови, а 49 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 106 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 5 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 14 791, 72 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 12 750 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани 2 541, 72 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 8 565, 92 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 991 , 87 лв., община Шумен – 751, 11 лв., община Търговище – 121, 60 лв., 

община Никола Козлево – 2, 94 лв., община Антоново – 87, 20 лв., и община В. 

Преслав – 6 611, 20 лв.  

 През отчетния  период са извършени 13 проверки по сигнали , от постъпили 

общо 23  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 61 планови проверки за месец юли по всички направления, от 

които най - много са по отпадъци– 18 броя. 

            За отчетния период са извършени 4 броя проверки на оператори с Комплекно 

разрешително, както следва: “Демирташ” ООД, гр. Опака, “ Екомакс” АД, гр. В. 

Преслав, “Карлсберг България“ АД, гр. Шумен и ОП “Чистота- регионално депо за 

неопасни отпадъци“, гр. Шумен. 

 За отчетния период експертите са провели 9 броя комплексни проверки на 

следните дружества: ЗП “ И* Л*“, с. Загориче, “ Каолин “ ЕАД, гр. Каолиново, 

“Лавена“ АД, гр. Шумен, “Петел груп“ ЕООД, с. Климент, “РКЛ “ ЕООД, с. Бял бряг, 

“Стройкомерс- ТТ“ ЕООД гр. Търговище, “Теси“ ООД, гр. Смядово, “Агросемена- 

Христов” ЕООД, с. Мараш и “БГ Агро- търговска компания” , гр. Шумен. 

            През отчитания период експертите са проверили обекти по 49 бр. извънредни 

проверки. От тях 13 са по сигнали и жалби и 36 са други. 

                        През месец юли са съставени 5 броя АУАН. От тях 1 брой е  за нарушение  на 

Закона за опазване на околната среда(ЗООС),  2 броя са за нарушения на Закона за 

водите (ЗВ), 1 брой е за нарушения за нарушения на Закона за лечебните растения(ЗЛР) 

и един брой е за нарушения на Закона за управлението на отпадъците(ЗУО).. 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

През м. юли е оценен с отрицателна оценка Доклад за ОВОС за ИП „Открит 

добив на индустриални материали от находище „Голяма нива“ в землището на с. 

Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“ с концесионна 

площ 2,83 км2 



  През месец юли са постановени три решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО с характер на решението „да не се извършва ЕО“ за: „Частично 

изменение на ОУП на Община Велики Преслав за ПИ 58222.71.50 по КК на гр. Велики 

Преслав“, "План за интегрирано развитие на Община Хитрино 2021-2027г.“ и „План за 

интегрирано развитие на Община Никола Козлево 2021-2027г.“; 

     През месеца са постановени пет решения за преценяване на необходимостта от 

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

„Изграждане на цех за преработка, съхранение и пакетаж на био плодове, зеленчуци и 

ядки в УПИ XV₂₇, кв. 2 по плана на с. Алваново, общ. Търговище“; „Изграждане на 

Фотоволтаична електрическа инсталация/ централа (ФЕЦ) с мощност до 1 MW“ в 

поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 по КК на гр. Шумен с площ 175 346 м² и 

НТП: „За животновъден комплекс“; „Изграждане на нова фотоволтаична 

електроцентрала с инсталирана мощност от 1 МW върху терен в собствен имот в с. 

Беджене, общ. Нови Пазар, обл. Шумен“;  „Изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала с инсталирана мощност 2200kWp DC/2000kW AC в поземлени имоти с 

идентификатори 55381.27.17 и 55381.27.18 по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг“ 

и „Изграждане на център за управление на отпадъци в ПИ с идентификатор 

57649.55.146, ПИ с идентификатор 57649.55.139 и ПИ с идентификатор 57649.55.138 по 

КК на гр. Попово“. 

      През отчитания период е постановено едно решение за прекратяване на 

производството по ЗООС и ЗБР, по реда на чл. 6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС- 

непредставяне на допълнителна информация в указан срок за инвестиционно 

предложение „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“. 

      През месец юли е извършена е една  планова проверки по документи за периода: 

 "Гужер комерс" ЕООД-проверка по изпълнение на условие в Решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-41-ПР/2017 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение: Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с 

максимален капацитет 38 918 броя места за птици в ПИ № 57649.503.3158 по КК 

на гр. Попово с площ 5161 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов 

обект“. С  писмо възложителят информира, че не е започнало осъществяването 

на инвестиционното предложение. 

     През месеца са извършени две извънпланови проверки: 

 На „Агро фреш-А“ ЕООД, гр. Шумен-проверка по УИН с вх № УИН-

164/01.06.2021г. за увеличаване на капацитета на птицеферма за отглеждане на 

пилета-бройлери в с. Сини вир, общ. Каолиново; 

 На "Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар - проверка по УИН-206/30.06.2021г. 

„Изграждане на нова допълваща конструкция на обект: Метални покрити 

складове, местонахождение: кв. 180, УПИ VII, гр. Нови пазар“   
 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

 След получен сигнал за намерена птица -ястреб в района на ул. „Калиакра“ №2, 

гр. Шумен в безпомощно състояние е извършена проверка на място и  е съставен КП. 

Установено е, че птицата е от вида Голям ястреб, без видими външни наранявания, но 



не може да лети. В тази връзка птицата е  прибрана и впоследствие транспортирана до 

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

сигнала е уведомен по телефона за извършените действия от страна на РИОСВ. 
 Във връзка с получен сигнал за оранжево оцветяване на р. Поройна в гр. .Шумен 

подателя на сигнала е уведомен за предприетите действия, съвместно с община Шумен 

и „ В и К-Шумен “ ООД, за преустановяване на замърсяването. 

     След получен сигнал за намерен паднал бързолет в гр. Шумен е извършена 

проверка на място. Съставен е Констативен протокол. Птицата е прибрана и 

впоследствие транспортирана до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ 

– гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от 

извършената проверка. 

     След получен сигнал  за наличие на битови отпадъци до контейнери за отпадъци 

в с. Камбурово, общ. Омуртаг е изпратено писмо до общината за предприемане на 

действия по компетентност. 

      Във връзка с получен сигнал от ОДБХ-Търговище, за изхвърляне на животинска 

тор на неопределени за целта места в землището на с. Посабина, общ. Попово, сигнала 

е препратен към Община Попово за предприемане на действия по компетентност 

      След получено писмо от БДЧР, относно заведен сигнал за замърсяване на яз. 

Тича с БФОВ от къща за гости, находяща се в с. Ловец е извършена проверка на място с 

представители на БДЧР и РЛ-Шумен. Съставен е КП. На място е констатирано, че е 

наличен тръбопровод, издаден по посока към водния обект. Имота се използва, като 

„къща за гости“. Формираните отпадъчни води от експлоатацията на обекта се 

отвеждат в две точки, събирателно съоръжение за отпадъчни води на територията на 

имота и изведен провод за отпадъчни води, извън границите на имота, по посока към 

яз. Тича. Поради невъзможност от проследяване на тръбопровода, не е констатирана 

пряка връзка със събирателното съоръжение. От изведената тръба към водения обект, 

по време на проверката не е установен дебит на  отпадъчни води зауствани към водния 

обект. С цел недопускане на замърсяване на прилежащите  площи и   яз. Тича е дадено 

предписание на община Върбица за предприемане на действия по компетентност. 

      Във връзка с получен сигнал за допуснато замърсяване в землище на с. Ловец, 

общ. Върбица е извършена проверка на място в присъствието на жалбоподателя. 

Съставен е констативен протокол. Дадено е предписание за почистване на замърсения 

терен и вземане на мерки за недопускане на повторни замърсявания. 

      След получен  сигнал относно наличие на смог от комините в индустриална 

зона, гр. Шумен, като същият е бил видим при пътуване по магистралата Варна – 

Шумен е установено, че сигнала е неоснователен, като замъгляването е в резултат на 

интензивни изпарения след обилни атмосферни валежи и не се дължи на емисии от 

производствена дейност. 

      Във връзка с получен  сигнал за отпадъци, които не са почистени, а са заровени в 

землището на с. Сушина, общ. Върбица е извършена проверка на място в присъствието 

на жалбоподателя. Съставен е констативен протокол. Дадени са две предписания на 

кмета на Община Върбица и кмета на с. Сушина за почистване на замърсеният терен и 

предприемане на мерки за преустановяване изхвърлянето на отпадъци на терена. 

      След получен сигнал на дежурен телефон за изгаряне на отпадъци от дейността 

на „Понки Ойл“ ЕООД, гр. Нови пазар е извършена проверка на място. Съставен е 

констативен протокол. Не са констатирани  следи от нерегламентирано горене и 

изгаряне на отпадъци на територията на площадката на оператора 

     Във връзка с приет сигнал за изтичане  на газ в Бензиностанция „Йоана“, кв. Запад, 

град Търговище е извършена проверка на място на обекта в присъствието на 

отговорника на бензиностанцията и еколога на община Търговище. Съставен е КП. 



Аварията е отстранена 3 часа след подаване на сигнала- около 20 часа на 19.07.2021 г. В 

момента на проверката не е установено  изтичане на газ. Дадено е предписание да се 

представи в РИОСВ Шумен Протокола, съставен по време на отстраняване на аварията 

      След получен сигнал за паднали дървета в корито на река в с. Вардун, 

Търговище са изпратени писма по компетентност до БДЧР Варна и до Областна адм. 

Търговище за решаване по компетентност.  

      След получен сигнал от управителя на ветеринарна клиника „Витавет“– гр. 

Търговище, за бедстващ бял щъркел, птицата е оставена за лечение във ветеринарната 

клиника, като за това е издадено Разпореждане на директора на РИОСВ.. 

      Във връзка с получен сигнал за паднало малко щъркелче в двор на къща в с. 

Панайот Волов, ул. „Спартак“ № 6, по пътя за с. Белокопитово, обш. Шумен  е 

проведен телефонен разговор със служители на „ЕРП Север“ АД. Същият ден, с 

помощта на автовишка, щъркелчето е качено обратно в гнездото. Подателят на сигнала 

е присъствал по време на извършване на дейностите. 

     След намерен бързолет със счупено крило в гр. Търговище, ул. „Козлодуй“ №11 

е подаден сигнал в екоинспекцията. Извършена е проверка на място и е съставен 

Констативен протокол. Подателят на сигнала е присъствал на проверката. Установено 

е, че птицата е от вида Черен бързолет и е със счупено крило. В тази връзка бързолетът 

е изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора.  

     Във връзка с получен сигнал за образувано нерегламентирано сметище в 

землище на с. Цветница, община Търговище се извърши проверка на място, за което е 

съставен КП. От извършения оглед се установи, че в близост до преливника на язовир 

„Пресиян“, в участък между селата Лиляк и Цветница е формирано нерегламентирано 

замърсяване с отпадъци – строителни отпадъци (1 м2), едрогабаритни отпадъци (мебели 

от ламинирано ПДЧ) – 4-5 бр., дрехи – 2 м2. Замърсеният участък е с площ около 10-15 

м2. При извършена справка в Кадастрално – административната информационна 

система, поддържана от Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че 

замърсяването е в имот с идентификатор 78297.30.23 – земеделска територия, 

стопанисвана от Община Търговище. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за 

извършената проверка, както и за  действията, които ще бъдат предприети. С писмо  

КП е изпратен до Община Търговище за изпълнение на даденото предписание – да се 

почисти замърсеният с отпадъци участък, описан в констативната част на протокола в 

срок до 09.08.2021 г. 

     След намерен щъркел в безпомощно състояние в с. Буйновица, общ. Венец е 

извършена проверка на място. Съставен е  Констативен протокол. Подателят на сигнала 

е присъствал по време на проверката. Установено е, че птицата не може да се движи 

самостоятелно, поради което е прибрана и впоследствие транспортирана до Спасителен 

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

     След получен сигнал за нерегламентирано сметище в гр. Шумен, ул. „Втора“, 

сигналът е препратен до Община Шумен за решаване по компетентност 

      Във връзка с получен  сигнал за силна миризма в с. Лиляк от асфалтовата база 

над селото, е проведен телефонен разговор с подателя на сигнала и кмета на с. Лиляк. 

По думите на кмета  не се усеща миризма. Асфалтовата база се контролира от РИОСВ-

Шумен. На 05.08.21г. е организирана проверка с участието на кмета на с. Лиляк. 

      Във връзка с паднало малко щъркелче от гнездо в с. Камбурово, общ. Омуртаг е 

извършена проверка на място. Съставен е Констативен протокол. Подателят на сигнала 

е присъствал на проверката.  Щъркелът е прибран и впоследствие изпратен за 

доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. 



      След получен сигнал за намерена ранена птица (орел) в с. Янково, общ. Смядово 

е извършена  проверка на място. Съставен е Констативен протокол. Подателят на 

сигнала е присъствал на проверката. Установено е, че птицата е ювенилен екземпляр от 

вида Голям ястреб, със счупено дясно крило. В тази връзка ястребът е прибран и 

впоследствие изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора.   

     След получени два идентични сигнала за паднали малки щъркелчета в с. Мараш 

са извършени проверки на място. Съставени са КП. Подателите на сигналите са 

присъствали по време на проверките. Птиците са прибрани и след това са изпратени в 

Спасителния център за диви животни в гр. Ст. Загора. 

     Във връзка с получен сигнал за бедстващ щъркел е извършена е проверка на 

място  при която е установено, че птицата е от вида Бял щъркел, без видими външни 

наранявания, но е физически слаба и не може да лети. Подателят на сигнала е 

присъствал на проверката.  В тази връзка щъркелът е прибран и впоследствие изпратен 

за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора.  

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 

- Извършени са 32 бр. планови проверки на обекти в обхвата на РИОСВ – Шумен. 

В рамките на осъществения контрол са дадени 17 бр. предписания.  

- Извършени са 6 бр. проверки на място по подадени в РИОСВ – Шумен сигнали; 

- Извършени са 2 бр. проверки по подадени Уведомления по приложение № 7 от 

Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците за преустановено образуване 

на отпадъци.  

- Извършени са 3 бр. съвместни проверки по искане на ОД на МВР – Шумен на 

площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни метали.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

          Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен график 

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

източници за 2021 г., през месец юли е извършено измерване за определяне на общата 

звукова мощност излъчвана от 1 обект: „Теси“ ООД, гр. Шумен, производствена 

площадка – гр. Смядово. Същото е проведено от РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София, в 

съответствие с Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

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

въздействие. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

            През месец юли са извършени планови проверки на 15 обекта (в това число 9 

броя комплексни проверки и 4 броя съвместни проверки). В рамките на осъществения 

контрол през месец юли са дадени 13 броя предписания, отчетено е изпълнението на 

две от тях, на останалите срокът не е изтекъл. 

През месец юли са извършени 4 броя извънредни проверки, сред които: 1 брой 

проверка на „Лавена“ АД, гр. Шумен – извънредна проверка за утвърждаване на точка 

за вземане на проби въздух; 1 брой проверка на „Роса“ АД, гр. Попово - 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 

това е изготвено предложение до директора на РИОСВ за налагане на текуща месечна 

санкция; 1 бр. проверка на "Пътинженерингстрой – Т" ЕАД, гр. Търговище - асфалтова 

база с. Лиляк - съставяне на КП след проби въздух, установено е съдържание на 

въглероден оксид в отпадъчните газове формирани от асфалтосмесителната инсталация 

над НДЕ - изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Шумен за налагане на 

текуща месечна санкция. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

Извършени са планови проверки на  8 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са: „Херти“ АД, гр. Плиска; Канализационна система с ПСОВ на гр. 

Търговище; „Спортно-тренировъчен комплекс“, гр. Върбица; Канализационна система 

без ПСОВ на гр. Смядово; „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен; ДП „Кабиюк“, с. 

Коньовец; „Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец и РДНО-гр. Шумен. 

От посочените емитери на отпадъчни води, заустващи към водни обекти не са 

взети водни проби, единствено от РДНО-Шумен, поради липса на водно количество и 

дебит за пробонабиране. Съставен е Констативен протокол, в който е отразено 

изпълнение на предписанието за почистване на руслото на дере-водоприемник от 

наноси, утайки и наслагвания образувани от инфилтрани води. 

Съставени са  5 (пет) бр. Констативни протокола след водни проби – на 

„Автомагистрали-Черно море“ АД-асфалтова база, гр. Шумен; „Уайър Продакшън“ 

ЕООД (правоприемник на „Веселин Запрянов“ ЕООД), гр. Шумен; „Клара АВС“, с. 

Зелена морава и „Спортно-тренировъчен комплекс“, гр. Върбица. Дадени са 4 бр. 

предписания. 

Извършени са 3 (три) планови проверки по Комплексно разрешително: „Екомакс“ 

ООД, гр. Велики Преслав; „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен и „Демирташ“ ООД, 

гр. Опака. По отношение  опазване на водите не са дадени предписания. 

Извършени са 4 (четири) планови съвместни проверки – на ГПСОВ-Търговище; 

„Шекер 89“ ЕООД, с. Средковец; „Радмила 07“ ЕООД, с. Тимарево и „Млечни 

продукти“ ООД, с. Коньовец. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

За отчетния период са извършени 4 броя планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни, като са дадени общо 12 броя предписания. 

През периода са извършени проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци. При 

проверките е констатирано, че се води  отчетност по реда на Наредба 1 от 04. 06. 2014 

г., за реда и образците, по които се предоставени. През изминалия месец експертите от 

направление УООП участваха в 4 бр. проверки по условия 11 и 13 от издадените 

Комплексни разрешителни на дружествата „Екомакс“ ООД – площадка гр. Велики 

Преслав, „Карлсберг България“ АД – пивоварна гр. Шумен, „Демирташ“ ООД – 

птицеферма гр. Опака и Регионално депо за неопасни отпадъци стопанисвано от ОП 

„Чистота“ гр. Шумен. Извършени са и 12 бр. планови проверки за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Дейностите се извършват в 



съответствие с поставените условия в издадените разрешителни или регистрационни 

документи.   

 

Почви : 
През отчетния период експертите от направление УООП извършиха 7 бр. 

планови проверки на 4 бр. складове и 3 бр. площадки Б-Б кубове за съхранение на 

залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита. При проверките е 

установено нарушение в целостта на изолационното покритие на 6 бр. контейнери (Б-Б 

куб) на площадка в с. Градище. Дадено е предписание за възстановяване на 

изолационното покритие.  Експерти от направлението участваха в 4 бр. проверки по 

условия 13 от издадените Комплексни разрешителни на дружествата „Екомакс“ ООД – 

площадка гр. Велики Преслав, „Карлсберг България“ АД – пивоварна гр. Шумен, 

„Демирташ“ ООД – птицеферма гр. Опака и Регионално депо за неопасни отпадъци 

стопанисвано от ОП „Чистота“ гр. Шумен. 

 

Засилен последващ контрол: 

 

     През периода е извършван последващ контрол по документи, във връзка с 

изпълнение на дадените предписания. 

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

       През отчитания период са съставени 5 броя АУАН, както следва: 

        На "Агро фреш-А" ЕООД, гр. Шумен за неизпълнение на задължително условие 

№ 1, по постановено Решение за  извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: 

Изграждане на птицеферма за угояване на пилета с капацитет 31 706 места за птици в 

ПИ № 000349 с площ 21,034 дка и НТП: „Предимно производствени, складови и други 

дейности-Пп“, с. Сини вир, общ. Каолиново. Осъществен състава на чл. 166, т. 2 от 

Закона за опазване на околната среда. 

        На  Община Шумен за  отрицателно въздействие върху водите на водоприемник, 

установено като отклонение от заложените условия и индивидуални емисионни 

ограничения за качествата на отпадъчните води в издадено Комплексно разрешително 

за експлоатация на РДНО-Шумен. Нарушен чл.48, ал.1, т.3 от Закон за водите. 

        На  "Букет 2014" ЕООД, с. Златар, общ. Велики Преслав. Дружеството е 

изкупило количества цвят глог с листа, надвишаващи определените такива в 

издаденото му позволително за ползване. Нарушен чл. 28б, предложение второ от ЗЛР.  

        На "ВиК" ООД-Търговище. Заустване на отпадъчни води в повърхностен воден 

обект в несъответствие от заложените индивидуални емисионни ограничения в 

разрешително за експлоатация на канализационна система на гр. Омуртаг. Нарушен 

чл.48,ал.4 от ЗВ. 

        На “Логистика НС“ ЕООД. Извършило е дейност по транспортиране съгласно 

Параграф 1, т. 43 от Закона за управление на отпадъците, на отпадък с код 12 01 03 – 

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, без да притежава издаден от 

компетентен орган регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в който да са включени 

превозни средства с регистрационни номера СВ 0202 РН и СВ 2193 ЕА, с които е 

извършено транспортирането на отпадъка. Осъществен е състава на чл. 136, ал. 2. т. 3, 

във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2 и чл. 35, ал 3  от ЗУО. 



БРЗТЗСР:  
 

       През месеца приоритет бе приключването на преписки по входирани уведомления 

за ИП, ГСП и План-извлечения. За периода бяха извършени 4 бр. планови и 20 бр. 

извънредни проверки, а именно: 2 бр. планови проверки на билкозаготвителни 

пунктове; 1 бр. планова проверка на Опитна станция по земеделие- с. Хан Крум, общ. 

В. Преслав, във връзка с пробонабиране с цел анализ ГМО; 1 бр. планова проверка на 

Научен център по земеделие- гр. Търговище, общ. Търговище, във връзка с 

пробонабиране с цел анализ ГМО; 4 бр. проверки по подадени сигнали за намерени 

бедстващи птици (2 бр. Бял щъркел, 1 бр. Обикновен мишелов и 1 бр. Черен бързолет); 

1 бр. проверка по внесена ГСП, земл. с. Бракница, общ. Попово, попадаща в ЗЗ 

BG0000432 "Голяма река"; 3 бр. проверки по постъпила информация за намерени 

бедстващи птици от защитени видове (2 бр. Градска лястовица и 1 бр. Чухал); 12 бр. 

проверки във връзка с донесени в сградата на РИОСВ – гр. Шумен бедстващи птици (6 

бр. Черен бързолет, 1 бр. Домашна кукумявка, 7 бр. Градска лястовица). 

      Извършени са 24 бр. проверки. Проверени са 24 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол е дадено едно предписание, което е изпълнено след 

постановения за изпълнение срок.  

 

Отпадъци: 

 

      За отчетния период, са извършени са общо 41 бр. проверки, от които 32 бр. планови 

и 11 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 17 бр. предписания, 

а са изпълнени 12 бр.. Издадени са 8 броя нови и изменения и допълнения на вече 

издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 2 бр. разрешителни документи 

по чл. 67 от ЗУО.  

 

Химикали: 

 

По част „ОХВ“, акцент за отчетния период са проверките на дестилерии за 

етерични масла, поради започналия работен сезон за такъв вид дейност. Извършени са 

общо 18 броя проверки на такива обекти, от които 7 комплексни, 5 съвместни и 6 

самостоятелни. Експертите са извършили през месеца  общо 21 проверки ( 8 броя само 

по част „ОХВ“, участие в 8 комплексни проверки и в 5 броя съвместни), при което са 

дадени общо 61 предписания. 

           За отчетния период са извършени са 4 броя планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни, като са дадени общо 12 броя предписания. 

 

СЕВЕЗО: 

 

Няма извършени проверки на предприятия с нисък или  висок рисков потенциал. 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

     През отчитания период са извършени три броя  проверки по ЗОПОЕЩ, във връзка с 

участие в комплексни проверки на „Лавена“ АД; РКЛ“ ЕООД – дестилерия за етерични 

масла с. Бял Бряг; „Стройкомерс –ТТ“ ЕООД - дестилерия за етерични масла гр. 

Търговище; 

 

 



ОВОС И ЕО: 

 

При извършена извънпланова проверка по входирано УИН „Увеличаване 

капацитета на съществуваща птицеферма в поземлен имот с идентификатор 

66531.60.349, с. Сини вир, общ. Каолиново, обл. Шумен, чрез реконструкция на 

съществуваща селскостопанска сграда“ е констатирано неизпълнение на задължително 

условие №1, поставено в постановено от РИОСВ гр. Шумен Решение № ШУ-02-

ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма за угояване на пилета с 

капацитет 31 706 места за птици в ПИ № 000349 с площ 21,034 дка и НТП: „Предимно 

производствени, складови и други дейности-Пп“, с. Сини вир, общ. Каолиново, според 

което дружеството длъжно да не извършва отглеждане на птици-бройлери над 

капацитета от 40 000 броя, определен в т. 6.6.а от Приложение №4 от Закона за 

опазване на околната среда без наличието на влязло в сила комплексно разрешително, 

издадено по реда на глава седма, раздел II от същия закон.За констатираното 

нарушение е съставен АУАН по реда на ЗООС. 

 

Комплексни разрешителни:  

 

През периода са извършени 4 броя проверки на оператори с КР, като са дадени 

следните предписания както следва: на „Демирташ“ ООД са дадени десет  

предписания. Шест от тях се отнасят за представяне на документи, които не са били 

налични по време на проверката, за документиране на условия от комплексното 

разрешително, касаещи условие 8.1.“Употреба на вода“, условие 8.2.“употреба на 

електроенергия“, Условие 8.3.4.“съхранение на опасни химични вещества, условие 

9.“емисии в атмосферен въздух“ и условие 11 „управление на отпадъците“. Седмото 

предписание определя необходимостта от поставяне на обозначителни табели, 

указващи категорията на опасност, и осигуряване на подходящ адсорбент в склада за 

химични вещества.  Осмото предписание е за актуализиране на собствена оценка за 

безопасност на съхранение на охв и смеси. Деветото предписание е да се осигурят 

актуални информационни листове за безопасност за използваните дезинфектанти. 

Десетото предписание е за представяне на резултатите от проведените собствени 

периодични измервания за шум, да се представят в РИОСВ-Шумен под формата на 

доклад; на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Шумен се установи 

необходимост от даване на два броя предписания. Кмета на Община Шумен е 

необходимо да представи информация за действията на Община Шумен, след 

извършване на обявяване за обществен достъп на заявление за  извършени след 

получаване на писмо на ИАОС с изх.№ КР-2817/20.11.21 г. От Управителя на ОП 

„Чистота“ е поискано да извърши корекция на Инструкция ИОС 8.1.5.2. по отношение 

начина на измерване на вода 

 

Наказателни постановления: 

 

През месец юли са издадени 8 НП на обща стойност 8 250 лв.: 

 

         На  Община Опака за КМ Опака. Заустване на отпадъчни води в отклонение на 

зададените в РЗ ИЕО. Нарушен чл. 48, ал.1, т.3 от Закон за водите във връзка с чл.38, 

ал. 3 от Наредба № 2/8.6.2011г. Наложена санкция в р-р на 1000 лв.; 

         На “Деа“ ООД, гр. Шумен. 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 



и/или за флуорирани парникови газове. 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 /обн. ДВ.бр. 2/07.01.2011 г./, 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 

/обн. ДВ. бр. 20/07.03.2017 г., изм./, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 45/28.05.1996 г., изм./. Наложена 

санкция в р-р на 1000лв.; 

         На  М* М* С*. Лицето не е представило отчет за добитите от него количества от 

лечебни растения за 2020г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 

500лв.; 

 

         На  В*З*И*. Извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по ТР. Осъществен състава на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в 

р-р на 1400 лв.; 

         На  М*А*Х*. Лицето не е представило отчет за добитите от него количества от 

лечебни растения за 2020г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 

100лв.; 

         На Н*М*С*. Лицето е изкупило 1250 кг. цвят глог с листа, без да притежава 

издадено позволително за ползване. Нарушен чл. 31, ал. 2, т. 2 от ЗЛР. Наложена глоба 

в р-р на 250 лв.; 

         На „Максима България“ ЕООД. Неизпълнение на предписание от констативен 

протокол. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС. 

Наложена санкция в р-р на 2000лв.; 

         На „Екомакс Вторични суровини“ ЕООД. Неизпълнение на предписание от 

констативен протокол. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от 

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

 

ТМС –  1 за 119 лв. 

 

        На „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД. Наложена ТМС в р-р на 119 лв./мес. за 

замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на 

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

 

 

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 замърсявания и аварийни ситуации. 

          През периода са издадени  8 броя нови и изменения и допълнения на вече 

издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 2 бр. разрешителни документи 

по чл. 67 от ЗУО.  



Бизнеса: 

 

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

от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии (ОП "Чистота“, гр. Шумен 

– Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Скорпион – 84“ ЕООД, гр. 

Шумен, „Айсис“ ООД, гр. Варна, производствена площадка - гр. Каспичан, ОП „БКС 

Търговище“, гр. Търговище, Регионално Депо – Търговище, ОП „БКС Търговище“, гр. 

Търговище, Асфалтова база – с. Разбойна и „РКЛ Е. О.“ ЕООД, гр. Варна, 

производствена площадка – с. Бял бряг). 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: 31 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП; 7 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 

за 2бр. да се извърши процедура по реда на наредбата за ОС - 1 бр. е по внесен ГСП на 

общински гори); 2 бр. по внесени План-извлечения (ДГТ и ОГТ); 2бр. във връзка с 

кандидатстване по мярка 6.1 и 1 бр. по мярка „Млад фермер“. Издадени са 2 бр. 

решения по чл.18, ал.1 и 2 от наредбата за ОС. 

       За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 3 бр. 

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

от Закона за водите. 

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

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

       Дадени са 8 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 
       Дадено е становище, във връзка с внесен ДОВОС за ИП „Открит добив на 
индустриални материали от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. 
Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“. 

       Експерти  взеха участие в: 

 - Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие”- гр. 

Шумен. 

- 4 бр. комисии във връзка с изготвяне на нови ГСП на ДГС/ДЛС. 

 

        През месец юли са процедирани  40 уведомления за инвестиционни предложения и 

7 уведомления за план/програма,  изготвени са 6 процедурни писма с указана 

приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС, от които 2 са за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и 4 – за необходимостта от преценяване на  

извършване на ЕО; 

- през месец юли са постъпили 3 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; 

- през месец юли е постъпило окомплектовано искане за издаване на становище по ЕО 

за ОУП на Община Каспичан; 

- оценен е с отрицателна оценка Доклад за ОВОС за ИП „Открит добив на 

индустриални материали от находище „Голяма нива“ в землището на с. Изгрев, общ. 

Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“ с концесионна площ 2,83 

км2.  

- Постановени са три  решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО   

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

- Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

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



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

шеста от ЗООС и ЗБР. 

- Извършени са една планова проверка и три извънпланови проверки. 

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

1. С РЗИ – по 2 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по 2 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 

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

предложения, две от които повторни след поискана допълнителна информация от БД. 

3.  С ИАОС по представена оценка по чл. 99, ал. 1 от ЗООС като приложение 

към искане за преценка 

4. С РД « Пожарна безопасност и защита на населениета » гр. Търговище, „ 

Инспекция по труда”, гр. Търговище и Община Търговище по представена оценка по 

чл. 99б, ал. 1 от ЗООС като приложение към искане за преценка. 

 

През месец юли експерти взеха участие в 8 броя ДПК, както следва: 

         1."Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка по улица 

"Стефан Стойчев" - с. Драгоево, общ. В. Преслав, Дължина L=1150 м. 

ДПК - "Външно присъедединяване с КЛ 20kV на фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 2000 kW", с. Длъжка поляна, общ. Антоново; 

         2."Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2000 kW с два броя БКТП", с. 

Длъжка поляна, общ. Антоново; 

         3 „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Веренци I-ви подем“ до НВ 

„Веренци“ с обем 100 куб.м“ с дължина 1148,12м; 

         4.,Реконструкция на водопроводи в населените места от Община Каолиново'' 

         5,,Търговски комплекс в гр. Търговище'' 

         6. „Уличен водопроводпо улица идентификатор 36587.502.1194 по КК на гр. 

Каспичан , ОК 502 ОК 494 по плана на гр. Каспичан до имот с идентификатор 

36587.502.247 с дължина на трасето 165 м“ 

         7.“ Промяна предназначение на съществуващ цех, в цех за  бутилки и пристройка 

към него на "Медикет цех" ЕООД гр. Шумен“; 

         8.„Реконструкция на водопровод“ в с. Памукчи, общ. Нови пазар'' 

 

 

 

 


