
                  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 Г. НА РИОСВ – ШУМЕН 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец септември експертите на РИОСВ извършиха общо 76 проверки, 

при които провериха 70 обекта. От извършените проверки 47 са планови, а 29 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения е съставен 1 брой АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 12 905, 78 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 12 050 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани 855, 78 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 1 264, 98 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 52 , 67 лв., община Шумен – 20, 80 лв., община Търговище – 1 101, 37 лв., 

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

 През отчетния  период са извършени 7 проверки по сигнали , от постъпили 

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

поща на РИОСВ. 

 

2.АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 Изпълнени са 47 планови проверки за месец сертември по всички направления, от 

които най - много са по отпадъци– 13 бр. 

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

разрешително, както следва: “Родна индустрия 91” ЕООД, гр. Попово и “Тракия глас 

България” ЕАД, гр. Търговище. 

 За отчетния период експертите са провели 2 броя комплексни проверки на 

следните дружества: “ СМА Минерал Бургас Вар“ ЕOOД, с. Троица и “ Стезис “ ЕООД, 

гр. Омуртаг. 

            През отчитания период експертите са проверили обекти по 29 бр. извънредни 

проверки. От тях 7 бр. са по сигнали и жалби, 1 брой е по последващ контрол и 21 са 

други. 

                        През месец септември е съставен 1 брой АУАН за нарушение  на Закона за 

опазване на околната среда(ЗООС), 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

- През м. септември е представен в РИОСВ гр. Шумен коригиран доклад за ЕО на 

ОУП на Община Смядово, който е върнат за отстраняване на констатирани 

несъответствия в предвижданията на плана и оцененото в ДОСВ; 

- През месец септември е одобрена Обобщена справка за ОУПО Нови Пазар и 

Годишен доклад, след издадена Заповед 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, с последваща отмяна на мярката; 

- През месеца е постъпил за повторна оценка ДОВОС за ИН „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, по който се провеждат консултации; 

- През месец септември са постановени три решения за преценяване на 

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

за: „Програма за управление на отпадъците на Община Никола Козлево за периода 

2021-2028г.“; „ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 61697.1.501, 

61697.1.503, 61697.1.504 и 61697.1.505 (пасище) и 61697.1.319 (гори и храсти в 

земеделска земя) по КК на с. Развигорово, общ. Хитрино“ и „Проект за изменение на 

ОУПО Хитрино“; 

- Постановено е  едно решение за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС с характер на решението „да не се извършва ОВОС“ за ИП:  „Изграждане и 

експлоатация на участък за обработка на стъкло включващ: Нова складова база за 

съхранение на готова продукция и клетки за съхранение на незначителни количества 

твърди отпадъци, а именно опаковки от хартия, картон, пластмаса, както и площадка за 

временно съхранение на отпадъци под формата на повредено/натрошено стъкло от 

производствената дейност на фирма „Тракия Глас България" ЕАД, участък за 

зареждане на акумулатори, сграда за поправка на палети и преместване на три от 

съществуващите четири резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 

м³ (3x200 м³) от северната част на имота в западната част на имота, като четвъртия 

резервоар ще бъде изведен от експлоатация, и изграждане на нов захранващ 

тръбопровод със стоманени естакади“; 

- Постановени са три решения за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР, 

две от тях по искане на възложителя за инвестиционни предложения „Монтаж на линия 

за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за 

дейности с отпадъци в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. 

Шумен“ и „ Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на СЖП в с. Трем, 

общ. Хитрино“ и едно за недопустимост от БД за ИП: „Зарибяване на собствен 

повърхностен обект ПИ № 73626.333.8 с площ 9547 кв.м. и НТП: „За друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение“, находящ се в местност „Чобан пунар“ в землището 

на кв. Въбел, общ. Търговище“ по реда на чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. 

- Извършени са 13 проверки за периода, две от които са извънпланови: 

 „Братя Томови“ АД - по изпълнение на условия, поставени в Решение по ОВОС 

№ ШУ-2-3/2019г. за ИП „Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на 

свине, за която е издадено комплексно разрешително № 326- Н0/2008г. и оборудване на 

нов животновъден обект - инсталация за интензивно отглеждане на птици /бройлери/ с 

капацитет 337 261 места за птици в рамките на площадката представляваща поземлен 

имот 57649.40.2 по КК на гр. Попово“, при която се констатира, че е реализирано част 

от инвестиционното предложение- шест сгради, от предвидените девет са оборудвани и 

в тях са заредени на 20.07.2021г. 167 520броя еднодневни бройлери. Не са започнати 

ремонтни дейности в предвидените три сгради за угояване на бройлери. Към момента 

на проверката се отглеждат свине за угояване в сграда с идентификатор 57649.40.2.38, 

като по информация на еколога към 02.09.2021г. са  налични 3 броя свине за угояване. 

 „Автомагистрали - Черно море" АД, гр. Шумен- по изпълнение на условия в 

Решение по ОВОС № ШУ-4-5/2019 г. за ИП: Открит добив на строителни материали - 

варовици от находище „Хитрино 3“, землище с. Сливак, Община Хитрино, Област 



Шумен“, при която е констатирано, че дружеството има договор за концесия, но не са 

започнали дейности на терен,  

 „Елитсан“ -  за ИН „Увеличаване капацитета на птицеферма от 39 000 бр. места 

за отглеждане на птици-бройлери с 35 626 бр. места за бройлери в ПИ №47915.132.6 в 

землището на с. Методиево, общ. Върбица“ е извършена проверка по изпълнение на 

условието в Решение № ШУ-26-ПР/2019г.:  

 „На основание чл.117, ал.1 и чл. 118 от Закона за опазване на околната среда за 

изграждането и експлоатацията на животновъдния обект-птицеферма с капацитет 

74626 бр. птици, е необходимо наличие на комплексно разрешително.“ 

При проверката е установено, че възложителят е започнал реализация на 

разширението, сградата е на груб строеж и има подадено заявление за издаване на КР. 

След преглед на капацитета на обекта се констатира несъответствие в информацията в 

постановените крайни актове на РИОСВ гр. Шумен от проведени процедури по ОВОС 

и заявения капацитет от възложителя при извършената проверка, поради което е 

извършена извънредна проверка в Общинска администрация Върбица, съвместно с 

експерт по КПКЗ. На проверката се установи, че по проектите за обекта, по които е 

издадено разрешението за строеж има съответствие с решенията на РИОСВ гр. Шумен. 

Предстои експерти от направление ОВОС и КПКЗ да извършат последващ контрол на 

обекта. По отношение на отглежданите бройки птици в птицевъдната сграда няма 

констатирано нарушение.    

 „Екуиъс" ООД-проверка по изпълнение на условие в Решение № ШУ-06-

ПР/2020г. за изграждане на бунгала за сезонен отдих в землището на гр. Велики 

Преслав, при която е констатирано, че не е започнало реализиране на инвестиционното 

предложение; 

 „Екуиъс" ООД-проверка по изпълнение на условие в Решение № ШУ-05-

ПР/2019г. за изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на риба в язовир 

"Дервиша", при която е констатирано, че не е започнало реализиране на 

инвестиционното предложение; 

 „Биана" ЕООД-проверка по изпълнение на условия, поставени в Решение по 

ОВОС №ШУ-3-4/2019г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Леярен цех за 

производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището 

на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг вид производствен, 

складов обект“, при която е констатирано, че не е започнало реализиране на 

инвестиционното предложение, тъй като все още дружеството няма издадено и влязло в 

сила комплексно разрешително за осъществяване на дейността; 

 „Любенци“ ЕООД, с. Любенци  - По изпълнение на условия от Решение № ШУ-

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

инвестиционно предложение „Изграждане на мандра и хранителен магазин в УПИ Х, 

кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново, при която е констатирано, че не 

започнала експлоатация на обекта, сградата е на груб строеж; 

 Кай Майнинг – по изпълнение на условия от Решение по ОВОС №3-3/2012г. 

Предстои разкриване на нов участък за добив. Няма констатирани нарушения. 

 „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София – по изпълнение на условия в Решение №1-

ПР/2019г. на МОСВ за инвестиционно предложение „Газопроводно отклонение 

„Търговище“ – условен диаметър DN 250, проектно налягане Р 5,4 МРа“, възложителят 

е представил информация за изпълнение на условията и копие на решение за ползване 

от м. юли, 2021г. за въвеждане на обекта в експлоатация; 

 „Барс“ АД гр. Шумен - по изпълнение на поставени условия в Решение №ШУ-

20-ПР/2016г. на РИОСВ гр. Шумен за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на 



строителни материали – варовици в находище „Ламбурлука”, с. Веселиново, община 

Смядово, област Шумен” е констатирано, че не са започнали фактически действия на 

терен, но е представен договор за предоставена концесия от 07.01.2021г.  на 

Министерски съвет. 

 Й* И* - Планов контрол по изпълнение на условия в 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 м², НТП: „Изоставена орна 

земя“ и изграждане на къща за гости“. С писмо възложителят уведомява, че не е 

започнало реализиране на инвестиционното предложение. 

 Одобрени са с писмо на РИОСВ гр. Шумен Обобщена справка и Годишен 

доклад по наблюдение и контрол на ОУПО на Община Нови Пазар.  

  Решение № ШУ-20-ПР/2020г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на 

ново млекопреработвателно предприятие за преработка на 5 тона дневно мляко в с. 

Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, в УПИ I и УПИ VII, кв.11 по регулационния 

план на с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище“ с възложител ЗП Х* Е* Х* не е 

получено от възложителя към м. септември, 2021 г. 
 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

           Във връзка с получен сигнал, че река Поройна тече в червен цвят в района на 

моста до кашкаваления цех в гр. Шумен е извършена проверка на място съвместно с 

представители на БДЧР Варна и РЛ Шумен. Съставен е КП. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за проверката. Установи се, че при моста до кашкаваления цех е 

установено бледо кафяво- червеникаво оцветяване на водното течение на река 

Поройна. В участъка преди вливане на р. Енчова в р. Поройна водите са бистри и без 

оцветяване. Установиха се участъци по бреговете на р. Енчова оцветени в кафеникаво 

червено. Взети са 4 проби от повърхностни води по заявка на БДЧР Варна. 

           След получен сигнал за изгаряне на кабели и дим със задушлива остра миризма 

от сграда в района на летището в гр. Шумен е извършена проверка на място с 

предполагаем източник - базата на дружество “Екомакс“. Не е установено изгаряне на 

отпадъци и дим в района. Не са открити лица на площадката в района на летището. На 

08.09.2021 г. е извършена повторна проверка и е съставен КП. Не е констатирано 

изгаряне на кабели или други отпадъци. Установено е наличие на отпадъци от ОЧЦМ, 

кабели, ИУЕЕО, електрически прекъсвачи, части от електродвигатели и др. отпадъци.           

Дадено е предписание за предаването им на лице с документ по чл. 35 от ЗУО със срок 

на изпълнение до 30.09.2021 г. Подателя на сигнала е уведомен за резултата от 

проверката по телефона. 

             Във връзка с подаден сигнал за ръждиво кафяво-червено оцветяване на водите 

на р. Енчова в района на зала ,,Арена‘‘ в посока местност ,,Топхането е извършена 

проверка на място, но не беше открит източника на замърсяването. 

             След получен идентичен сигнал за ,Ръждиво кафяво-червено оцветяване на 

водите на р. Енчова в района на зала ,,Арена‘‘ в посока към местност ,,Топхането‘‘ се 

извърши  извънредна проверка на предприятие за производство на опаковки и велпапе 

стопанисвано от ,,Хартцвет‘‘ АД. Не е констатирано заустване на отпадъчни води в 

река Енчова. 



            Във връзка с подаден сигнал за изтичане на отпадъчни води от съблекалните на 

градски стадион в гр. Велики Преслав в посока земеделските земи зад сградата е 

изпратено писмо до Община Велики Преслав за решаване по компетентност. 

            След получен сигнал за намерен ранен щъркел в стопанския двор на с. Дибич, 

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

Установено е, че птицата е ювенилен екземпляр от вида Бял щъркел и е с наранен ляв 

крак, физически слаба и не може да лети. Подателят на сигнала не е присъствал по 

време на проверката и е уведомен по телефона за констатациите от проверката. Птицата  

е прибрана в сградата на РИОСВ – Шумен и впоследствие е транспортирана за лечение 

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

           Във връзка с получен сигнал за намерен щъркел, който не може да лети, в 

близост до язовир в землището на с. Бяла река, общ. Върбица е извършена проверка на 

място. Подателят на сигнала е присъствал по време на проверката. Съставен е 

Констативен протокол. Установено е, че птицата е ювенилен екземпляр от вида Бял 

щъркел, без видими външни наранявания, но е физически слаба и не може да лети. В 

тази връзка щъркелът бе прибран и впоследствие транспортиран за доотглеждане в 

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

          След получен сигнал за намерена малка птица от рода на соколите, която е в с. 

Мадара, общ. Шумен е извършена  проверка на място. Съставен е Констативен 

протокол. Подателят на сигнала е присъствал по време на проверката. Установено е , че 

птицата е от вида Късопръст ястреб, без видими външни наранявания, но е много слаба 

физически и не може да лети. Предвид състоянието ѝ, тя бе прибрана в сградата на 

РИОСВ – Шумен с цел последващото ѝ транспортиране до Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. По-късно на същия ден птицата е 

умряла. Трупът на екземпляра е оставен в района, където е бил намерен, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. 

         Получен сигнал за неприятна миризма и безразборно изхвърляне на оборска тор 

от отглеждане на животни в съседен имот на ул. „Н.Й. Вапцаров“, с. Веренци, е 

препратен до Община Омуртаг за решаване по компетентност. 

          В инспекцията е получен сигнал за запалено сметище в кв. Боймир, гр. Каолиново 

Сигналът е получен в 22:40 часа на 17.09.2021 г. (петък). Направена е връзка по 

телефона с дежурен служител в Община Каолиново и подателя на сигнала, който е 

уведомен, че ще бъдат предприети мерки. На 21.09.2021 г. е извършена проверка на 

място в кв. Боймир, гр. Каолиново. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за 

проверката, но не е пожелал да присъства. При проверката е установено наличие на 

битови отпадъци, отпадъци от опаковки и торова маса, разположени в участък с 

дължина около 100-150 м. Участъкът който се е запалил на 17.09.2021 г. е с размери 

около 10 м2. Съставен е констативен протокол, с който на Община Каолиново са дадени 

предписания за почистване на констатираните замърсявания и предприемане на мерки 

за недопускане на повторно замърсяване с отпадъци със срок за изпълнение 05.10.2021 

г. Подателя на сигнала беше уведомен по телефона за извършената проверка. В РИОСВ 

е получено  писмо от Община Каолиново относно извършено почистване. Приложен е 

снимков материал. Поставени са предупредителни табели. 

 След получен сигнал за незаконно натрупване на отпадъци от производствената 

дейност на казан за ракия в с. Троица предстои проверка по изпълнение на предписания 

дадени на собственика в предходен период. 

 Сигнал за нерегламентирано сметище от битови отпадъци в края на вилната зона 

на гр. Шумен е препратен до Община Шумен за предприемане на действия по 

компетентност. 



 След получен сигнал за образувано нерегламентирано сметище ул. „Иглика“ № 

4 в с. Мадара, община Шумен, сигналът е препратен до Община Шумен за решаване по 

компетентност. 

 Във връзка с получен сигнал за  сондаж от арендатор до мястото, където се 

захранва с вода с. Изворово, общ. Антоново, сигналът е препратен до общ. Антоново и 

БДДР Плевен за решаване по компетентност. 

 

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 10 бр. планови проверки на лица 

притежаващи разрешителни документи за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци, както и 1 бр. проверка на общинска администрация Търговище, 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 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. При проверките на община 

Търговище е установено, че кметът изпълнява задълженията си по чл. 19 от Закона за 

управление на отпадъците. Извършени са 4 бр. проверки на лица генератори на 

отпадъци, при които не са установени несъответствия, няма дадени предписания и 

предприети административнонаказателни мерки. Генерираните от дейността на 

дружествата отпадъци се съхраняват на отредени за целта площадки, отговарящи на 

изискванията. Същите се предават на лица притежаващи необходимите документи по 

чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключени писмени договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО.  

Във връзка с писма на писма на ОД на МВР Шумен и Търговище са извършени 

10 бр. извънредни проверки на мини и кариери на територията на областите Шумен и 

Търговище, относно установяване на нерегламентирано изхвърляне или загробване на 

отпадъци в тях. При проверките на спрените от експлоатация кариери в гр. Шумен, кв. 

„Мътница“ и с. Стоян Михайловски общ. Нови  пазар е констатирано 

нерегламентирано изхвърляне на битови, биоразградими и строителни отпадъци. На 

собствениците са дадени предписания за отстраняването им и предприемането на 

ефективни мерки за преустановяване изхвърлянето на отпадъци в тях.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

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

промишлени източници. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 През месец септември са извършени планови проверки на 10 обекта (в това число 

2 броя комплексни проверки и 7 броя съвместни проверки).  

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

предписания, отчетено е изпълнението на 6 броя предписания, давани  през предходни 

месеци.  



През месец септември са извършени 5 броя извънредни проверки, сред които: 1 

брой проверка на „Лаванда 2018“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. 

Дибич – извънредна проверка за утвърждаване на точка за вземане на проби въздух; 1 

брой проверка на „Братя Томови“ АД, гр. Попово – извънредна проверка във връзка с 

поставени условия в Решение по ОВОС – не е установено несъответствие; 1 брой 

проверка на „Есентиалис олеа“ ЕООД, гр. Търговище, производствена площадка – с. 

Ралица – извънредна проверка за утвърждаване на точка за вземане на проби въздух; 1 

брой проверка на „Агросемена Христов“ ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка 

– с. Мараш – извънредна проверка за утвърждаване на точка за вземане на проби 

въздух; 1 брой проверка на „Биана“ ЕООД, с. Царев брод – извънредна проверка във 

връзка с поставени условия в Решение по ОВОС – не е установено несъответствие; 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

        През месец септември 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  4 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са: ГПСОВ Попово, гр. Попово; „Родна индустрия 91“ ЕООД, гр. Попово; 

ОП „БКС-Търговище“, гр. Търговище и „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище. 

Съставен е  1 бр. Констативен протокол след водни проби – на „Клара АВС“ 

ЕООД, с. Зелена морава.  Дадено е 1 предписание, което е изпълнено. 

Извършена е 1 планова комплексна проверка – на „СМА Минерал Бургас Вар“ 

ЕООД, производствена площадка с. Троица. Дадено е 1 предписание, което е 

изпълнено. 

         Извършена е 1 съвместна проверка – на „Диавена“ ООД, гр. Шумен. Няма 

предписания. 

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

на „Надежда“ ООД, с. Климент. 

         Извършена една извънредна проверка по писмо на МОСВ – на „ВиК-Шумен“ 

ООД, гр. Шумен за КПС Дивдядово. Дадени са 2 предписания. 

  

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

През месеца са извършени 2 броя проверки на оператори с КР - на „Родна 

индустрия 91“ ЕООД и „Тракия глас България“ ЕАД 

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

проверки по условия 11 и 13 от издадените Комплексни разрешителни на дружествата 

„Родна Индустрия - 91“ ЕООД – производствена площадка гр. Попово и „Тракия глас 

България“ ЕАД – инсталация производство на стъкло гр. Търговище.  От проверките е 

констатирано неизпълнение на условия от КР на „Родна индустрия – 91“ ЕООД, за 

което предстои съставяне на АУАН.  Извършени са и 4 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 месец септември не са извършвани проверки само по почви. 

   

Засилен последващ контрол: 

 

      Операторът с КР „Демирташ“ ООД е изпълнил всички дадени десет  предписания – 

Представени са документи с информация за 2020 г. и 2021 г., свързани с условие 

8.1.“Употреба на вода“, условие 8.2.“употреба на електроенергия“, условие 9.“емисии в 

атмосферен въздух“ и условие 11 „управление на отпадъците“; представена е снимка с 

обозначителни табели, указващи категорията на опасност, представен е доклад от 

проведените собствени периодични измервания за шум. Установи се, че не са 

приложени част от документите, касаещи употреба и съхранение на опасни химични 

вещества и за употреба на отпадъци. Същите бяха изискани допълнително. 

     „Хартцвет“ ООД е изпратила документи за химичните вещества и смеси, използвани 

в производствения процес.  

       През изминалия месец от експертите от направление „УООП“ извършиха една 

проверка по изпълнение на дадено при предходна проверка предписание, относно 

представяне на документи относно предаване на отпадъци, за които е изтекъл срокът за 

предварително съхранение. При проверката е установено, че даденото предписание е 

изпълнено и наличните на площадката отпадъци са предадени.  

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

   През месец септември е съставен 1 бр. АУАН. 

 

       Съставеният АУАН е на „Демирташ“ ООД за неизпълнение на условие от КР. 

Нарушен е чл.123в, т.2 от ЗООС. 

 

БРЗТЗСР: 
 

            През месец септември експертите от направление „БРЗТЗСР” извършиха 10 бр. 

проверки на 10 бр. обекта, от които 7 бр. планови и 3 бр. извънредни проверки. В 

рамките на осъществения контрол няма дадени предписания.  

През отчетния период приоритет бе извършването на планови проверки, 

приключването на преписки по входирани уведомления за ИП, ГСП и План-

извлечения, както и постъпили заявления за закупуване на техника по подмярка 4.1. За 

периода бяха извършени 7 бр. планови и 3 бр. извънредни проверки, а именно: 2 бр. 

планови проверки на вековни дървета; 1 бр. планова проверка на защитена територия; 4 

бр. планови проверки на защитени зони. 

 

Отпадъци: 

 

За отчетния период, са извършени са общо 32 бр. проверки, от които 17 бр. 

планови и 15 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 7 бр. 

предписания, а са изпълнени 3 бр. Издадени са 2 броя изменения и допълнения на вече 

издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 

 



Химикали: 

 

            През месеца не са извършвани проверки само по химикали. 

 

СЕВЕЗО: 

 

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

 

ЗОПОЕЩ: 

 

        През месеца са извършени 3 проверки, в рамките на съвместни проверки: "Север 

Харт Груп“ ЕООД, гр.Търговище, "Родна индустрия -91" ЕООД, гр.Попово, 1 дадено 

предписание, “Билмат“ООД, гр. Шумен, дадени и изпълнени 2 предписания. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените планови проверки в направлението не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство, няма съставени АУАН. 

 

Комплексни разрешителни:  

 

При проверката на „Родна индустрия 91“ ЕООД се установи липса на 

документи, удостоверяващи прилагането за 2020 г. и 2021 г. на условия от 

комплексното разрешително по следните компоненти и фактори – употреба на вода и 

електроенергия, съхранение на химични вещества, емисии в атмосферен въздух, 

емисии в отпадъчни води, емисии на шум, контрол на аварийни режими. За целта, в 

констативния протокол са дадени съответните предписания за всеки от липсващите 

документи.  

 

Наказателни постановления: 

 

През месец септември  са издадени 6 бр. НП на обща стойност 20 450 лв. 

 

№93 На Д*Ф*В*. Не е регистрирало в РИОСВ-Шумен, закупеният от него на 

30.10.2020 г. жив екземпляр от вида Сив папагал-Жако (Psittacus erithacus) чрез договор 

за собственост, в законоустановения 15-дневен срок от придобиването на екземпляра. 

Нарушен чл.92, ал.1 от ЗБР. Наложена глоба в р-р на 50 лв.; 

 

№94  На „Демирташ“ ООД. Неизпълнение на условие от КР. Нарушен чл.123в, т.2 от 

ЗООС. Наложена санкция в р-р на 10 000 лв.; 

 

№95 На  Община Попово. Извършване на дейност по съхраняване на смесени битови, 

без да притежава издадено от компетентен орган разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО. Нарушен чл.35, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.136, ал.2, т.3 от Закона за 

управление на отпадъците. Наложена санкция в р-р на 7000 лв.; 

 

№96 На Акация Трейд ЕООД. Неизпълнение на задължително предписание, дадено на 

основание чл.155, ал.2 от ЗООС с Констативен протокол. Осъществен състава на 

чл.166,т.3 от ЗООС във вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р на 2000 лв. 



 

№97 На Община Шумен. 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 

№ 349-Н0/2008г. За експлоатация на РДНО-Шумен. Нарушен чл.48, ал.1, т.3 от ЗВ. 

Наложена санкция в р-р на 1000 лв.; 

 

№98/ На “Букет 2014” ЕООД. Дружеството е изкупило количества цвят глог с листа, 

надвишаващи определените такива в издаденото му позволително за ползване. 

Нарушен чл. 28б, предложение второ от ЗЛР. Наложена санкция в р-р на 400 лв. 

 

ТМС –  5 за 318 , 84  лв. 

 

И-16-12 На „Млечни продукти“ ООД. Наложена ТМС в р-р на 41,91 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; 

 

И-16-13  На Община Върбица. Наложена ТМС в р-р на 3,95 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; 

 

И-16-14 На „Строителни изделия“ АД. Наложена ТМС в р-р на 12,89 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; 

 

И-16-15 На ДП  Кабиюк. Наложена ТМС в р-р на 55,21 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; 

 

 

И-16-16 На Клара АВС ЕООД. Наложена ТМС в р-р на 204,88 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. 

 

Бизнеса: 

 

        През месец септември 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“, „Мит и Ко“ ЕООД, 



гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и 

Върбица”, гр. Омуртаг – 2 броя, „Агбия ойлс“ ООД, с. Тимарево, „Есентиалис - Олеа“ 

ЕООД, гр. Търговище, производствена площадка – с. Ралица и „Каолин“ ЕАД, гр. 

Сеново, производствена площадка – гр. Каолиново). 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: 42 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП (от които:  1 бр. във връзка с кандидатстване по мярка 

6.3 и 2 бр. по мярка 6.1); 11 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да 

се извърши процедура по реда на Наредбата за ОС); 2 бр. по внесени План-извлечения 

(ДГТ). Изготвени са 3бр. писма по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

от мярка 4 «Инвестиции в материални активи» на Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. Издадени са 2 бр. решения по реда на Наредбата за 

ОС.   

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

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

от Закона за водите. 

        По внесени УИН са изготвени 5 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

        Дадени са 3 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Дадени са становища във връзка с процедури за ОУПО Върбица и Смядово. 

Експерти  взеха участие в: 

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

гр. Търговище. 

- Заседание във връзка с изготвяне на нов ГСП на ТП „ДЛС Черни Лом“ – гр. 

Попово- 2 бр. комисии във връзка с изготвяне на ГСП на Община Опака и Община 

Попово. 

            През месец септември са процедирани 45 уведомления за инвестиционни 

предложения и 4 уведомления за план/програма,  изготвени са 4 процедурни писма с 

указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС и 1 – за необходимостта 

от преценяване на  извършване на ЕО; 

- през месеца представеният в РИОСВ гр. Шумен коригиран доклад за ЕО на 

ОУП на Община Смядово е върнат за отстраняване на констатирани несъответствия в 

предвижданията на плана и оцененото в ДОСВ; 

- през месец септември е постъпил за повторна оценка ДОВОС за ИН „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 септември са постъпили 5 бр. Искане с информация за преценяване 

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

ЗООС и 3 броя Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации с РЗИ; 

- Постановени са три  решения за преценяване на необходимостта от извършване 

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

- Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване 

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

- Постановени са три решения за прекратяване на производството по реда на 

Глава шеста от ЗООС и ЗБР, две от които-по искане на възложителя и едно по реда на 

чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, поради недопустимост на ИП; 



- Извършени са единадесет планови проверки, 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 7 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, една от които повторна и по 3 бр. Информация за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО. 

2. С Басейнова дирекция – по 4 броя Уведомления за инвестиционни 

предложения и по две Информации към Искания за преценка ЕО; 

3.  С ВиК Търговище – по 1 бр. Искане за преценка ОВОС;  

 

            През месеца експерти взеха участие в 2 броя ДПК: На ,,Градска пречиствателна 

станция за отпадни води'' гр. Антоново и на  "Разширение на силозно стопанство", гр. Шумен. 

 

Обществеността: 

 

Над 200 шуменци на различна възраст се включиха в предизвикателството на 

РИОСВ по повод Европейската седмица на мобилността. Лошото време на 22 

септември не попречи на малки и големи да стигнат до финала на стъпалата на 

Паметника „Създатели на българската държава“. Там на всички участници в еко 

инициативата бяха раздадени светлоотразителни гривни. 

Ден по-рано в СУ „Панайот Волов“ се проведе оспорвана надпревара по спортно 

ходене, съчетана с разделно изхвърляне на отпадъци, между представителите на 

седмите класове. В състезанието се включиха 30 деца, в 3 отбора, които бяха 

аплодирани от много свои връстници в двора на училището. Спортният празник 

премина с много настроение, музика, демонстрация на спортни умения и награди за 

участниците. 

 

 

 

 


