
                  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец август експертите на РИОСВ извършиха общо 93 проверки, при 

които провериха 87 обекта. От извършените проверки 50 са планови, а 43 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 4 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 10 576, 87 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 8 995,65 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани 1 581, 22 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 2 033, 37 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 991 , 87 лв., община Шумен – 771, 91 лв., община Търговище – 77, 05 лв., 

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

Преслав – 102, 40 лв.  

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

общо 18  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 50 планови проверки за месец август по всички направления, от 

които най - много са по води– 10 броя. 

            За отчетния период са извършени 2 броя проверки на оператори с Комплексно 

разрешително, както следва: “ Енола фарм ” ЕООД, с. Буйново и “  Рока България” АД, 

гр. Каспичан. 

 За отчетния период експертите са провели една комплексна проверка на: “ 

Лактис милк “ ООД, с. Т. Икономово.  

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

проверки. От тях  1 бр. е по последващ контрол, 13 са по сигнали и жалби и 29 са други. 

                        През месец август са съставени 4 броя АУАН. От тях 2 броя са  за нарушение  

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

водите (ЗВ). 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

През м. август е представен в РИОСВ гр. Шумен, за провеждане на консултация 

по реда на чл.20, ал. 3 от Наредбата за ЕО, доклад за ЕО на ОУП на Община Върбица, 

по който се провеждат консултации със специализираните институции; 

- Проведено е заседание на ЕЕС към РИОСВ гр. Шумен за разглеждане на ЕО на 

ОУПО Каспичан; 

- През месец август на основание чл. 31, ал. 1, от Наредбата за ЕО е издадена 

Заповед № 275/04.08.2021г. от Директора на РИОСВ гр. Шумен за спиране прилагането 



на ОУП на Община Нови пазар, одобрен с Решение № 98 по Протокол № 10 от 

28.05.2020 г. от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар във връзка с 

неподадена в срок от страна на Община Нови пазар обобщена справка по чл. 29, ал. 1 т. 

1,2 и 3 от Наредбата; 

- През месец август са постановени две решения за преценяване на 

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

за: „ПИРО на Община Велики Преслав 2021-2027 г.“ и "ПУО на Община Върбица за 

периода  2021-2028 г.“; 

- През месеца са постановени четири решения за преценяване на необходимостта 

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

„Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 38 880 бр. места за 

птици-бройлери до 56 160 бр. места за птици в Стопански двор на гр. Търговище“, 

„Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 38 024 

места за птици в ПИ с идентификатор 10238.23.35 в землището на с. Васил Левски, 

общ. Търговище; „Преустройство на съществуваща сграда в част от бивш Стопански 

двор на с. Климент, общ. Каолиново в дестилерия за етерични масла“ и „Разширение на 

гробищен парк на с. Медовина, общ. Попово“;  

- През месец август е постановено едно решение за прекратяване на 

производството по ЗООС и ЗБР, по реда на чл. 56, ал.1 от АПК за инвестиционно 

предложение „Текущ ремонт и експлоатация на съществуващ складов комплекс със 

специално предназначение (за съхранение на боеприпаси) в поземлен имот с 

идентификатор 78210.2.213 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав“, по искане на 

възложителя; 

- През отчитания период са извършени седем планови проверки по документи за 

периода на: 

 "Атера агро" ЕООД, гр. София-проверка по изпълнение на условие в Решение № 

ШУ-01-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 

за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за угояване на 

пилета с капацитет 39 800 броя птици в поземлени имоти № 182062 с площ 2,440 

дка и НТП: „Стопански двор”, № 182065 с площ 3,294 дка и НТП: „Стопански 

двор” и № 182067 с площ 3,609 дка и НТП: „Пр. ел. енергия” в землището на с. 

Паламарца, общ Попово“. С  писмо възложителят информира, че не е започнало 

осъществяването на инвестиционното предложение; 

 „Радита“ ООД, гр. Търговище-проверка по изпълнение на условие в Решение № 

ШУ-35-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение 

„Изграждане на нова птицеферма за клетъчно отглеждане на 36 000 броя 

кокошки-носачки в УПИ I, кв. 8 с. Веселец, общ. Омуртаг”. С писмо 

възложителят представя документация, удостоверяваща изпълнението на 

условието; 

 „Виас“ ЕООД, гр. Шумен- проверка по изпълнение на условие, поставено в 

Решение № ШУ-13-ПР/2020 г. за ИП „Монтиране на Инсталация за елоксация с 

общ обем на активните вани 437,90 m3 в рамките на цех за алуминиеви профили 

в Индустриален парк – Шумен, Зона „С“ в поземлен имот с идентификатор 

83510.693.51 (с площ 38 008 кв.м) по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. 

Шумен, обл. Шумен“- в РИОСВ гр. Шумен е налична документация, 

удостоверяваща изпълнението на условието, за което е съставен КП № ТК-

03/03.08.2021 г. 

 ДП НКЖИ- документална проверка по изпълнение на условия, поставени в 

Решение № 1-ПР/2018 г. на МОСВ за ИП „Възстановяване на проектните 



параметри на железопътна линия Русе-Варна“ за участъка в териториалния 

обхват на РИОСВ гр. Шумен. С писмо възложителя представя информация, 

удостоверяваща изпълнението на условията; 

 „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София- документална проверка по изпълнение на 

условия, поставени в Решение № 14-ПР/2018 г. на МОСВ за инвестиционно 

предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка 

"Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол-Кранов възел (КВ) Преселка" за участъка 

в териториалния обхват на РИОСВ гр. Шумен. С писмо възложителя уведомява, 

че за строежа на обекта е издадено разрешение за строеж №РС-13/16.02.2021г. 

от Министъра на РРБ, строителството е стартирало само извън териториалния 

обхват на РИОСВ гр. Шумен; 

  Община Омуртаг- планов контрол по изпълнение на условия в Решение по 

ОВОС № ШУ-1-2/2019г. за разширение на съществуващ гробищен парк в 

землището на гр. Омуртаг. С писмо възложителят уведомява, че не е започнало 

реализиране на инвестиционното предложение; 

          „Квинс арго“ ЕООД, гр. Лозница - Планов контрол по изпълнение на условия в 

Решение № ШУ-17-ПР/2020г. за ИП „Увеличаване капацитета на съществуваща 

птицеферма с 60 000 места за птици и отглеждане на птици -подрастващи кокошки 

носачки“ в УПИ X, кв. 1 по плана на с. Буйново, общ. Търговище с площ 13,756 дка. С 

писмо възложителят уведомява, че не е реализирано инвестиционното предложение 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

 Във връзка с получен сигнал за наличие на миризма и пушек денонощно от 

комин на маслена фабрика „ Роса“ АД в гр. Попово. Извършена е  проверка на място  

Подателят на сигнала не е присъствал по време на проверката. Съставен е Констативен 

протокол. Установено е , че в момента на проверката работи котел ПКМ – 6,5 на твърдо 

гориво /слънчогледова люспа/. През 2021 г. РИОСВ-Шумен е извършила контролни 

измервания на горивния източник, съгласно утвърден график, при които е 

констатирано превишение на НДЕ по показател прах и въглероден оксид и във връзка с 

това на дружеството е  наложена текуща месечна санкция. В периода от 28.07.21 г. до 

04.08.21 г. парова централа и цех рафинерия не са функционирали. В момента на 

проверката е усетена  миризма на загрято олио. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за  констатациите направени по време на проверката. 

След приет сигнал за образувано нерегламентирано сметище в землище в с. 

Гърчиново, община Опака, същият е препратен  до Община Опака за решаване по 

компетентност. В инспекцията е получено писмо от общ. Опака  за предприети 

действия, свързани с  почистването на замърсения терен. 

 Във връзка с получен сигнал за замърсяване на земеделска земя със строителни 

отпадъци в землището на  гр. Велики Преслав е извършена проверка на място, за което 

е съставен КП. От извършения оглед е установено, че е формирано нерегламентирано 

замърсяване със строителни отпадъци на площ – 0,5-1 дка. Замърсяването е земеделска 

земя, стопанисвана от Кооперация „Напредък“, като е дадено предписание да се 

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

срок до 09.09.2021 г. 

 През месеца е получен сигнал за наличие на отпадъци по пътя от с. Сини вир 

към с. Черноглавци. Сигналът е препратен до Община Венец и Община Каолиново за 

решаване по компетентност. 



 Във връзка с получен сигнал за намерен щъркел със забити в клюна и езика 

риболовни кукички с тежести, който не лети, намиращ се в частен двор в с. Мадара, 

общ. Шумен, е извършена проверка на място. Съставен е Констативен протокол в 

присъствието на подателя на сигнала. При проверката е установено,че птицата е 

възрастна, физически много слаба и има забита кукички около окото, езика и 

вътрешността на клюна. В тази връзка птицата е прибрана и впоследствие 

транспортирана за лечение до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора.  

 След получен сигнал за запрашаване на въздуха в следствие на СМР на ул. 

Кирил и Методий, гр. Шумен е извършена проверка на място. Съставен е констативен 

протокол. При извършения оглед е установено, че в участък от улица „Кирил и 

Методий“, от кръстовището с улица „Васил Друмев“ до кръстовището с улица 

„Марица“ се извършват строително-монтажни работи по уличната асфалтова настилка 

и тротоарите, както и подмяна на комуникационни връзки. Установена е лека 

запрашеност в района вследствие на извършваните строителни дейности, движението 

на транспортните средства и строителната механизация. В момента на проверката се е 

извършвало оросяване с наличната на строителния обект водоноска. Дадено е 

предписание да се предприемат мерки за ограничаване разпространението на 

неорганизирани прахови емисии. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за 

резултатите от проверката и предприетите мерки.Предписанието е изпълнено. 

 През месеца е получен сигнал за образувано нерегламентирано сметище от 

строителни отпадъци в кв. Запад, гр. Търговище. Сигналът е препратен до Община 

Търговище за решаване по компетентност. От Община Търговище е получено писмо, 

относно извършено почистване с приложен снимков материал. Подателят на сигнала  е 

уведомен по телефона за извършеното почистване. 

 Във връзка с получен сигнал за измряла риба (натровена) и лоша миризма от 

язовир на околовръстното шосе на гр. Омуртаг е извършена проверка на място. 

Съставен е Констативен протокол. Проверката е извършена с представител на 

Басейнова дирекция Дунавски район и в присъствието на жалбоподателя. Направен е 

обход на целият язовир Омуртаг. Констатирано е значително количество мъртва риба в 

контактната зона с брега и по ръкавите на язовира. От РЛ – Шумен е направен 

експресен анализ на място за температура, електропроводимост, разтворен кислород, 

наситеност на кислорода и др. като измерените резултати не са показали съществени 

отклонения. Взети са допълнително 4 броя проби за анализ от РЛ Шумен. Към момента 

на проверката не са установени потенциални източници на замърсяване на водния 

обект. По контактните зони  с брега не се наблюдават отлагания на вещества, които 

могат да се оприличат на замърсявания. Водата в язовира визуално е в добро състояние. 

 След получен сигнал за намерена малка лястовица, която не може да лети, в гр. 

Шумен, ул. „Битоля е извършена проверка на място. Съставен е Констативен протокол 

в присъствието на подателя на сигнала.При проверката е установено, че птицата е 

ювенилен екземпляр от вида Градска лястовица, без видими външни наранявания, но е 

все още малка и не може да лети. В тази връзка лястовицата е прибрана в сградата на 

РИОСВ с цел последващото ѝ изпращане за доотглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Преди транспортирането на лястовицата 

до Спасителния център, птицата е умряла, като вероятна причина за това може да е 

увреждане на вътрешни органи в резултат от падането ѝ от гнездото. 

 Във връзка с получен сигнал за усещане на силна миризма денонощно и 

изтичане на кръв от кланица в с. Зелена морава е извършена проверка на място на 

кланица „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава, съвместно с представител на БДЧР 

Варна. Не е установено изтичане на непречистени отпадъчни води от кланицата. 



Установена  е лека неприятна миризма в близост до точката на заустване. Взети са 

водни проби от точка за мониторинг и е съставен КП. Взети са  2 броя водни проби от 

повърхностни води по заявка на БДЧР Варна. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за извършената проверка. 

 През месеца е получен сигнал за намерен бедстващ щъркел в с. Нова бяла река, 

общ. Върбица. Извършена е проверка на място и е съставен констативен протокол в 

присъствието на подателя на сигнала. Установено е, че птицата е с наранено крило. 

Транспортирана е до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора.  

 След получен сигнал за образувано нерегламентирано сметище от битови и  

строителни отпадъци в частен имот в с. Писарево, общ. Нови пазаар, сигналът е 

препратен до Община Нови пазар за решаване по компетентност 

     Във връзка с получен сигнал за множество мъртви щъркели на пътното платно, 

малко след бензиностанция „Шел“ – Нови пазар, на АМ „Хемус“, в посока гр. Варна, е 

извършена проверка на място. Не е установено наличие на мъртви птици около 

бензиностанция „Шел“ и по магистралата до разклона за с. Невша. Съставен е КП. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона за извършените действия. 

 След получен сигнал за наранен щъркел, до ресторант „Барбароса“,гр. Шумен  е  

извършена проверка на място, при която е установено, че птицата е от вида Бял щъркел 

и е със счупено крило. Съставен е КП. В тази връзка щъркелът е прибран с цел 

транспортиране за лечение до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ . 

Преди транспортирането на птицата до Спасителния център, тя е умряла, като вероятна 

причина за това може да е получено увреждане на вътрешни органи в резултат от 

сблъсъка, който е причинил и счупването на крилото. Подателят на сигнала е уведомен 

по телефона за извършените действия и леталния изход за птицата. 

 През месеца е получен сигнал за паднало малко щъркелче в с. Бистра, общ. 

Търговище, което не може да лети. Суставен е КП. Екземпляра е прибран ,и 

транспортиран до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. 

В инспекцията е получен сигнал, че в землището на с. Тимарево, общ. Хитрино 

са открити умрели птици, след извършено пръскане с препарати.  Сигналът е препратен 

до ОДБХ-Шумен и ОДЗ-Шумен за решаване по компетентност. 

 Във връзка с получен сигнал за натрупване на отпадъци на терен, находящ се в 

имот в с. Троица– казан за варене на ракия- и наличие на силна миризма, е извършена 

проверка на място. При проверката е присъствал  собственика на обекта и кмета на с. 

Троица. Проведен е  разговор с жалбоподателя, който не е пожелал да присъства на 

проверката. Съставен е  констативен протокол и са дадени 5 броя предписания. При 

проверката не е констатирано наличие на миризма. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 

През отчетния период са извършени 2 бр. планови проверки на лица 

притежаващи разрешителни документи за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци, както и 2 бр. проверки на общински администрации относно изпълнение 

задълженията на кметовете на общините по чл. 19 и чл. 52  от ЗУО. 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. Дейностите се извършват в съответствие с 

поставените условия в издадените разрешителни или регистрационни документи. При 

проверките на общините е установено, че кметовете изпълняват задълженията си по чл. 

19 от Закона за управление на отпадъците. Във връзка с приемането от Министерски 

съвет на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г., до 

момента 3 общински администрации в териториалния обхвата на РИОСВ – Шумен 

внесоха за разглеждане изготвените си общински програми за управление на 

отпадъците. При разглеждането им се установи, че същите са изготвени в съответствие 

със структурата, целите и предвижданията на националния план.  

Във връзка с писмо на МОСВ експертите от направлението извършиха 3 бр. 

извънредни проверки на всички  регионални депа в обхвата на РИОСВ – Шумен 

относно изпълнение изискването на чл. 41 а от Закона за управление на отпадъците. 

При проверките се установи, че операторите на инсталациите спазват изискванията и са 

изградили системи за видеонаблюдение и контрол с възможност за съхранение на 

видеозаписите. Осигурен е отдалечен достъп на РИОСВ – Шумен.  

 

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 август е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 1 обект: „Вилда 2015“ ЕООД, гр. 

Търговище. 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 август са извършени планови проверки на 9 обекта (в това число 1 

брой комплексна проверка и 3 броя съвместни проверки). В рамките на осъществения 

контрол през месец август са дадени 3 броя предписания, отчетено е изпълнението на 

11 броя предписания, давани през предходни месеци. 

През месец август са извършени 6 броя извънредни проверки, сред които: 1 брой 

проверка на „Петел Агро“ ЕООД, с. Климент – извънредна проверка за утвърждаване 

на точка за вземане на проби въздух; 1 брой проверка на „Месокомбинат Русе“ АД, гр. 

Русе, производствена площадка – гр. Търговище – извънредна проверка за 

утвърждаване на точка за вземане на проби въздух; 1 брой проверка на ЕТ „ДЕЕМ 2 

Емануил Ралев“, гр. Търговище, производствена площадка – с. Маково – извънредна 

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

„Теси“ ООД, гр. Шумен - извънредна проверка по писмо на МОСВ - във връзка с 

възможно несъответствие на извършен внос през 2020 г. на оборудване /термопомпа, 

компресорни – изпарителни модули и др./ – при извършената проверка не е установено 

нарушение на изискванията на Регламент /ЕС/ № 517/2014 г.; „Пътинженерингстрой – 

Т“ ЕАД, гр. Търговище, асфалтова база – с. Лиляк – относно наличие на силна миризма 

от обекта – при проверката е  установено, че асфалтовата база не функционира, поради 

аварийна ситуация в ел. захранването и проблем в далекопроводната линия. 

Извършвани са дейности по транспортиране на инертни материали, пътищата са 



оросявани с водонска. Не е установено наличие на миризми, както в селото така и в 

района на производствената площадка. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 През месец август са извършени основно проверки по плана на РИОСВ Шумен 

за 3-то тримесечие на 2021 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с 

вземане на водни проби  

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

месеца.  Това са: АМЧМ гр. Велики Преслав; ЕТ „Николай Неделчев“, с. Кочово; 

„Строителни изделия“ АД, с. Хан Крум; „Рока България“ АД, гр. Каспичан; „Айсис“ 

ООД, гр. Каспичан; „Лактис милк“ ООД, с. Тодор Икономово; „Надежда“ ООД, с. 

Климент; „Каолин“ АД, гр. Каолиново; „Електроапаратура“ ЕООД, с. Ковачевец и 

„Чугунена арматура България“ АД, гр. Попово. Дадено е едно предписание. 

 Съставени са  7 бр. Констативни протокола след водни проби – на ДП „Кабиюк“, 

с. Коньовец; „Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец; „Строителни изделия“АД, с. Хан 

Крум; АМЧМ гр. Велики Преслав; КМ Смядово; „Херти“ АД, гр. Плиска и „Алкомет“ 

АД, гр. Шумен.  Дадени са 6 броя предписания. 

 Извършена е 1 планова комплексна проверка – на „Лактис милк“ ООД, с. Тодор 

Икономово. Няма дадени предписания. 

Извършени са 2 планови проверки по Комплексно разрешително: „Енола фарм“ 

ЕООД, с.  Буйново и „Рока България“ АД, гр.Каспичан. Няма предписания. 

Извършена е една извънредна проверка във връзка с писмо на БДДР гр. Плевен – 

за замърсяване на водите на река, преминаваща през землището на с. Крепча, община 

Опака, приток на р. Черни Лом, вследствие на изхвърляне на фекалии от ферма за 

крави, намираща се в близост до реката. Съставени са два Констативни протокола.  

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

          През месец август са извършени 2 броя проверки на инсталации с Комплексно 

разрешително: на инсталация за производство на санитарна керамика, стопанисвана от 

„Рока България“ АД и на свинеферма с. Буйново, експлоатирана от „Енола фарм“ 

ЕООД. 

          През изминалия месец експертите от направление „УООП“ участваха в 2 бр. 

проверки по условия 11  от издадените Комплексни разрешителни на две дружества. 

При проверките е установено, че проверяваните дружества изпълняват поставените в 

комплексните разрешителни условия. Извършени са и 2 бр. планови проверки на лица 

притежаващи разрешителни 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 предоставя информация 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 3 бр. планови 

проверки на 1 бр. склад и 2 бр. площадки Б-Б кубове за съхранение на залежали и 



негодни за употреба препарати за растителна защита. При проверките не са установени 

нарушения в целостта на контейнерите или разпилявания на ПРЗ с изтекъл срок на 

годност. Експерти от направлението участваха в 1 бр. проверка по условия 13 от 

издаденото Комплексно разрешително на инсталация за производство на санитарни 

керамични изделия „Рока България“ АД – производствена площадка гр. Каспичан. При 

проверката не е констатирано замърсяване на почвите. От оператора се изпълняват 

условията в издаденото разрешително.  

 

Засилен последващ контрол: 

 

       През изминалия месец Общинско предприятие „Чистота“ е извършило корекция на 

инструкция за измерване на консумацията на вода. „Хан Омуртаг“ АД е  представил 

информация за актуалните категории на опасност на ползваните суровини. Община 

Шумен е представила документи, свързани с предприети действия във връзка с 

процедура за промяна на комплексно разрешително за Регионално депо за неопасни 

отпадъци кв.“Дивдядово“. 

       През изминалия месец експертите от направление „УООП“ извършиха една 

проверка по изпълнение на дадено при предходна проверка предписание, относно 

установено нерегламентирано замърсяване с отпадъци в землището на с. Сушина, общ. 

Върбица. При проверката е установено, че даденото предписание е изпълнено и 

замърсяването с отпадъци е почистено.  

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

        През месец август са съставени 4 броя АУАН, както следва: 

 

        На В* К* Б* - билкозаготвител. Билкозаготвителят е извършил административно 

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

предписание. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзкас чл. 155, ал. 2 от ЗООС; 

        На "ВиК - Шумен" ООД, гр. Шумен. Заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект в несъответствие от заложените индивидуални емисионни ограничения в 

разрешително за експлоатация на Канализационна система на гр. Смядово. Нарушен 

чл. 48, ал. 4 от ЗВ; 

        На "Еко - Транс" ЕООД. Дружеството е  извършило административно нарушение, 

чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание дадено 

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

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

        На "Алкомет" АД, гр. Шумен. Заустване на отпадъчни води в несъответствие със 

заложените в КР ИЕО. Нарушен чл.48. ал.1, т. 3 от ЗВ. 

 

ПРЕКРАТЕНИ АУАН – 1бр. 

 

             През месец август е издадена Резолюция  за прекратяване на АНП по АУАН. 

 

 

 

 



БРЗТЗСР:  
 

            През отчитания месец са извършени 22 бр. проверки. Проверени са 22 бр. 

обекта. В рамките на осъществения контрол е дадено едно предписание, което е 

изпълнено в срок. 

 Предписанието е дадено на билкозаготвител (юридическо лице) да представи за 

проверка в РИОСВ - гр. Шумен фактури за изкупените количества плод бъзак (3000 кг.) 

и листа липа (1000 кг.), тъй като към момента на проверката нямаше възможност да 

бъдат представени документите, с които са закупени въпросните количества. 

Предписанието е изпълнено в деня на проверката. 

  

Отпадъци: 

 

  За отчетния период, са извършени са общо 18 бр. проверки, от които 8 бр. 

планови и 10 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 5 бр. 

предписания, а са изпълнени 12 бр. Издадени са 5 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: 

 

            През месеца са извършени 7 планови  и 2 извънредни проверки и участие в 2  

проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО: 

 

            През месец август няма извършени проверки на предприятия с нисък или  висок 

рисков потенциал. 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

      През месеца е извършена една  планова проверка в рамките на съвместна 

проверка на "Инвест агро БГ" ООД, с. Мараш. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените планови проверки в направлението не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство, няма съставени АУАН. 

 

Комплексни разрешителни:  

 

           При извършените две проверки на оператори с комплексно разрешително през 

месец август, няма давани предписания и не е установена необходимост от 

административно-наказателни мерки 

 

Наказателни постановления: 

 

През месец август са издадени 7 НП на обща стойност 11 400 лв.: 

 

            На «Мушев58-Стоян Димитров» ЕООД. Като ползвател на сгради в гр. Върбица 

е изхвърлил и е съхранявал торови маси и други отпадъци от смесен характер, в 



крайбрежни и прилежащи земи на воден обект - р. Герила. Нарушен чл.134, т.6 от ЗВ. 

Наложена санкция в р-р на 1000 лв; 

            На «ВиК - Шумен» ООД. Като оператор на канализационна система на гр. 

Каспичан е допуснало заустване на отпадъчни води в несъответствие с заложените 

индивидуални емисионни ограничения в издадено разрешително за заустване. Нарушен 

чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба №2/8.6.2011 г. Наложена 

санкция в р-р на 1000 лв;. 

            На С* М* А*. Извършване на  дейност с отпадъци от черни и цветни метали без 

регистрация по Търговския закон. Осъществен състава на чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО. 

Наложена глоба в р-р  на 1 400 лв; 

            На  Н*Б*И* - кмет 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. Наложена глоба в р-р на 3000 лв; 

            На „Акация Трейд“ ЕООД. Неизпълнение на задължително предписание. 

Осъществен състава на чл.166, т.3, вр. с чл. 155, ал.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р 

на 2000 лв; 

            На „Акация Трейд“ ЕООД. Неизпълнение на задължително предписание. 

Осъществен състава на чл.166, т.3, вр. с чл. 155, ал.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р 

на 2000 лв; 

            На „Трейдфарма“ ЕООД. Не е представило в РИОСВ гр. Шумен отчет за 

периода от 01.01.2020г до 31.12.2020г,  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 1000 лв. 

 

ТМС –  2 за 15, 19 лв.: 

 

              На  „Милктрейд-БГ“ ООД. Наложена ТМС в р-р на 3 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; 

              На „Уайър Продакшън“ ЕООД. Наложена ТМС в р-р на 12,19 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 месец август е взето участие в  2 бр. Комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 

при Областна дирекция „Земеделие”- гр. Шумен, както и участие в Комисия във връзка 

с изготвяне на предложение за актуализиране на режим за опазване – териториален 

обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на археологически 

обект „Късноантична крепост „Динея“, с. Войвода, общ. Нови пазар, област Шумен. 

 

Бизнеса: 

 

          През месец август са представени и обработени 8 броя доклади за проведени СПИ 

от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Брамас - 96“ АД, гр. 

Шумен – 2 броя, ОП „Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, 

кв. „Дивдядово“, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, „БГ Агро Търговска Компания“ 

ЕООД, гр. Варна, производствена площадка – гр. Шумен, „Фикосота“ ООД, гр. Шумен, 

„Алмед“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – гр. Нови пазар и 

„Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна, производствена площадка – с. Драгоево). 

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: 44 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП (от които: 2 бр. да се извърши процедура по реда на 

Наредбата за ОС; 5 бр. във връзка с кандидатстване по мярка 6.1 и 1 бр. по мярка 6.3); 

14 бр. по внесени Горскостопански програми; 3 бр. по внесени План-извлечения (ДГТ).   

           За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС е изпратено 1 бр. 

писмо до Басейнова дирекция гр. Варна за становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 

водите. По внесени УИН са изготвени 10 бр. писма, указващи приложимата процедура 

по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 7 бр. 

преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма вероятност от 

значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

           През месеца са процедирани  38 уведомления за инвестиционни предложения и 5 

уведомления за план/програма,  изготвени са 11 процедурни писма с указана 

приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС, от които 7 са за преценяване на 

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

извършване на ЕО. 

През месец август 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 с РЗИ. 

През месеца е проведено заседание на ЕЕС към РИОСВ гр. Шумен за ЕО за 

ОУП на Община Каспичан. 

  На основание чл. 31, ал. 1, от Наредбата за ЕО е издадена Заповед № 

275/04.08.2021г. от Директора на РИОСВ гр. Шумен за спиране прилагането на ОУП на 

Община Нови пазар, одобрен с Решение № 98 по Протокол №10 от 28.05.2020г. от 

редовно заседание на Общински съвет Нови пазар във връзка с неподадена в срок от 

страна на Община Нови пазар обобщена справка по чл. 29, ал. 1 т. 1,2 и 3 от Наредбата 

до писменото ни произнасяне по справката по реда на чл.29, ал.2 от същата наредба.  

- Постановени са две  решения за преценяване на необходимостта от извършване 

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

- Постановени са четири 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, по искане на възложителя. 

- Извършени са седем планови проверки по документи, няма констатирано 

неизпълнение на поставени условия в крайните актове по ОВОС. 

- 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 и по 3 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 

2. С Басейнова дирекция – по три броя Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО и по 4 броя Уведомления за инвестиционни 

предложения, една от които повторна след поискана допълнителна информация от БД. 

3.  С ВиК Търговище – по 1 бр. УИН;  

4. С ОД  «Земеделие» - по 1 бр. Искане за преценка ЕО за ЧИ на ОУПО 

Хитрино; 

 

През месец август експерти взеха участие в 9 броя ДПК, както следва: 

 

"Газификация на комплексна жилищна сграда с магазини и подземен паркинг в 

гр. Шумен", възложител "Ешрефоглу" ООД; 

            "Комплексна жилищна сграда с магазини и подземен паркинг в гр. Шумен", 

възложител "Ешрефоглу" ООД; 

           „Рехабилитация на ул. Климент Охридски и Генерал Тотлебен гр. Омуртаг“; 

            "Канализационно отклонение (КО) за УПИ II, ПИ 73626.502.407, кв. "Въбел", гр. 

Търговище"; 

           „Жилищна сграда, 8 бр. гаражи и 12 бр. закрити паркоместа“ в гр. Шумен; 

           ,,Радарна станция за ранно наблюдение и известяване на градушки''; 

           ,,Рехабилитация на общински път в с. Крива река, община Никола Козлево''; 

           „Основен ремонт  на склад за съхранение на оръжие, боеприпаси, взривни 

вещества и пиротехнически изделия с № 512.1 със ЗП = 486,35 кв.м, РЗП = 486,35 кв.м“ 

находящ се в ПИ с идентификатор 15895.22.512, с. Голямо Ново, Община Търговище, 

Област Търговище; 

           „Основен ремонт  на складове  за съхраняване на оръжие, боеприпаси, взривни 

вещества и пиротехнически изделия „подобекти - склад с № 511.3 със ЗП = 486,35 кв. 

м, РЗП = 486,35 кв. м“ склад с № 511.9 със ЗП = 486,35 кв. м, РЗП = 486,35 кв. м“ на-

ходящи се в ПИ с идентификатор 15895.22.511, с. Голямо Ново, Община Търговище, 

Област Търговище. 

Обществеността: 

 

            Възпитаниците на занималните „Патиланци“ и „Бухалче“ и на клуб 

„Отличници“ гостуваха в РИОСВ-Шумен в дните на отворени врати. Тридневната еко 

занималня беше организирана и проведена с партньорството на „Булекопак“ АД. При 

пълно спазване на противоепидемичните мерки малчуганите от трите летни центъра  

усвоиха знания свързани с популяризиране на разделното събиране на отпадъци от 

опаковки, придобиха нови знания за различни еко продуктите и участваха в игра, 

където приложиха наученото. За стимулиране на участието им в мероприятието всички 

получиха награди от организаторите.  

 

 


