
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ  2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец януари и февруари експертите на РИОСВ извършиха общо 83 

проверки, при които провериха 71 обекта. От извършените проверки 21 са планови, а 

62 са извънредни. За пояснение следва да отбележим, че към числата за броя на обектите, 

извършените планови проверки и броя на предписанията са добавени двете комплексни 

планови проверки на „Надежда“ ООД, с. Климент и „Глас Комерс“ ООД, гр. Н. пазар. В 

рамките на осъществения контрол са дадени 37 предписания за отстраняване на 

констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 

28 броя АУАН. 
 За периода са събрани средства в размер на общо 30 571, 97 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 24 000 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани 6 571,97 лв. 

Разпределени и преведени на съответните общини са 1 666, 01 лв., като 

приведените по общини от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: община  Попово - 

964, 67 лв.,община Шумен - 17, 44 лв.,  община Търговище – 180, 80 лв., община 

Каспичан – 403, 20 лв., община Антоново – 87, 20 лв. и община Н. Козлево – 12, 80 лв. 

 През отчетния  период са извършени 19 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 26  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 21 планови проверки за месец януари и февруари по всички 

направления, от които най - много са по води – 9 броя. 

 През месеците януари и февруари е извършена 1 бр. планова проверка на оператор 

на комплексно разрешително. Проверката е на  - “Алкомет“ АД, гр. Шумен. 

   За отчитания период експертите са взели участие в 2 броя  комплексни проверки. 

Проверките са на: “Надежда“ ООД, с. Климент и  “Глас Комерс“ ООД, гр. Н. Пазар- 

дадено е едно предписание. 

През отчитания период експертите са проверили обекти по 62 извънредни 

проверки. От тях 19 са по сигнали и жалби на граждани, 2  проверки са по Заповед на 

Министъра последващ контрол и 41 са други проверки. 

През януари и февруари са съставени 28 броя АУАН. 11 броя АУАН са съставени 

за нарушения на Закона за лечебните растения (ЗЛР), 3 броя са съставени за нарушения 

на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 3 броя  са за нарушения на Закона за 

водите (ЗВ), 7 броя  за нарушения на Закона за опазване на околната среда, 2 броя  за 

нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), 1 бр. за нарушения на 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и 1 бр. за нарушение на Наредба № 1 за 

непредставена информация за внос на отпадъци. 

          През месеците януари и февруари приоритет бе извършването на плановите 

проверки за първото тримесечие на годината. Също така  през месеците приоритет бяха: 

приключване на преписки по входирани уведомления за ИП и ГСП; проверка на 

постъпилите отчети от билкозаготвителните пунктове и складови бази.  



          През отчитания период бяха извършени  6 бр. проверки по писма на НКЦ към 

МОСВ за трансграничния превоз на отпадъци 

 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

      През месеците януари и февруари са постановени шест решения за преценяване 

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

ОВОС“, за инвестиционни предложения: „Водовземане за стопански цели (напояване) 

от подземни води чрез съоръжение за напояване ТК-1 „Малък изток-Мадара“ в 

землището на с. Мадара, общ. Шумен“; „Монтаж и експлоатация на SMC линия в 

рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови 

съдове в поземлен имот с идентификатор 83510.692.101 по КК и КР на гр. Шумен, общ. 

Шумен, обл. Шумен“; Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с 

капацитет 37 000 бр. места за птици-бройлери до 58 240 бр. места за птици чрез 

оборудване и експлоатация на съществуваща сграда с идентификатори 83510.682.587.1 

и 83510.682.586.1 по КК на гр. Шумен; Разширяване на гробищен парк на с. Стоян 

Михайловски, общ. Нови пазар с поземлен имот с идентификатор 69506.9.204 по КК на 

с. Стоян Михайловски с площ 12,189 дка; Монтиране на линия за калайдисване на медни 

проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели в 

поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен с площ 68 766 м² с 

НТП: «За друг вид застрояване» и „Преоборудване на сгради с №10, 11 и 12 в сгради за 

отглеждане на птици-кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за 

отглеждане на птици в имот с идентификатор 23738.53.31 с. Дриново, общ. Попово, обл. 

Търговище“. 

     През отчетния период са постановени четири решения за преценяване на 

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

за: „План за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021-2027г.“; „Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура: 

Обект: „Изграждане на водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор 

№ 73626.526.1072 в землището на гр. Търговище“; Проект на ПУП-План за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 57008.32.89 по КК на с. Подгорица, общ. 

Търговище, с който за поземленият имот да се определи конкретно предназначение „за 

животновъден обект“ и ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 32158.211.234 по КК на 

неурбанизираната територия на с. Ивански, общ. Шумен, местност „Бункерът дол“, с 

трайно предназначение на територията „горска“, с който за поземления имот да се 

определят ограничителните линии на застрояване и стойности на устройствените 

показатели за застрояване на предимно производствена зона „Пп“ и ПУП-Парцеларен 

план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната 

територия за довеждащ електропровод 20kV. 

     През периода са постановени  две решения за прекратяване на производството по 

ЗООС и ЗБР по реда на АПК за инвестиционни предложения: „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 

и „Изграждане на оранжерии, система за капково напояване и собствен водоизточник в 

поземлени имоти с идентификатори 51024.45.194, 51024.45.196, 51024.45.188 и 

51024.45.192 по КК на с. Надарево, общ. Търговище“. 

     Постановени са три решения за спиране на производството по ЗООС и ЗБР за ИП, 

за които се провеждат консултации с трети лица по допустимостта на дейностите, две от 

които са дейности с отпадъци и едно за ФЕЦ. 



     През отчитания период е  извършена  една планова  проверка  по изпълнение на 

условията, поставени в Решение № ШУ-20-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Цех за производство на 

колбаси, месни продукти/кебапчета, кюфтета“ в ПИ 37232.501.271 по КК на с. Климент, 

общ. Каолиново. С писмо възложителят информира, че условията в Решение № ШУ-20-

ПР/2020г. са изпълнени. Получената информация е изпратена по компетентност до 

БДДР. 

     През периода са извършени две  извънпланови проверки: Една проверка по   

внесено УИН за „Предприятие за производство на разредители и битомен продукт в 

поземлен имот с идентификатор 67708.282.545 по КК землището на гр. Смядово“ и една 

проверка по искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП 

„Монтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ 

завод за производство на медни кабели” в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 

по КК на гр. Шумен. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

След получен сигнал за замърсяване в с. Правенци – ферма за животни , откъдето 

при дъжд изтичат фекални води, в близост до водоем, сигналът е препратен до ОДБХ 

Шумен за решаване по компетентност 

    Също така, след получен сигнал за изхвърляне на отпадъци на ул. П. Парчевич № 

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

компетентност 

     Във връзка с получен сигнал за теч на тъмно-черна, кафява вода от сметището в 

кв. Дивдядово, в района на стрелбището, на първото мостче над дерето е извършена 

проверка на РДНО Шумен, съвместно с БДЧР Варна. Установено е , че ретензионния 

басейн прелива и инфилтратните води изтичат в дъждовната канавка, премесват се с 

дъждовните води и се заустват в дере, което се влива в р. Камчия. Работят две помпи за 

оросяване на депото. Третата помпа е аварирала. Съставен е констативен протокол. 

Взети са водни проби от отпадъчни инфилтратни води по заявка на РИОСВ  и две проби 

на повърхностни води по заявка на БДЧР Варна – от мост при стрелбище в кв. Дивдядово 

и от мост при „Строителни изделия“ АД, с. Хан Крум. На 12.01.21 г. е получен същият 

сигнал, заведен с Вх. № С-3-3/12.01.21г. Подателят на сигнала е уведомен по телефона 

за извършената на 11.01.21г. проверка. Съставен е  АУАН по чл.200, ал.1, т. 12 от Закона 

за водите. 

     След получен сигнал за отворен кран на пречиствателната станция, от който се 

изливат фекални води , под канала към язовир в с. Мараш до ЖП линия е  извършена 

проверка на място и е съставен констативен протокол. Установено е следното: Битово-

фекалните отпадъчни води на квартал „Дивдядово“, смесени с дъждовни води от същата 

територия, се събират чрез смесена канализационна система и се насочват по 

тръбопровод към канализационна помпена станция, разположена южно от квартала, от 

която се насочват за пречистване към ГПСОВ-Шумен. Към момента на проверката е 

установено, че  работят и двете помпи в КПС. На около 50 м преди КПС, при довеждащия 

канализационен тръбопровод от кв. „Дивдядово“ е наличен преливник. 

Предназначението на последния е за отвеждане към разположен в близост воден обект 

(дере) при наличие на смесен поток отпадъчни и дъждовни води, който превишава 

капацитета на помпите от КПС при наличие на дъждове и снеготопене. Количеството, 

което не може да бъде отведено към КПС, преминава в дъждопреливен  канал и се 



зауства в дерето. В деня на проверката и дните преди това, на територията на град Шумен 

са наблюдавани продължителни валежи от дъжд. С писмо „В и К Шумен“ ООД са 

представили мерки за предотвратяване и контрол на нерегламентирано преливане на 

отпадъчни води от дъждопреливник преди КПС за кв. Дивдядово, с цел трайно решение 

на проблема за риск от замърсяване на яз. Соара и водния обект, който го захранва. 

     Във връзка с получен сигнал за продължаващо изтичане на мръсни води от депо 

Шумен е извършена проверка на място. Установено е, че ретензионният басейн не 

прелива. Нивото на отпадъчните води в него е около 10-15 см от горния преливен ръб. 

Предписанието, дадено при предходната проверка е изпълнено. В дъждоприемната 

канавка се оттичат инфилтратни води, вследствие на преливането на басейна през 

предходните дни 

      След получен сигнал за замърсяване на яз. Шумен – новоизградена шахта под 

помпена станция, от която излизат кални (мръсни) води и се вливат в язовира  е 

извършена проверка на място, като е  констатирано, че източно от новоизграждащата се 

пречиствателна станция за питейно-битови води на гр. Шумен, при извършване на 

изкопни работи е ударен захранващ водопровод на гр. Шумен, вследствие на което е 

извършено заустване на водни маси към яз. Шумен. Аварията е отстранена от ВиК-

оператора и заустването е прекратено. За извършената проверка е съставен Констативен 

протокол № АН-01/14.01.2021 г. 

   След постъпил сигнал за изтичане на отпадъчни води от канализационна помпена 

станция в кв. Дивдядово е извършена проверка на място. Установено е, че една от двете 

работни помпи е аварирала. Отпадъчните води преливат от черпателния резервоар по 

бетонираната част на площадката на КПС, събират се в околовръстна бетонова канавка 

и се вливат в дере, което зауства в язовир Соара. Съставен е констативен протокол и са  

дадени с две предписания. 

    Във връзка с получен сигнал за изхвърлени отпадъци вляво от пътя Велики 

Преслав – Върбица, преди яз. Тича е  извършена проверка на място в  присъствието на 

жалбоподателя.  Съставен е  констативен протокол и  дадено предписание за почистване 

    След получен сигнал за изхвърляне на отпадъци на участък преди депо Омуртаг 

е извършена проверка на място с представител на Община Омуртаг. Съставен 

констативен протокол. Дадено е предписание за прилагане на всички възможни решения 

за недопускане на замърсявания; възстановяване техническата изправност на наличната 

бариера; поставяне на табели; осигуряване на ограничен достъп в района. Подателя на 

сигнала е уведомен с писмо за предприетите действия. 

   Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух с прах от 

„СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка – с. Троица е 

извършена проверка на място от експерти на екоинспекцията, установено е, че се 

извършват дейности свързани с профилактика на производствените съоръжения и смяна 

на ръкавни филтри към източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния 

въздух към Хидратен цех. В момента на проверката не е установено неорганизирано 

запрашаване в района на обекта, както и в с. Троица. По думи на присъствалия на 

проверката началник цех на 19.01.2021 г. е възникнала аварийна ситуация, изразяваща 

се в скъсано въже на съоръжение към цех – негасена вар, в следствие на което се е 

получило неорганизирано запрашаване в района на производствената площадка, като  

аварията е била отстранена същия ден. За констатираното при проверката /възникнала 

аварийна ситуация/, без да бъде уведомена РИОСВ – Шумен е съставен акт по реда на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

     Във връзка с получен сигнал, на 31.01.21г.,  че от старото сметище кв. Дивдядово 

към с. Хан Крум тече рекичка с черни води и се влива в р. Камчия е извършена проверка 

на място и е съставен констативен протокол. Установено е изтичане на инфилтрат от 



ретензионен басейн и клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци. Дадени са  

предписания за прекратяване на изтичането. За нарушението е съставен акт за 

неизпълнение на условие № 10.1.2.1. от комплексното  разрешително. На 02.02.21 г. е 

извършен последващ контрол, при който е установено, че няма теч извън ретензионен 

басейн, но продължава изтичане на инфилтрат от клетка № 3. За неизпълнението на 

предписанието от проверката на 31.01.2021 г. е съставен акт. При проверката са дадени 

2 бр. предписания – за прекратяване на изтичането и за представяне на план за решаване 

на проблема с изтичане на инфилтрат извън ретензионния басейн. Планът е представен 

в РИОСВ - Шумен с писмо с контретни срокове и отговорници. 

     С вх. № ОА-477/03.02.21 г. е получено писмо от ОП „Чистота“ за аварийна 

ситуация с помпена станция към ретензионен басейн на Регионалното депо. При 

извършена незабавна проверка на място на 04.02.21 г., е установено, че една от двете 

работни помпи е аварирала, като се предприемат действия за нейната подмяна с друга 

помпа. Има ограничено изтичане на инфилтрат от ретензионен басейн и клетка 3. Дадено 

е предписание за отстраняване на констатираните течове, което е изпълнено. 

    След получен сигнал за  изхвърляне на автомобилни гуми, битови  и строителни 

отпадъци, в землището на община Шумен е извършена проверка на място на в 

присъствието на жалбоподателя. Съставен е констативен протокол. Организирано е 

почистване от ОП „Чистота“- Шумен. 

    Във връзка с получен сигнал, за запрашаване от завода на „Дюра тайлс БГ „АД, 

гр. Н. пазар е извършена проверка на място и е съставен констативен протокол. Не се 

установи наличие на  емисии в атмосферния въздух. 

    Във връзка с получен сигнал за намерена сова със счупено крило е извършена 

проверка на място, при която е установено, че птицата е от вида Горска ушата сова и е 

със счупено ляво крило. Птицата е  намерена е в с. Подгорица, общ. Търговище и е  

транспортирана до гр. Нови пазар, откъдето е подаден сигнала. Совата е изпратена за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Съставен е констативен протокол в присъствието на подателя на сигнала. 

     След получен сигнал за замърсяване на река Камчия  и за измряла риба е 

извършена проверка на място,  на  свиневъден комплекс с. Радко Димитриево, съвместно 

с БД“ЧР“ гр. Варна с пробовземане от РЛ-Шумен към ИАОС и оглед на терена около 

ЖП линията под лагуната на „Свиневъдна Компания“ ООД, с. Радко Димитриево. При 

огледа, извършен с кметски наместник на  с. Радко Димитриево е  констатирано наличие 

на тръба, вкопана под нивото на терена, находяща се на около 100 м под лагуната на 

свинекомплекса, която в открит участък се включва в бетонова канавка, преминаваща 

под ЖП линията. Установено е, че има наличие на замърсена вода с черен цвят в тръбата. 

Съставен е констативен протокол, който е  неразделна част КП  на БДЧР гр. Варна от 

извършено пробонабиране на 6 бр. водни проби от реките Камчия и Поройна. Изпратени 

са писма до Община Шумен и ОДБХ-Шумен    за предоставяне на информация по 

компетентност. 

     Във връзка с подаден сигнал за  запален комин на фабрика „Кристал Глас“, гр. 

Шумен е извършена проверка на място. Установено е, че на 22.02.2021 г. по думи на 

присъствалия производствен директор на обекта, от комин на котел за отопление 

започват да излизат искри, в следствие на което се подава сигнал и идва пожарна, която 

впръсква вода в комина и възпрепятства възникването на евентуален пожар. Съставен е 

КП. 

    След получен сигнал за  нерегламентирано разкомпелктоване на ИУМПС в частен 

имот в с. Осмар е изпратено е писмо за съвместна проверка до РУ П гр. Велики Преслав. 

Извършена е проверка на място в имота на 26.02.2021 г. Съставен е  КП и е дадено 



предписание за предаване на наличните отпадъци от ИУМПС и НУБА на лице 

притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО, със срок на изпълнение до 26.03.2021 г 

    Във връзка с получен сигнал за наличие на дим от къщи в кв. Еверест, гр. Шумен 

е извършена  съвместна проверка с представители на Община Шумен. От страна на 

Община Шумен е съставен АУАН на собствениците пред имота, на които се установи 

наличие на неголяма купчина запалени отпадъци с битов характер. Съставен е 

констативен протокол. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 

През отчетния периода са извършени 3 бр. планови проверки на лица генератори 

на производствени и медицински отпадъци. При проверките на лицата извършващи 

дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци е установено, че 

образуваните от дейността на дружествата отпадъци, се съхраняват при спазване 

изискванията наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. Води се отчетност в заверени отчетни 

книги по съответните приложение на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г., за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри. Лицата генератори на отпадъци ги предават за последващи дейности 

в съответствие с нормативната уредба.  

Експертите от направлението взеха участие  в 1 бр. комплексна проверка по 

компоненти и фактори на околната среда на млекопреработвателно предприятие 

„Надежда“ ООД.  

Във връзка с писма от национален координационен център Отпадъци и 

представени документи на създадената за целта електронна поща на РИОСВ – Шумен, 

експертите от направлението извършиха 6 бр. проверки на място на площадките на 

получателите по местоназначение на отпадъците, на дружествата „Алкомет“ АД и 

„Феникс Пластик“ ООД. При извършените проверки са  изискани и представени 

документите за превозите на отпадъците, попадащи в обхвата на Регламент 1013/2006. 

За непредставени при проверките документи са дадени 3 бр. предписания, които са 

изпълнени.  

          Извършени са 7 бр. извънредни проверки на място, във връзка с подадени в РИОСВ 

– Шумен Уведомления по приложение № 7 от Наредба 2 за класификация на отпадъците 

за преустановено образуване на отпадъци, 1 бр. проверка по подадено заявление за 

дейности с отпадъци, както и 1 бр. извънредна проверка на „Бруаг ЕУ“ ЕООД по искане 

на областния управител на област Търговище.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

 През месец януари и февруари не са извършвани измервания на нивата на шум 

излъчван от промишлени източници. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

 През месеците януари и февруари са извършени планови проверки на 5 обекта (в 

това число 1 брой комплексна проверка и 1 брой съвместна проверка).  

 В рамките на осъществения контрол през месец януари и февруари е дадено 1 

предписание, отчетено е и неговото изпълнение. 



 През отчетния период са извършени 9 броя извънредни проверки, както следва: 1 

брой проверка на „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище – извънредна проверка за 

утвърждаване на точки за вземане на проби въздух; 1 брой проверка на "СМА Минерал 

Бургас Вар" ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка, с. Троица – проверка по сигнал 

относно замърсяване на атмосферния въздух с прах; 1 бр. проверка на „Бруаг ЕУ“ ЕООД, 

гр. Шумен, производствена площадка – с. Ястребино – извънредна проверка по Заповед 

на областен Управител на област Търговище във връзка с постъпила при тях жалба от 

жители на с. Ястребино – при извършената проверка не се усети наличие на остра или 

задушлива миризма на бакелит в района на производствения обект, до кметството на с. 

Ястребино се усети лека миризма, с неопределен характер /общо са дадени 8 броя 

предписания, касаещи част химични вещества и отпадъци/; 1 брой проверка на 

„Булбиокем“ ЕООД, гр. Габрово, производствена площадка – гр. Смядово – извънредна 

проверка във връзка с внесено уведомление за инвестиционно предложение, касаещо 

част „атмосферен въздух“; 1 брой проверка на „Дюра Тайлс БГ“ АД, гр. Нови пазар, за 

запрашаване на атмосферния въздух. При проверката се установи, че сигнала е 

неоснователен.; 1 брой проверка на "Артемис" ООД, гр. Шумен - извънредна проверка 

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

– извънредна проверка във връзка със Заповед № 45/15.02.2021 г. на Директора на 

РИОСВ – Шумен, касаеща чистотата на населените места; 1 брой проверка на „Кристал 

Глас Холдинг“ АД, гр. Шумен – относно запален комин на предприятието – при 

проверката се установи, че са предприети мерки от пожарна безопасност за потушаване 

на излизащите искри от комина на котел за отопление към складова сграда и 

работилница; 1 бр. проверка на „Бруаг ЕУ“ ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка 

– с. Ястребино – извънредна проверка във връзка с постъпило писмо в РИОСВ от МОСВ 

– по постъпил сигнал от жители на с. Ястребино – на място не се установи наличие на 

миризма от изгорял бакелит и др., в съставения констативен протокол са описани 

наличните източници на емисии в атмосферния въздух и са описани всички суровини, 

които се използват в производствената дейност, както е извършен и последващ контрол 

по изпълнение на дадени предписания през месец януари – не се установиха 

несъответствия.  

 През месец януари и февруари са съставени 3 броя АУАН: 1 брой по ЗЧАВ на П* 

М*, който в качеството си на физическо лице е извършвал дейности по сервиз и 

поддръжка на хладилни и климатични системи, съдържащи вещества, които нарушават 

озоновия слой /фреон/, без да притежава документ за правоспособност, изд. от ББК – 

Машиностроене, гр. София – същото е установено във връзка с постъпил в РИОСВ – 

Шумен сигнал с вх. № С-126/17.12.2020 г.; 1 брой по ЗЧАВ на „СМА Минерал Бургас 

Вар“ ЕООД, гр. Бургас - Дружеството е извършило административно нарушение, 

изразяващо се в неуведомяване на РИОСВ – Шумен за настъпила производствена авария, 

която може да доведе до увеличаване на емисиите или да предизвика влошаване 

качеството на атмосферния въздух в с. Троица, общ. В. Преслав – същото е установено 

във връзка с постъпил в РИОСВ – Шумен с вх. № С-9/21.01.2021 г.; 1 брой АУАН по 

ЗООС на „Максима България“ ЕООД, гр. София – за неизпълнение на предписание 

дадено за обект, находящ се в гр. Попово. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 Извършени са планови проверки на  9 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са: „Надежда“ ООД, с. Климент; „Каолин“ АД, гр. Каолиново; 

„Лактис милк“ ООД; „Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец; ДП „Кабиюк“, с. 



Коньовец; „Алкомет“ АД, гр. Шумен; „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен; 

РДНО-гр. Шумен и ГПСОВ –Велики Преслав. 

 Извършена  е една извънредна проверка по заповед на областния управител на 

Шумен, на р. Тунешка, м-ст „Тунесец“, гр. Велики Преслав, във връзка с получен 

сигнал в Областна адмиситрация-Шумен е организирана междуведомствена 

комисия за проверка на участък от реката.  

 Извършена е една планова-съвместна (с напр. УООП) проверка на МПП „Меггле 

България“ ЕООД, гр. Шумен. 

 Взето е участие при извършена извънредна проверка на „Сарк България“ АД, гр. 

Шумен, относно заведено инвестиционно намерени за обособяване на нова 

инсталация за повърхностно покритие на медни проводници. 

 Съставени са 2 броя АУАН – по чл.200, ал. 1, т. 31 от Закона за водите  на Община 

Шумен за неизпълнение на дадено предписание и по чл. 200, ал. 1, т. 12 от Закона 

за водите на Община Шумен за неуведомяване на РИОСВ за обстоятелства 

(авария), имащо значение за опазване на воден обект- дере, вливащо се в р. 

Камчия. 

 Съставен е 1 бр. Констативен протокол, след водни проби. 

 Извършена е една планова комплексна проверка на „Надежда“ ООД, с. Климент, 

по отношение – опазване на водите не са дадени предписания. 

 Извършена е една планови проверки по спазване на условията в издадено 

Комплексно разрешително на „Алкомет“ АД, гр. Шумен. Съставен е чек лист и е 

изготвен доклад. 

 Взети са участия при 3 бр. ДПК за: „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Памукчи, общ. Нови пазар“; „Фабрика за преработка на слънчоглед“ 

към „Ойропак“ ЕООД, гр. Попово; „Изграждане на уличен водопровод от 

съществуващ уличен водопровод по ул. „Балкан“ до ПИ 55292.141.1 в землището 

на с. Памукчи, с дължина на трасето 107 м.“, общ. Нови пазар. 

 Една проверка на реализиран обект, финансиран от ПУДООС за „Изграждане, 

реконструкция и реализация на водоснабдителна система и съоръжения на 

територията на община Каспичан“ – подобект ул. „Хаджи Димитър“, с. Върбяне 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

През изтеклите месеци Януари и Февруари, експертите от направлението взеха 

участие в извършване на 1 бр. проверки по условия 11 и 13 от издадено Комплексно 

разрешително на инсталация за претопяване на вторичен алуминий стопанисвана от 

„Алмет“. При проверката е установено, че дейностите се извършват съгласно условията 

поставени в издаденото комплексно разрешително. Няма дадени предписания и 

предприети административнонаказателни мерки.   

 

Почви: 

 

През отчетния период е извършена 1 бр. проверка по изпълнение на Условия 13 от  

издадено Комплексно разрешително на „Алкомет“ АД производствена площадка, гр. 

Шумен.  

Във връзка постъпил в РИОСВ – Шумен сигнал за изтичане на инфилтратни води 

от регинално депо за неопасни отпадъци гр. Шумен и писмо на МОСВ е извършена 

проверка и са взети почвени проби от терена на депото от акредитиран пробозвемач на 

РЛ – Шумен, към ИАОС гр. София, за извършване на изпитване по отношение 

съдържанието на тежки метали и металоиди включени в Наредба 3 от. 01. 08. 2008 г за 



нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата. От представените 

резултати от изпитването не са установени превишения по показателите включени в 

Наредба 3.  

 

Засилен последващ контрол: 

 

Комплексни разрешителни 

„Демирташ“ АД са представили информация за сгради които планират да 

изградят на територията на инсталация за отглеждане на птици гр. Опака. 

„Тетрахиб“ АД и „Алмед“ АД са изпратили до РИОСВ-Шумен документи, които 

не са били представени по време на планови проверки през месец декември 2020 г. 

Операторът „Родна индустрия 91“ ЕООД е отказал получаването на предписание за 

представяне на документи, които не са били налични по време на планова проверка през 

месец декември 2020 г. 

През изминалия месец експерти от направление отпадъци са извършили 7 бр. 

проверки по последващ контрол във връзка с изпълнение на дадени при предходни 

проверки предписания. При проверките е установено, че дадените предписания са 

изпълнени и не са предприемани административнонаказателни мерки. 

 

3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА 

НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

АУАН – 9 – през месец януари 

 

1. 04.01.2021 г., "Ново стъкло" ЕАД. Неизпълнение на условия от КР. Член 123в, т.2  от 

ЗООС.  

2. 19.10.2020, Млечни продукти ООД. Разреждане на отпадъчни води при извършване 

на пробонабиране. Член.123 от ЗВ.  

3. 11.01.2021 г., "Трейлайн" ООД. Дружеството не е предоставило на РИОСВ-Шумен 

по електронна поща, в срок не по късно от деня на натоварване копие на попълнен 

формуляр на Приложение VII на Регламент 1013/2006. Осъществен състава на чл.135, 

ал.1, т.1, предл. второ от ЗУО.  

4. 14.01.2021г, П*В*М*. В качеството си на физическо лице е извършвал дейности по 

сервиз и поддръжка на хладилни и климатични системи, съдържащи вещества, които 

нарушават озоновия слой /фреон/, без да притежава документ за правоспособност. 

Осъществен състава на чл. 34и, ал. 15 от ЗЧАВ.  

5. 11.01.2021г., Община Шумен. Не е изпълнила предписание. Осъществен състава на 

чл. 200, ал. 1, т. 31 от ЗВ. 

6. 4.01.2021г., И*Г*М*.Неизпълнение на предписание. Осъществен състава на чл. 

166,т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от  ЗООС. 

7. 18.01.2021г., „Алкомет“ АД. Дружеството не е предоствило инфромация за извършен 

внос на отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Осъществен състава 

на чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО. 

8. 18.01.2021г., „Акация Трейд“ ЕООД. Дружеството е  извършил 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 връзка с чл. 

155, ал. 2 от ЗООС.  



9. 20.01.2021, Д* Ф* В*. Лицето не е регистрирало в 15-дневен срок от придобиването, 

закупеният от него Сив папагал - Жако, съгласно разпоредбите на ЗБР. Нарушен 

чл.92, ал. 1 от ЗБР. 

 

АУАН – 19 – през месец февруари 

 

1. 01.01.2021 г.,“ Голдън Фийлд“ ООД. Дружеството е извършило нарушение, 

относно надвишаване на разрешеното количество на отпадък с код: 17 02 03. 

Осъществен състава на чл. 136, ал.2, т.4 от ЗУО. 

2. 02.02.21, „Максима България„ ЕООД. Неизпълнение на предписание № 2 от 

констативен протокол № ЕВ-А 40/ 08.12.2020 г. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във 

връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС. 

3. 03.02.2021г., Община Шумен за РДНО-Шумен. Не е уведомила РИОСВ за 

обстоятелство/авария/, имащо значение за опазване на воден обект дере, вливащо се в 

р. Камчия. Осъществен състава на чл.200, ал.1, т.12 от ЗВ. 

4. 03.02.2021г., Община Шумен за РДНО-Шумен. Неизпълнение на предписание 

от протокол за проверка № ИН-05 от 31.01.2021 г. Осъществен състава на чл.166, ал.3 

от ЗООС, във връзка с чл.155, ал.2 от ЗООС. 

5. 03.02.2021г., Община Шумен за РДНО-Шумен. Неизпълнение на условие 

10.1.2.1 от комплексно разрешително № 349-Н0/2008 г.  Осъществен състава на 

чл.123в, т.2 от ЗООС. 

6. 08.02.2021 г., СМА Минерал Бургас Вар ЕООД, гр. Бургас. Дружеството е 

извършило административно нарушение, изразяващо се в неуведомяване на РИОСВ – 

Шумен за настъпила производствена авария, която може да доведе до увеличаване на 

емисиите или да предизвика влошаване качеството на атмосферния въздух. Нарушен 

чл. 18, т. 4 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗЧАВ. 

7. 08.02.2021г., Екомакс Вторични суровини ЕООД. Дружеството е  извършил 

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 № ДЙ-84/14.12.2020 г. Осъществен състава на 

чл. 166, т. 3 във връзка  чл. 155, ал. 2 от ЗООС. 

8. 16.02.2021г., „Херб Парадайс“ ЕООД. Дружеството не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2019г. Нарушен чл.31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР. 

9. 17.02.2021г., ЕТ "Фея – А* Х*", с. Кралево, общ. Търговище.   Едноличният 

търговец не е представил отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 

2020г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. 

10. 17.02.2021г., С* А* Г*, с. Вардун, общ. Търговище. Лицето не е представило 

отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2020г. Нарушен чл. 31, 

ал.2, т.6 от ЗЛР. 

11. 17.02.2021г., ЕТ "ЛИПА – И* Х*" - гр. Търговище. Едноличният търговец не 

е представил отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2020г. 

Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. 

12. 17.02.2021г., Г* Д* Т*, гр. Шумен. Лицето не е представило отчет за 

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

ЗЛР. 

13. 18.02.2021г., А* И* И*, с. Буйново, общ. Търговище. Лицето не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2020г. 

Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. 



14. 18.02.2021г., Д* А* И*, гр. Търговище. Лицето не е представило отчет за 

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

ЗЛР. 

15. 18.02.2021г., Д* Г* Т*, гр. Търговище. Лицето не е представило отчет за 

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

ЗЛР. 

16. 22.02.2021, М* Х* М*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

17. 22.02.2021, С* М* Г*. Лицето не е представило отчет за добитите от него   

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

18. 22.02.2021, С* Г* Д*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

19. 22.02.2021, Примекс ЕООД. Не е предоствило информация за извършен внос 

на отпадъци по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 1. 

 

БРЗТЗСР:  
През месеците януари и февруари са извършени 4 бр. извънредни проверки, като 

са проверени 5 бр. обекти. При извършената проверка в границите на ПР "Патлейна" и 

ЗМ "Див рожков" са дадени 2 бр. предписания на Община Велики Преслав, както следва: 

1. да се предприемат действия от общината по освобождаване на пътя от вършината на 

дърво, находящо се между Манастир "Св. Пантелеймон" и бивша сграда на "Винпром", 

като дървесината се остави в близост с цел нейното гниене; 2. да се предприемат 

дейности от общината по отстраняване на камъни, находящи се в ЗМ "Див рожков" в 

близост до Манастир "Св. Пантелеймон". Към момента срокът за изпълнение на 

предписанията не е изтекъл, като не е постъпвала и информация от Община Велики 

Преслав по отношение на изпълнението им. 

 През отчетния период са съставени общо 12 бр. АУАН, от които 11 бр. по реда на 

Закона за лечебните растения за непредставени отчети за добити количества от лечебни 

растения за 2020г. (8 бр. на физ. лица и 3 бр. на юридически лица) и 1 бр. на физическо 

лице по реда на Закона за биологичното разнообразие, което не е регистрирало в 15-

дневен срок от придобиването, закупеният от него Сив папагал - Жако, съгласно 

разпоредбите на закона. 

  

Отпадъци: 

 

За отчетния период, са извършени са общо 38 бр. проверки, от които 4 бр. планови 

и 34 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 бр. предписания, 

а са изпълнени 22 бр. През отчетния период експерти от направление „УООП“ са 

утвърдили  бр. 4 работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 19 броя 

отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са 3 броя нови и 

изменения и допълнения на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО 

и 2 бр. откази от издаване на разрешителни документи за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците.  

 

Химикали: 

 

Извършени 5 планови и 5 извънредни проверки и участие в една проверка на КР. 

 

СЕВЕЗО 

 



Няма извършени проверки. 

 

ЗОПОЕЩ   
 

Извършени 2 планови проверки. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

      При извършените планова и извънпланови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН. 

 

Комплексни разрешителни:  

 

      Община Шумен като оператор на комплексно разрешително за Регионално депо за 

неопасни отпадъци, разположено до гр. Шумен, кв. Дивдядово е допуснала две 

нарушения. Първото е на 31.01.2021г. за нарушение на условие от комплексно 

разрешително, като е допуснала заустване на инфилтрат в повърхностен воден обект. 

Второто е за неизпълнение на предписание, дадено на 31.01.2021г. за прекратяване 

изтичането на инфилтрат извън ретензионен басейн в срок до 01.02.2021г. 

      На „Ново стъкло“ АД за неизпълнение на 4 броя условия от комплексно 

разрешително, свързани с превишение на норми за ефективност за употреба на суровини, 

спомагателни материали и горива и количества на образувани отпадъци. 

      При проверката на „Алкомет" АД не са установени неизпълнения на условията от 

комплексното разрешителни и необходимост от предприемане на административно-

наказателни мерки. 
        
Наказателни постановления: 

 

През месец януари са издадени 14 НП на обща стойност 51 850 лв. 

 

1. №1/8.01.2021г., Я* С* Й* - кмет на Община Велики Преслав. Не е 

осъществил отговорността си по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, като е допуснал изхвърлянето 

на отпадъци на неразрешени за това места, образуване на незаконно сметище и не е 

организирал почистване на замърсения участък. Осъществен състава на чл.166, т.3 от 

ЗООС. Наложена глоба в р-р на 3000лв. 

2. №2/14.01.2021г., «Инвест Агро» ООД.  Извършило е административно 

нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на предписание №7 „Да се 

представи в Регионална инспекция по околната среда и водите/РИОСВ/ гр. Шумен 

справка - декларация за произведените количества лавандулово и други етерични масла 

за кампания 2020 год.“,  Осъществен състава на чл.166, т.3 от ЗООС.  Наложена 

имуществена санкция в р-р на 2000 лв. 

3. №3/12.01.2021г., Инвест Агро» ООД. Извършило е административно 

нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително 

предписание №4, дадено на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната 

среда, с констативен протокол  № РБ-40/13.07.2020г.-„Да се предостави информация на 

Министъра на околната среда и водите за поддържане на публичния регистър по чл.15 

(за извършване на дейност по т.4 от Приложение №1 от Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)), със срок: 17.08.2020г.  

Осъществен състава на чл.166, т.3 от ЗООС. Наложена имуществена санкция в р-р на 

2000 лв. 



4. №4/19.01.2021 г., «Пътно поддържане-Нови пазар» ООД. Извършило е 

административно нарушение, изразяващо се в нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци на неразрешено за целта място. Нарушен чл. 29, ал.2, предложение второ от 

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 1400 лв. 

5. №5/19.01.2021 г., Община Нови пазар. Извършила е административно 

нарушение, изразяващо се в нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на неразрешено 

за целта място. Нарушен чл. 29, ал.2, предложение второ от ЗУО. Наложена санкция в р-

р на 1400 лв. 

6. №6/18.01.2021 г, Е*Х*Е* - кмет на Община Омуртаг. Извършил е 

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

за опазване на околната среда. Наложена санкция в р-р на 2000лв. 

7. №7/25.01.2021 г., „Ем Трейдинг 18“ ЕООД. В срок до 07.10.2020г. 

включително /деня на натоварване/, не е предоставило в РИОСВ гр. Шумен по 

електронната поща информация за управление на дейностите по отпадъците, изразяваща 

се в копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент ЕО № 1013/2006г.,  

съгласно изискванията на чл. 22, ал.4 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация, за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри. Осъществен състава на чл. 135, ал.1, т.1, предложение 

второ от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 

1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Наложена санкция в р-р на 

2000 лв. 

8. №8/26.01.2021г., „Екомакс - Вторични суровини“ ЕООД. Неводене на 

отчетност, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, 

като не е отразило в отчетните книги по отпадъци от 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, количеството отпадъци, представляващи 

омаслени парцали, замърсени с бои и разтворители, налични на площадката. Осъществен 

състава на чл. 135, ал.1, т.1. предложение първо от Закона за управление на отпадъците, 

във връзка с чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците (ДВ. бр. 53 от 13. 07. 

2012 г., изм. ДВ. Бр.105 от 11 Декември 2020г.).  Наложена санкция в р-р на 2000 лв. 

9. №9/26.01.2021г, „Алкомет“ АД, гр. Шумен. Не е поддържало в техническа 

и експлоатационна изправност и не е осигурявало нормална експлоатация на ЛПС за 

пречистване на ОВ. Осъществен състава на чл.126, ал. 1 от ЗВ. Наложена санкция в р-р 

на 1000 лв. 

10. №10/26.01.2021г., „Екомакс - Вторични суровини“ ЕООД. Извършване на 

дейност по съхранение на отпадъци без да притежава издадено от компетентен орган 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, 

за отпадък с код 01 05 04 с произход - от извършване на сондажни дейности на обекти на 

товародателя, находящи се на територията на страната, а именно р. Вит и р. Искър, при 

изграждане на преносен газопровод „Балкански поток“. Осъществен състава на чл. 136, 

ал. 2 т. 3, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 7000  лв. 

11. №11/26.01.2021г, Р*Н*П*. Лицето не е регистрирало в 15-дневен срок от 

придобиването, закупеният от него Сив папагал - Жако, съгласно разпоредбите на ЗБР. 

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

12. №12/26.01.2021г. „Акация Трейд“ ЕООД. Извършва дейност по 

съхранение на отпадъци, без издаден документ по чл. 68 от ЗУО.  Осъществен състава на 

чл. 136, ал.2, т.3 във връзка с чл. 35, ал. 1 т.1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 14000лв. 



13. №13/27.01.2021 г, „Екомакс - Вторични суровини“ ЕООД. Неизпълнение 

на условие 3.1 от Решение № 15-ДО-257-05. Осъществен състава на чл. 136, ал. 2, т. 4 

във връзка с чл. ал. 1, т. 1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 7000 лв. 

14. №14/28.01.2021 г., „Екомакс - Вторични суровини“ ЕООД. Извършване на 

дейност по съхраняване на отпадък с код 01 05 04, чийто произход не съответства на 

издаденият разрешителен документ. Осъществен състава на чл. 136, ал.2, т.3 във връзка 

с чл. 35, ал. 1 т.1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 7000 лв. 

 

През месец февруари са издадени 10 НП на обща стойност 32 700 лв. 

 

1. №15/3.02.2021г., «Млечни продукти» ООД. Разреждане на отпадъчни води 

при извършване на пробонабиране. Осъществен състава на чл.123 от ЗВ. Наложена 

санкция в р-р на 500 лв. 

2. №16/3.02.2021г., В*Г*Г*. Извършване на дейности с отпадъци от черни 

метали, без регистрация по ТЗ и без разрешително по ЗУО. Осъществен състава на 

чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 1400 лв. 

3. №17/3.02.2021г., "Дайъри продъктс" ЕООД, гр. Омуртаг. Изхвърляне на 

отпадъчни води във воден обект, в нарушение на емисионните норми в Наредба № 

6/9.11.2000г.  Осъществен състава на чл.200, ал. 1, т. 6 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 

3000 лв. 

4. №18/4.02.2021г., „Акация Трейд“ ЕООД. Не е предоствил инфромация за 

извършен внос на отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 

135, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000  лв. 

5. №19/10.02.2021 г., „Биана“ ЕООД. Извършило административно 

нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на Предписание №1, дадено 

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

протокол/ КП/ № ПД-07/10.09.2020 г. Осъществен състава на чл.166, т.3 от Закона за 

опазване на околната среда във връзка с чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната 

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

6. №20/10.02.2021  г., „Ескейп груп“ ООД. Дружеството е извършило 

административно нарушение, изразяващо се в неизпълнение на условие 9.1.2. от 

комплексно разрешително № 410-Н-/2011 г. Операторът е употребил гориво, различно 

по вид от регламентираното в таблица 9.1.2. към условие 9.1.2. от същото разрешително. 

Нарушен чл.123в, т.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р на 10 000лв. 

7. №21/11.02.2021г., Община Антоново. В качеството си на собственик на 

изградена селищна канализационна система, обединяваща две точки на заустване е 

отвела водите до нефункционираща пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Нарушен чл.127, ал.1 от Закона за водите. Наложена санкция в р-р на 800 лв. 

8. №22/19.02.2021г., Община Шумен. Не е изпълнила Предписание №2, 

дадено с Констативен протокол № АН-31-1 от 27.07.2020 г. Осъществен състава на 

чл.200, ал.1, т.31 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 1 000 лв. 

9. №23/24.02.2021г., ЕТ „Банчев-90-П*А*“. Дружеството е осъществило внос 

на дървени въглища на територията на Република България през Митническо бюро 

Шумен, на 22.04.2019г.- 1530 кг. и на 5.5.2019г.- 1530 кг., без извършена регистрация 

по чл.6, т.1, дял II на Регламент 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 

декември 2006 г. Осъществен състава на чл.35, ал.3, т.1 от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси  (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г. ), във връзка 

с чл.35, ал.1, т.33, буква „а", във връзка с чл. 25, ал.1, т.4 на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси – (ЗЗВВХВС ДВ, бр. 10/2000г.) и във връзка 

с чл.6, ал.1 от Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH. Наложена санкция в р-р на 10 000лв. 



10. №24/26.02.2021г., Е*Х*Е* - кмет на Община Омуртаг. Извършил е 

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 връзка  с 

чл.155, ал.2 от  ЗООС. Наложена глоба в р-р на 2000 лв. 

 

 

ТМС –  3 за 1265.75 лв.- за месец януари 

 

1. И-16-1/20.01.2021г, „Роса“ АД. Наложена ТМС в р-р на 1174 лв./мес. за 

замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на 

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

2. И-16-2/21.01.2021г, „Еко-Транс“ ЕООД. Наложена ТМС в р-р на 83 лв./мес. за 

замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на 

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

3. И-16-3/29.01.2021г, „Веселин Запрянов“ ЕООД. Наложена ТМС в р-р на 8,75 

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

емисионни ограничения в производствените отпадъчни води. Нарушен чл.69, ал.1 от 

ЗООС. 

  

През месец февруари няма ТМС. 

 

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 експлоатация.  

През отчитания период няма замърсяване на околната среда вследствие неправилно 

съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

 

Бизнеса: 

 

 През месец януари и февруари са представени и обработени 19 броя доклади за 

проведени СПИ през 2020 г. и 2021 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници 

на емисии („Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско, „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. 

Шумен, „Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД, гр. Търговище, „Енпай 

Трансформърс Компонентс България“ ЕООД, гр. Шумен, ОП "Чистота“, гр. Шумен – 

Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“ – 4 бр., „Шишеджам Аутомотив 

България“ ЕАД, гр. Търговище, „ЗГП България“ АД, гр. Каспичан, „Мит и Ко“ ЕООД, 

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

Върбица”, гр. Омуртаг – 3 бр., „Теси“ ООД, гр. Шумен, „Камбро Озай БГ“ ЕООД, гр. 

Шумен, „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище, община Шумен, „Брамас – 96“ АД, 

гр. Шумен и „Пип Трейд“ ООД, гр. София, производствена площадка – с. Давидово). 

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; 10 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 

2 бр. да се извърши процедура по реда на Наредбата за ОС) и 3 бр. по внесени План-

извлечения за ДГТ. 

За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 10 бр. 

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

от Закона за водите. 

Издадени са 5 бр. писма във връзка с подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ към ПРСР 2014-2020 г. 

По внесени УИН са изготвени 14 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Дадени са 11 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че 

няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Издадени са 7 бр. решения по Наредбата за ОС. 

Дадени са становища по: 

- Провеждане на консултации по ДЕО на проект на Програма „Развитие на 

регионите“ 2021 – 2027 г.; 

 - Внесено Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране 

от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.; 

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

развитие на комбинирания транспорт в РБългария до 2030 г. (НПРКТРБ – 2030 г.); 

- Внесен Доклад за ЕО на Интегрирана териториална стратегия за развитие на 

Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г. 

В изпълнение на Заповед № РД-590/ 26.07.2019 г. на МОСВ, са издадени 2 бр. 

писма по постъпили предложения от общини за местоположението на трупните ями 

спрямо защитени зони и защитени територии, във връзка със заболяването Африканска 

чума по свинете. 

Изготвени са писма до заинтересовани страни във връзка с издадени заповеди за 

обявяване на 4 бр. защитени зони по реда на ЗБР. 

Взети са участия в:  

- 45-тото Средно-зимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в 

България, в рамките на три дни;  

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

на засегнати имоти на територията на обл. Търговище; 

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

Шумен; 

- организирана от ДПП „Шуменско плато“ и Регионална дирекция по горите- 

Шумен среща във връзка с набелязване на мерки за ограничаване на достъпа с 

мотоциклети, ATV, UTV и бъгита по съществуващи пътища на територията на ПП 

„Шуменско плато“.  

Процедирани са 69 уведомления за инвестиционни предложения и 29 

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

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

извършване на ОВОС и 8 – за необходимостта от преценяване на ЕО; 

- през месеците януари и февруари 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 6 броя Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации са РЗИ. 

- Постановени са шест решения за преценяване на необходимостта от извършване 

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



- Постановени са четири решения за преценяване на необходимостта от извършване 

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

 - Постановени са две решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС и ЗБР по реда на АПК; 

- Постановени са три решения за спиране на производството по ОВОС/ОС за ИП, 

за които се провеждат консултации с трети лица -компетентни органи, относно 

допустимостта на ИП; 

- Експерти от направлението са участвали в две съвместни проверки по постъпили 

сигнали от тел.112; 

Извършени са една планова проверка, една по УИН и една по Искане за 

преценяване на необходимостта от ОВОС за проверка на представената информация, 

няма констатирани нарушения и няма съставени АУАН. 

- Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

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

извършване на ОВОС и по четири бр. Информации за преценяване на необходимостта 

от ЕО; 

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

предложения, една от които повторна по поискана допълнителна информация от БД; 

3. С Министерство на енергетиката -  за проект за изменение на ОУП на Община 

Хитрино във връзка с предвидена промяна на предназначението на територия от кариера 

в урбанизирана такава. 

 През периода експерти участваха в 5 бр. ДПК и една комисия за приемане на  

финансиран проект по ПУДООС, както следва: 

1.ДПК на "Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Памукчи, общ. 

Нови пазар" 

2.ДПК - "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен - Етап 29", възложител 

"Аресгаз" ЕАД, гр. София 

3.ДПК - "Газоразпределителна мрежа на гр. Търговище - Етап 40", възложител 

"Аресгаз" ЕАД, гр. София 

4.ДПК-„Сграда за натрошени стъкла към завод за плоско стъкло“ , 

местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел“, Промишлена зона, гр. Търговище, обл. 

Търговище 

5.Участие в ДПК „Сграда за оцветяване на стъкло към завод за плоско стъкло“ с 

местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел“, Промишлена зона, гр. Търговище, обл. 

Търговище 

Участие в комисия за приемане на обект,, Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община 

Каспичан'' - Подобект ,, ул. Хаджи Димитър (клон 2) с. Върбяне финансиран по ПУДООС  

 

Обществеността: 

 

В Международния ден на влажните зони РИОСВ – Шумен обяви конкурс за 

детска рисунка на тема „Влажните зони, техните обитатели и водата“. На този ден всяка 

година в международен мащаб се организират инициативи с идеята да се насочи 

вниманието на обществеността към важното значение на влажните зони за хората и за 

планетата.  

Конкурсът „Влажните зони, техните обитатели и водата“ е предназначен за 

малчуганите от детските градини в Шуменска и Търговищка област, а условието за 

участие е рисунките да отговарят тематично на поставената идея. Експертно жури ще 



определи трима победители, които ще получат грамоти и награди, а най-добрите 

творби ще бъдат подредени в изложба в информационния център на екоинспекцията, 

посветена на Деня на водата – 22 март. 


