
                  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец ноември експертите на РИОСВ извършиха общо 47 проверки, при 

които провериха 42 обекта. От извършените проверки 20 са планови, а 27 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 37 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 9 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 3 291,86 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 2 000,00 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани 1291, 86 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 1 033,84 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 463,87 лв., община Шумен – 33,53 лв., община Търговище – 425,46 лв., 

община Върбица 3, 16, община Антоново – 87,20 лв. и община В. Преслав – 20,62 лв. 

 През отчетния  период са извършени 4 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 8 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 20 планови проверки за месец ноември по всички направления, от 

които най - много са по отпадъци – 9 бр. 

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

разрешително, както следва: “Брамас 96” АД, гр. Шумен  и “НЕС - Нови енергийни 

системи” ООД,  гр. Шумен. 

 За отчетния период експертите са провели 1 брой комплексни проверки. 

Проверката е на „Сарк България “ АД, гр. Шумен. 

            През отчитания период експертите са проверили обекти по 27 бр. извънредни 

проверки. От тях 4 бр. са по сигнали и жалби, 3 броя са по последващ контрол и 20 са 

други. 

                        През месец ноември са съставени  9 броя АУАН. От тях  6 бр. са за нарушение  

на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 3 бр. са за нарушение на Закона за 

водите (ЗВ). 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

             През месец ноември са постановени четири решения за преценяване на 

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

ЕО“ за: „Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав за периода 

2021 - 2028 г.“; „Проект за частично изменение на действащия план за регулация и 

застрояване за УПИ VI, УПИ V, кв. 199 и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 52009.31.3 

и ПИ 52009.31.4 по плана и КК на гр. Нови пазар“; „Подробен устройствен план-план 

за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83510.558.70, местност „Горен 



Сусурлук“ по КК на гр. Шумен и „Проект за изменение на Общ устройствен план на 

община Търговище в обхват: в частта на УПИ Х, кв.1 по плана на с. Буйново, общ. 

Търговище и Поземлен имот 39390.222.18 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. 

Търговище“; 

- Постановени са три решения е за преценяване на необходимостта от 

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

„Изграждане на логистичен център, тир паркинг и автомивка в поземлен имот с 

идентификатор 83510.23.37 с площ 3878 м² и НТП: „Пасище“ по КК на гр. Шумен“; 

„Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация/ централа (ФЕЦ) с мощност 

до 650 kW в поземлен имот с идентификатор 36194.57.7, находящ се в с. Каравелово, 

общ. Никола Козлево, обл. Шумен” и „Изграждане на сондажи в землищата на с. Избул 

и с. Правенци за добив на подземни води за осигуряване на допълнително питейно-

битово водоснабдяване на с. Избул и с. Правенци, общ. Нови пазар“; 

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

ЗБР: за ИП  „Преустройство на собствен повърхностен воден обект с площ 9547 м2 в 

местността „Чобан пунар“ в землището на гр. Търговище с НТП: „За друг вид водно 

течение, водна площ, съоръжение“ за напояване на съседен поземлен имот“ поради 

получено становище за недопустимост от БДЧР и за инвестиционни предложения 

„Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57649.92.22 по КК на 

гр. Попово“ и „Силози 2 броя в поземлен имот с идентификатор 57649.89.5 по КК на гр. 

Попово“. поради непредставена допълнителна информация от възложителя в указания 

срок;  

 През отчитания период  експерт от направлението присъства на  проведено 

онлайн обществено обсъждане на ДОВОС „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; 

- Извършени са 2 проверки за периода, една от които е извънпланова: 

 "Делиорман груп“ ООД, гр. Каолиново по изпълнение на условия, поставени в 

Решение по ОВОС № ШУ-02-ПР/2020г. С писмо възложителят информира, че 

ИН няма да бъде реализирано. 

 Община Каспичан – одобрена е Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (Наредбата за ЕО) 

за ОУПО Каспичан след проведени консултации с РИМ гр. Шумен и БДЧР гр. 

Варна -извънпланова. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

          След получен сигнал за замърсяване на ул. ”Млада Гвардия “ кв. Дивдядово, гр. 

Шумен, във връзка с извършване на строителни дейности на пречиствателна станция, 

същият е препратен до Община Шумен за решаване по компетентност 

          Във връзка с получен сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни 

отпадъци в имоти в землището на гр. Велики Преслав е установено, че сигналът е 

идентичен със сигнал С-105/02.08.2021 г. До подателят на сигнала-Община Велики 

Преслав е изпратено писмо с изх. № С-146/10.11.2021 г., във връзка с извършена 

проверка на място от РИОСВ гр. Шумен на 22.10.2021 г. на въпросните имоти и 

констатциите от нея. Същият сигнал е получен и от РУ гр. Велики Преслав, като 

подател е Община Велики Преслав. Изготвен  е отговор до РУ гр. Велики Преслав.  



          След получен сигнал за наличие на мръсен канал, собственост на съсед, който 

минава през двора на жалбоподателя, същият е препратен до Община Омуртаг за 

решаване по компетентност. 

          Във връзка с получен сигнал за намерен бързолет в безпомощно състояние в гр. 

Попово е извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол в 

присъствието на подателя на сигнала. Установено е, че птицата е от вида Черен 

бързолет, без видими външни наранявания, но не може да лети. В тази връзка бързолета 

е прибран в сградата на РИОСВ – гр. Шумен с цел последващото му транспортиране за 

лечение и отглеждане 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.  

          След получен сигнал за намерен ястреб, който не може да лети, в с. Дралфа, общ. 

Търговише е извършена проверка на място. Съставен е Констативен протокол в 

присъствието на подателя на сигнала. Установено е, че птицата е от вида Малък ястреб 

и е със счупено ляво крило. В тази връзка ястребът е прибран в сградата на РИОСВ – 

гр. Шумен и по-късно е транспортиран за лечение и отглеждане до Спасителен център 

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

         Във връзка с получен сигнал за замърсяване на въздуха при производствената 

дейност на завод за каменна вата, собственост на фирма „РОК 7“ ЕООД, е извършена 

проверка на място. Съставен е констативен протокол. Установено е, че  всички комини, 

предназначени за изпускане на отпадъчни газове от производствената дейност, са 

снабдени с пречиствателни съоръжения. При проверката не е установено извършване 

на производство на каменна вата и наличие на емисии в атмосферата. 

         В екоинспекцията е получен сигнал за нерегламентирано сметище от битови и 

строителни отпадъци в землището на с. Здравец, общ. Търговище. Предвидена е 

проверка на 02.12.21 г. Не е установен контакт с подателя на сигнала. 

         След получен сигнал за замърсяване на водите на р. Керизбунар с отпадъчни води 

от дейността на мандра “ Милктрейд БГ” ООД, с. Съединение, е извършена проверка на 

място съвместно с представители на БДЧР Варна и РЛ Шумен. При огледа на реката 

около точката на заустване и надолу по течението е установено, че водите са видимо 

чисти и без замърсяване, без наличие на миризма и бели утайки. Взети са проби от 

отпадъчни води от точка за мониторинг и три проби от повърхностни води по заявка на 

БДЧР. 

 

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 7 бр. планови проверки на лица извършващи 

дейности по генериране, събиране или третиране на отпадъци. При проверките на 

лицата извършващи дейности по събиране, съхраняване, третиране на отпадъци е 

установено, че образуваните от дейността на дружествата отпадъци, се съхраняват при 

спазване изискванията на  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. Извършени са 4 бр. проверки на лица генератори на 

отпадъци, при които са дадени 4 бр. предписания за привеждане дейността на 

дружествата с изискванията на закона за управление на отпадъците и подзаконовата 

нормативна уредба. При останалите проверки, 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 налични в РИОСВ – Шумен данни за извършване на дейности по 

разкомплетуване на ИУМПС на площадка, за която няма издаден документ по чл. 67 от 

ЗУО, е извършена проверка на място на дружеството „РВ Метал“ ЕООД“. При 

проверката е установено нерегламентирано съхранение на отпадъци от ИУМПС, на 

площадка, за която няма издаден разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО. Дадени са 

предписания за преустановяване на дейността и предаване на наличните на площадката 

отпадъци. Предстои предприемането на административнонаказателни мерки спрямо 

дружеството.  

        Извършена е 1 бр. извънредна проверка на дружеството „Енпай Трансформърс  

Компонент България“ ЕООД, във връзка с извършен трансграничен превоз на отпадъци 

от. България за Р. Турция, за които не е извършена класификация по реда на Наредба 2 

за класификация на отпадъците. За установеното предстои съставяне на АУАН на 

дружеството.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

         През месец ноември не са извършвани измервания на нивата на шум, излъчван от 

промишлени източници. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

         През месец ноември е извършена съвместна планова проверка на 1 обект. В 

рамките на осъществения контрол през месец ноември са дадени 2 броя предписания. 

         През месеца са извършени 2 броя извънредни проверки, както следва: 1 брой на 

„Амиго Нова" ООД, гр. Търговище, производствена площадка – с. Изгрев - извънредна 

проверка за утвърждаване на точка за вземане на проби въздух към парен котел; 1 брой 

по сигнал на "Рок 7" ЕООД, гр. Търговище - относно замърсяване на атмосферния 

въздух, в следствие на производствената дейност, извършваща се в обекта. При 

извършената проверка на място се установи, че обекта не функционира. На място са 

уточнени сеченията, в които следва да бъдат изпълнени точките за вземане на проби от 

изпускащите устройства на площадката, за което е дадено предписание. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

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

за 4-то тримесечие на 2021 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с 

вземане на водни проби. Съставени са  4 бр. Констативни протоколи след водни проби 

– на „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение- по сигнал; „АМЧМ“ АД, гр. Шумен ; 

„Уайър Продакшън“ ЕООД, гр.Шумен и  „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен.  Дадени са 4 

броя предписания. 

Извършени са 2 планови комплексни проверки – на „Тандем Попово“ ООД, с. 

Дриново и „Сарк България“ АД, гр. Шумен.  

Извършена е една извънредна проверка във връзка с писмо на МОСВ – на „ВиК-

Шумен“ ООД, гр. Шумен за КПС Дивдядово. 



Извършена е една извънредна комплексна проверка по постъпил сигнал – на „Рок 

7“ ЕООД, гр. Търговище. Дадени са две предписания. 

През месец ноември са направени три предложения за налагане  на ТМС – на 

„Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение; „АМЧМ“ АД, гр. Шумен и „Хан Омуртаг“ АД. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

          

    През месеца е извършен планов контрол на оператори с КР. Проверките са на         

„Брамас 96“ АД, гр.Шумен  и „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД, гр.Шумен. 

    Експертите от направление УООП взеха участие в 2 бр. комплексни проверки на 

дружествата „Сарк България“ АД гр. Шумен и „Тандем - Попово“ ЕООД. Извършени 

са и 3 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“ участваха в 2 бр. 

проверки по условия 13 от издадените на оператори с КР. При проверките не е 

констатирано замърсяване на почвите и неизпълнение на условията. 

 

Засилен последващ контрол: 

 

През изминалия месец експертите от направление „УООП“ извършиха четири 

проверки по изпълнение на дадени при предходни проверки предписания. При две от 

проверките е констатирано, че дадените предписания не са изпълнени, за което 

предстои съставяне на АУАН.  

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През месеца са съставени 9 броя АУАН, както следва: 

На „Голдън Фийлд“ ООД. Неизпълнение на условията, определени в 

разрешението за извършване на дейности с отпадъци. Осъществен състава на чл. 136, 

ал. 2, т. 4, предл. първо от  ЗУО; 

На „ВиК-Шумен“ ООД, за КПС Дивдядово. Неизпълнение на предписание. 

Осъществен състава на чл. 200, ал.1, т. 31 от ЗВ; 

На „ВиК - Шумен“ ООД, за КПС Дивдядово. Неизпълнение на условие в 

Разрешителното за заустване. Нарушен чл.48, ал.4 от ЗВ във връзка с чл.38, ал.3 от 

Наредба № 2/8.6.2011 г., с което е осъществен състава на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ; 

На Кмета на Община Нови пазар. Не е осъществил отговорност по чл.19, ал.3, 

т.15 от ЗУО. Осъществен състава на чл.151, ал.2, т.6 от Закона за управление на 

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



На  Р*И*С* Нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци. Нарушен 

чл.29, ал.2, предложение второ от Закона за управление на отпадъците; 

На С*Й*Н* Нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци. Нарушен чл.29, 

ал.2, предложение второ от Закона за управление на отпадъците;  

На “НСП-АТ” ЕООД. Извършване на дейност с отпадъци (съхранение) без 

документ по чл. 35 от ЗУО. Осъществен състава на чл. 136, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 

35, ал. 1 от ЗУО; 

На Община Опака. Неизпълнение на дадено предписание. Осъществен състава 

на  чл.200, ал.1, т.31 от ЗВ; 

На  С*С*. Изхвърляне на  отпадъци на неразрешени за това места. Нарушен чл. 

29, ал. 2 от ЗУО. 

 

БРЗТЗСР: 

 

През месеца са извършени 12 бр. проверки. Проверени са 12 бр. обекта. В 

рамките на осъществения контрол няма дадени предписания.  

  

Отпадъци: 

 

За отчетния период, са извършени са общо 15 бр. проверки, от които 8 бр. 

планови и 9 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 17 бр. 

предписания, а са изпълнени 6 бр. Издадени са 2 броя изменения и допълнения на вече 

издадени разрешителни документи по чл. 73 от ЗУО и 8 бр.  регистрационни документи 

по чл. 78 от ЗУО.  

 

Химикали: 

 

През месеца няма извършени проверки само по ОХВ. 

 

СЕВЕЗО: 

 

През отчитания период няма извършени проверки на предприятия с нисък или  

висок рисков потенциал. 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

През месец ноември са извършени две планови проверки, на: "Феникс Пластик" 

ЕООД, гр.Търговище, дадено  и изпълнено 1 предписание и на  „Сарк България“ АД, 

гр. Шумен, проверка в рамките на комплексна проверка. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените планови проверки за месеца в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство. 

 

Комплексни разрешителни:  

 

През месеца са  извършени 2 проверки при което са дадени 5 предписания. 



При проверката на „Брамас 96“ АД са дадени четири предписания. Първите три 

от тях касаят съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси, а четвъртото  

е свързано с действия по отношение управление на отпадъците. 

При проверката на „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД е дадено едно 

предписание, свързано със склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси.  

 

Наказателни постановления: 

 

През месец ноември са издадени 6 НП на обща стойност 13 100 лв., както следва: 

 

№ 102/08.11.2021 г. на «ВиК-Шумен» ООД. 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. Наложена санкция в р-р на 1000 лв.; 

№ 103/12.11.2021 г. на «Еко-Транс»ЕООД. Дружеството е извършило 

административно нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на 

задължително предписание. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзкас чл. 155, ал. 

2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р на 2000 лв; 

№ 104/17.11.2021 г., “Алкомет” АД. Заустване на отпадъчни води в 

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

санкция в р-р на 1000 лв.; 

№ 105/19.11.2021г., А*М*Ч*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2020г. Нарушен чл. чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. 

Наложена глоба в р-р на 100 лв.; 

№ 106/25.11.2021 г., „Агро-Фреш-А“ ЕООД. Неизпълнение на задължително 

условие № 1, поставено от РИОСВ гр. Шумен в Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Осъществен състава на чл. 166, т. 2 от ЗООС. 

Наложена санкция в р-р на 2000 лв.; 

№ 107/25.11.2021 г., „Голдън Фийлд“ ООД. Неизпълнение на условията, 

определени в разрешението, поставено от РИОСВ гр. Шумен. Осъществен състава на 

чл. 136, ал. 2, т. 4, предл. първо от  ЗУО. Наложена санкция в р-р на 7000 лв.  

 

 

 През месеца са наложени ТМС – 4 броя за 516,37 лв.: 

 

На “СМА Минерал Бургас Вар” ЕООД, И-16-17/19.11.2021 г.за замърсяване на 

околната среда, вследствие изпускане на отпадъчни води. Наложена ТМС в р-р на 9 лв.; 

На “Милктрейд - БГ” ООД, И-16-18/19.11.2021 г., за замърсяване на околната 

среда, вследствие изпускане на отпадъчни води. Наложена ТМС в р-р на 16, 19 лв.; 

На “Еко Транс” ЕООД, И-16-19/22.11.2021 г., за замърсяване на околната среда, 

вследствие превишаване на емисионни норми на прахообразни в-ва в отпадъчните 

газове. Наложена ТМС в р-р на 484,79 лв.; 

На “Милктрейд - БГ” ООД, И-16-20/26.11.2021г., за замърсяване на околната 

среда, вследствие изпускане на отпадъчни води. Наложена ТМС в р-р на 6,39 лв. 

 

 

 

 

 

 



4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
 

Пречиствателните съоръжения на всички  обекти, проверени при планови 

проверки през отчетния период са в изправност и в експлоатация. Не е установено 

заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или 

канализационна мрежа. Няма регистрирани замърсявания и аварийни ситуации. 

 

Бизнеса: 

 

         През месец ноември са представени и обработени 5 броя доклади за проведени 

СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Карлсберг 

България“ АД, гр. Шумен, ОП „БКС Търговище“, гр. Търговище, Регионално Депо – 

Търговище, „Младост 2016“ ЕООД, гр. Търговище, „Гужер Комерс“ ЕООД, гр. Попово, 

производствена площадка – с. Зараево и СД „Д* Й* – О* И* – ЕЗОКС“, гр. Попово, 

производствена площадка – с. Славяново). 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: 25 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП (от които 2бр. по подмярка 6.3 и по подмярка 6.1); 4 бр. 

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

Издадено е 1 бр. решение по реда на Наредбата за ОС.   

        За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 2 бр. 

писма до БД гр. Варна за становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите. 

        По внесени УИН са изготвени 8 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

        През месеца са дадени  7 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: 

- провеждане на консултации по ДЕО на Програма „Околна среда“ 2021 -

2027 г.; 

- внесено Задание за обхват и съдържание на ДЕО на Национален план за 

възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.4 на Плана 

от 15.10.2021 г.); 

- процедура по ЕО на ОУПО Смядово. 

В рамките на месеца са издадени 3 бр. регистрационни карти, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани общо три 

екземпляра от видовете Сив папагал Жако (Psittacus erithacus), Голям Александър 

(Psittacula eupatria) и Еклектус/Благороден папагал (Eclectus roratus). Прекратена е 

регистрацията на един екземпляр от вида Сив папагал Жако предвид това, че птицата е 

дарена на друго лице на територията на РИОСВ – Шумен и последващата ѝ 

пререгистрация на негово име. 

През месеца е взето участие в 2 бр. комисии при СГКК - гр. Търговище за 

изработване на контактни зони и списък на засегнати имоти на територията на обл. 

Търговище и в 3 бр. Комисии по ловно стопанство при ТП „ДГС Нови пазар“, ТП „ДГС 

Преслав“ и ТП „ДГС Шумен“. 



          През месец ноември са процедирани 32 уведомления за инвестиционни 

предложения и 12 уведомления за план/програма,  изготвени са 9 процедурни писма с 

указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС: 4 бр. - преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО и 5 бр. за инвестиционни предложения, 

попадащи в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС; 

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

необходимостта от извършване на ЕО и 4 бр. Искане за преценка ОВОС, по които се 

провеждат консултации са РЗИ, постановени са 4 бр. решения за преценяване на 

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

постановени са три решения 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; 

          През отчитания период са проведени 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 5 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО; 

2. С Басейнова дирекция – по 5 броя Уведомления за инвестиционни 

предложения,  по 3 бр. Информации към Искания за преценка ЕО; 

3.  С РИМ гр. Шумен и БДЧР гр. Варна – по внесена за одобряване Обобщена 

справка за ОУПО Каспичан по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ЕО на планове и програми (Наредбата за ЕО и с РИМ гр. Шумен –по 1 

бр. Уведомление за инвестиционно предложение; 

4. С ОД „Земеделие“ гр. Шумен – по 2 бр. Искане за преценка ЕО за ЧИ на 

общините Венец и Хитрино 

  

           През месец ноември експерти взеха участие в 3 броя ДПК, както следва: 

           На „Цех за ароматизатори, склад и офис с изграждане на външен водопровод с 

дължина на трасето L=77,30m, и външна канализация с дължина на трасето L=86,60 m“; 

           На „Нова улична канализация и два броя сградни канализационни отклонения за 

имоти 83510.674.400 и 83510.677.469  по КК на гр. Шумен“ с дължина L=59 m; 

            На „Реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки, 

водопроводи, водопроводни отклонения на улици на територията на Община Велики 

Преслав“  и Подобект: “Улица Георги Димитров от ОК 58-55-51-63-69-151-150-162 до 

ОК 161,с. Драгоево“. 

 


