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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 През месец Май 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 109 

бр. проверки, при които провериха 92 обекта. От извършените проверки 63 бр. са 

планови, а 46 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 10 броя АУАН и са издадени 13 бр. 

наказателни постановления на стойност  17700 лв. През отчетния период по издадени 

от директора наказателни постановления и сключени споразумения са събрани общо 

1684,84 лв. По наложени глоби и санкции са платени  680,00 лв., а по сключени 

споразумения 210 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  794,84 

лв. Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 590,74  лв., като 

разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини е:  

Община Шумен – 133,31 лв., Община Търговище – 9,22 лв., Община Омуртаг – 20,47 

лв., Община Попово – 411,20 лв., Н. Козлево – 13,38 лв., Община Върбица – 3,16 лв. 

От постъпилите за отчетния период 17 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 11 бр. проверки на място, а на останалите е отговорено в писмен вид, или са 

препратени за решаване по компетентност до съответните институции – общински или 

други администрации. Предстои извършване на 1 бр. проверка по сигнал за допуснати 

замърсявания с отпадъци на територията на общ. Шумен.  

 През м. май са процедирани 43 бр. УИН, 6 броя УПП, 1 бр. окомплектовано 

Искане за издаване на становище по ЕО за ОУП на Община Смядово, четири броя 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и два бр. Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Постановени са едно Становище 

по ЕО с което се съгласува Общ устройствен план на община Върбица - предварителен 

проект с възложител община Върбица след проведено заседание на ЕЕС при РИОСВ гр. 

Шумен, пет решения за преценяване на необходимостта от ОВОС с характер на 

решенията „да не се извършва ОВОС“, едно решение за прекратяване на 

производството по реда на глава шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР. 

Извършени са 4 планови и две извънпланови проверки, няма съставени АУАН за 

неизпълнение на условия в постановените решения.  

 

2.АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 През месец Май 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 109 бр. 

проверки, при които провериха 92 обекта. От извършените проверки 63 бр. са планови, 

а 46 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 бр. предписания 

за отстраняване на констатирани несъответствия. За отчетния период са проведени 4 

броя комплексни проверки на: „Барс“ АД гр. Шумен, „Мадара“ АД гр. Шумен, „Теси“ 

ООД гр. Шумен и „Реди Гармънд Технолоджи България“ ЕООД гр. Търговище. В 

рамките на комплексните проверки, са дадени общо 13 бр. предписания. За непроведен 

емисионен контрол, на „Барс“ АД е съставен АУАН за  нарушение на чл. 18, т. 1 от 

ЗЧАВ във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. Извършени са 3 бр. 

планови проверки по условията на издадените на операторите Комплексни 

разрешителни на оператора на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Търговище, 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине „Хибриден център по свиневъдство“ 
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АД и РДНО Омуртаг. При проверките не  са установени нарушения и няма предприети 

административно-наказателни мерки. Извършени са и 2 бр. извънредни проверки на 

ОП „Чистота“ стопанисващо РДНО – Шумен, във връзка с писмо на МОСВ и по 

представена информация за изтичане на инфилтратни води от депото. За установеното 

при проверката изтичане на инфилтрат предстои съставяне на АУАН.   

 За отчетния периода са извършени 46 бр. извънредни проверки, от които 11 бр. са 

по постъпили в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби на граждани. В рамките на 

осъществения контрол за привеждане дейността на проверяваните дружества в 

съответствие със законодателството са дадени 74 бр. задължителни за изпълнение 

предписания. За установени нарушения на Закона за опазване на околната среда и 

секторните закони за отчетния период  за съставени 10 бр. АУАН.   

 

Засилен превантивен контрол:  
 Проведено е заседание на ЕЕС при РИОСВ гр. Шумен във връзка с постъпил 

проект на ОУП на Община Върбица с Екологична част с приложение Доклад за оценка 

степента на въздействие на плана върху защитените зони за Общ устройствен план за 

Община Върбица и е постановено Становище по ЕО, с което се съгласува ОУПО. 

 През месец май са постановени пет решения за преценяване на необходимостта 

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

инвестиционни предложения: „Изграждане на цех за преработка на плодове в поземлен 

имот с идентификатор 83510.38.28, местност “СТРАЖА“, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. 

Шумен”; „Извършване на водовземане от р. Осенска-Калайджи дере в землището на с. 

Осен, общ. Търговище“; „Изграждане и експлоатация на площадка за дейност с 

отпадъци в част от поземлен имот № 73626.504.203 по КК на гр. Търговище“ и 

„Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури“ в поземлен имот № 

44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен“, „Модернизация на предприятие за 

производства на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет 

и изграждане на автономна фотоволтаична централа с мощност 999,0 kWp в ПИ № 

58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав с площ 45312 кв.м. и НТП: „За друг вид 

производствен, складов обект“. Постановено е едно решение за прекратяване на 

производството по ЗООС и ЗБР за инвестиционно предложение „Ползване на 

повърхностен воден обект язовир „Нови пазар-1“ с цел аквакултури и свързаните с тях 

дейности“, тъй като не е внесена в срок изискана допълнителна информация. По 

отстранени забележки към внесено Искане за издаване на становище по ЕО за проект 

на ОУП на община Смядово е насрочено заседание на ЕЕС за м. юни.   

 Извършени са четири планови проверки по документи и две извънпланови: 

 По изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ШУ-4-4/2016г. за ИП 

„Модернизация и реорганизиране на процеси по отглеждане на свине в свинекомплекс 

с. Алваново,   общ. Търговище, обл. Търговище. ИП е в процес на реализация и 

съгласно постъпилата информация и документация, възложителят изпълнява 

поставените условията в Решение по ОВОС на етапа, на който е реализирано 

инвестиционното предложение; 

 По изпълнение на условие в Решение № ШУ-13-ПР/2019г. за ИП „Изграждане 

на хотел, автомивка и сервиз за ремонт на МПС“ в поземлен имот с идентификатор 

46053.28.47 по Кадастралната карта на с. Мадара, общ. Шумен, местност „Двата 

моста“ с площ 4 978 м² и НТП: „Нива“. С писмо възложителят уведомява, че има 

издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото реализиране на 

инвестиционното предложение. 

 По изпълнение на условие в Решение № ШУ-06-ПР/2021 г. за ИП 

„Преоборудване на сгради с №10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици-кокошки 
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носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в ПИ с 

идентификатор 23738.53.31 с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище“. С писмо 

възложителят уведомява, че не е започнало реализиране на инвестиционното 

предложение. 

 По изпълнение на условия в Решение № ШУ-12-ПР/2018 г. ИП „Увеличаване 

капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици–бройлери с капацитет 69 

854 места за птици, за която е издадено комплексно разрешително № 527-Н0/2016г. 

чрез изграждане на нови животновъдни и спомагателни сгради с максимален 

производствен капацитет 38 902 места за птици в ПИ № 000181, № 177014 и № 562002, 

землище на гр. Опака,  обл. Търговище“. С писмо възложителят уведомява, че не е 

започнало реализиране на инвестиционното предложение. 

Извършена е една извънпланова проверка на правното действие на  Решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №ШУ-37-ПР/2016г. за 

инвестиционно предложение на Община Каспичан: „Изграждане на два бр. тенис 

кортове и паркинг към тях“ в ПИ 040028 в землището на гр. Плиска“, същото е  

изгубило правно действие, тъй като в срок 5 години от датата на издаването му не е 

започнало осъществяване на инвестиционното предложение. И една извънпланова 

проверка по писмо изх. № ОВОС-76/04.05.2022г. на МОСВ на ДП "НКЖИ", ЖП 

Секция гр. Шумен, във връзка с установяване на фактическото започване на 

реализиране на ИП „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия 

Русе-Варна“ с възложител ДП „НКЖИ“, за което е издадено Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС № 1-ПР/2018г. от МОСВ. При извършената 

проверка се констатира, че е започнало фактическото реализиране на инвестиционното 

предложение. 

Във връзка с  Писмо Изх.№05-08-1180 от 23.05.2022 г. на МОСВ и във връзка с 

изготвен от външен изпълнител въпросник /чек лист за проверка на предприятията с 

нисък и висок рисков потенциал по договор за обществена поръчка на МОСВ, са  

изпратени предложения/коментари. Дадено е становище от компетентността на 

Инспекцията за проект на комплексно разрешително на бъдещ оператор „Агро фреш-

А“ ЕООД. 

 

Текущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

От постъпилите за отчетния период 17 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 11 бр. проверки на място, за което са съставени констативни протоколи. На 

6 бр. е отговорено в писмен вид, или са препратени за решаване по компетентност до 

съответните общински или други администрации. Предстои извършване на 1 бр. 

проверка по сигнал за допуснати замърсявания с отпадъци на територията на общ. 

Шумен.  

1. По сигнал С-55/03.05.2022 г е Извършена е проверка на място с КП № ЦК-

29/10.05.2022 г.. съвместно с длъжностни лица от общинска администрация Антоново. 

При извършения оглед се установи, че в землището на гр. Антоново, ул. „Иван 

Якимов“ по пътя от църквата в посока с. Шишковица е формирано нерегламентирано 

сметище от автомобилни гуми и строителни отпадъци. Дадено е предписание на 

община Антоново за почистване на замърсяването и отпадъците да се предадат на лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

2. Във връзка със сигнал с вх.№ С-57/04.05.2022 относно бял дим и силно 

запрашаване от дейността на „Вародобив“ ЕООД с. Троица, общ. Велики Преслав е 

извършена проверка на място на  с КП № ЕВ-А 03/04.05.22 г. на обект СМА “Минерал 
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Бургас Вар„ ЕООД. При проверката се установи, че в цеха се извършва производствена  

дейност, всички съоръжения работят на пълен капацитет. Видно бе, че излиза прах и 

леко запрашаване от участък „готова продукция“ на хидратна вар. Установено бе, че 

има спукан шибър към пневмоканал за хидратна вар. Веднага бе преустановен 

производствения процес, като в момента се предприемат мерки за заваряване на 

нарушения участък. Дадено е предписание на дружеството да се уведоми РИОСВ-

Шумен след приключване на процесите по заваряване на нарушения участък. В. С 

писмо вх. № ОА-1416/04.05.2022 г. дружеството уведомява, че предписанието е 

изпълнено в срок. 

3. По сигнал за образувано нерегламентирано сметище в с. Радко Димитриево, 

общ. Шумен е извършена е проверка на място. Съставен е констативен протокол № 

ДЙ-38/26.05.2022 г., с който на Община Шумен е дадено предписание за почистване на 

констатираните замърсявания с отпадъци. Подателя на сигнала е уведомен за 

предприетите действия.  

4.   Във връзка с постъпил сигнал за незаконно изкупуване на билки (глог и 

великденче) на центъра на с. Илийно, общ. Омуртаг е извършена проверка на място на 

09.05.2022г., при която се установи, че на две места в населеното място се изкупуват 

билки (цвят глог и стрък великденче) от две физически лица. Едното физическо лице 

изкупува билките на центъра в с. Илийно, а другото на ул. „Бояна“ в селото. На всяко 

едно от лицата бе съставен акт за установяване на административно нарушение, тъй 

като не са уведомили РИОСВ-Шумен за организираните от тях билкозаготвителни 

пунктове, като едното лице не разполагаше и с издадено на негово име позволително за 

ползване на лечебни растения и в частност за добиване/изкупуване на цвят глог и стрък 

великденче. Подателят на сигнала не присъства по време на проверките, но след 

извършването им беше уведомен за извършените действия по подадения от него 

сигнал. 

5. За намерена бедстваща птица от вида Малък воден бик е извършена проверка 

на място, съставен е констативен протокол № ЦК-30/10.05.2022 г. Птицата е с наранен 

клюн, поради което ще бъде транспортирана до Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

6. По сигнал за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в урбанизираната 

част на гр. Омуртаг, е извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол 

№ ЗВ-46/20.05.2022 г. При извършен оглед на посочените в сигнала места не се 

установи наличие на отпадъци. 

7. По постъпил сигнал за запрашаване от строителна площадка, на която се 

извършва събаряне на сгради, находяща се в гр. Шумен е извършена проверка на място, 

при която се установи, че са започнати дейности по събаряне на наличните в имота 5 

бр. сгради, като към момента са премахнати две от тях. В следствие от СМР, на обекта 

са налични строителни отпадъци (бетон, тухли, метални отпадъци и др.). Същите се 

намират в рамките на строителната площадка. Дейностите по разрушаване на сградите 

се извършват от „Кийстоун БГ“ ООД-подизпълнител на „Геомакс България“ ООД. За 

възлагането на СМР на обекта се представиха писмени договори. За образуваните от 

СМР отпадъци, дружеството „Кийстоун БГ“ ООД, не притежава утвърдени работни 

листи за класификация на отпадъци. За обекта е изготвен план за управление на 

строителните отпадъци, одобрен от Община Шумен на 12.04.2022 г., в който са 

посочени видовете отпадъци, които се предвижда да бъдат образувани на обекта както 

и начина на тяхното последващо третиране-ще се предадат на лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО. Към момента на проверката не се установи запрашаване. 

Дейностите по разрушаване са започнали на 09.05.2022 г. и се очаква да приключат в 
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средата на месец Юли 2022 г. При проверката е установено, че няма изготвена заповед 

от управителя на „Кийстоун БГ“ ООД, съдържаща мерки за намаляване и ограничаване 

формирането на неорганизирани емисии на прахообразни вещества. За проверката е 

съставен констативен протокол № ДЙ-33/17.05.2022 г., с който на изпълнителя на СМР, 

са дадени предписания да класифицира отпадъците, образувани от дейността, със срок 

за изпълнение 31.05.2022 г. както и да изготви гореописаната заповед за ограничаване 

формирането на неорганизирани емисии на прахообразни вещества със срок за 

изпълнение 18.05.2022 г. и отговорно лице за изпълнение управителя на „Кийстоун БГ“ 

ООД. В РИОСВ гр. Шумен с вх. № ОА-1690/18.05.2022 г. е представена Заповед № 

1/17.05.2022 г., относно мерки за намаляване на запрашаването. Подателя на сигнала е 

уведомен за извършената проверка на посочения мобилен телефон. 

8. По сигнал за намерена лястовица в гр. Шумен, която е в тежко състояние бе 

извършена проверка с Констативен протокол № ДС-15/17.05.2022г., като птицата бе 

открита в сградата, която бе посочена в сигнала. Установи се, че става дума за 

екземпляр от вида Черен бързолет, който е в добро състояние, без видими външни 

наранявания. Предвид това, птицата бе прибрана в сградата на РИОСВ – Шумен, като 

впоследствие бе пусната обратно в природата, с оглед на доброто ѝ състояние.  

9. По сигнал С-68/23.05.2022 г. за намерена птица от вида Бял щъркел, на 

23.05.2022г. е извършена проверка на място с Констативен протокол № КБ-

06/23.05.2022г., при която се установи, че птицата е във видимо добро състояние, но не 

може да лети. Предвид това, щъркелът беше прибран и впоследствие транспортиран за 

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

Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.   

10. Във връзка с постъпил сигнал за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци в имот в гр. Шумен, е извършена проверка на място. Установено е, че в 

собствен имот № 83510.60.189, дружеството Метарекс ООД извършва съхранение на 

отпадъци. По време на извършения оглед се констатира наличие на следните видове 

отпадъци: чембери на бали, бали от метални отпадъци, метални варели, част от които 

стречовани и баки с пиктограми за опастност, трансформатори, метални варели, в 

които се съхраняват метални кутии от лак, ролки от опаковъчно фолио за млечни 

продукти и сладолед-около 90 бр. общо, антени за мобилни мрежи-около 200 бр. 

отпадъци от ИУЕЕО, както и такива от разкомплектоването му, налични са още 15 бр. 

метални варели пълни с грес, около 40 бр. празни IBS контейнери, пластмасови 

бидони-50 бр. В халето налично в имота се съхраняват отпадъци от ИУЕЕО както и 

такива от разкомплектоването му. В биг-бегове и в метални варели се съхраняват 

катализатори. В Имот № 83510.60.190 също собственост на дружеството се съхранява в 

15 бр. срязани IBS контейнера и 8 бр. срязани бидони прахообразно вещество, 

представляващо по информация от присъствалите метални дробинки. Съхраняват се 

още 2 бр.  IBS контейнери с течност и 6 бр. празни. В имот № 83510.60.184 отново 

собственост на Метарекс ООД се съхраняват дървени палети около 1000-1500 т. в имот 

№ 83510.60.170 е установено наличие на 2 бр. мултилифт контейнери, като в единия 

има минерална вата, а в другия натрошени стъклени опаковки, налични са още 25 бр. 

биг-бегове с изрезки и шпули, както и купчини с хартиени шпули, пластмасови и 

стъклени опаковки. Имотът е собственост на ДП „Строителство и възстановяване“. В 

имот № 83510.60.188, собственост на ДП „Строителство и възстановяване“ са налични 

около 100-200 бр. дървени палети. Между имоти 83510.60.188 и 83510.60.184 са 

налични около 100-150 бр. метални варели с наличие на пиктограми за опастност, 2-3 

бр. биг бега с изолации от кабели, гумени ленти, стъклени опаковки и чембери на бали. 

Гореописаните имоти не са включени като площадки на които да се извършват 

дейности с отпадъци в издадения на „Метарекс“ ООД документ по чл. 35 от ЗУО. За 
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проверката е съставен констативен протокол № ЗВ-49/31.05.2022 г., с който на 

„Метарекс“ ООД са дадени 2 бр. предписания, съгласно които следва незабавно да 

преустанови приемането и съхранението на отпадъци на горецитираните имоти, до 

привеждането им в съответствие с изискванията на нормативната уредба със срок 

постоянен, както и да предаде всички установени количества отпадъци на лице 

притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО в срок до 30.06.2022 г. Подателя на сигнала е 

уведомен за извършената проверка, като не е пожелал да присъства. 

11. По сигнал С-71/30.05.2022 е извършена проверка на място с констативен 

протокол № ЗВ-48 от 30.05.2022 г., при проверката е констатирано, че в метален варел 

са налични 30-40 бр. статори, като от варела излиза лек пламък, наличен е лек дим и 

лека миризма, отстрани на варела се установиха 10-20 бр. статори с обгорена изолация 

и 20-30 бр. статори с изолационно покритие (части от ел. двигатели). Дадено  е 1 бр. 

предписание, да не се извършва неконтролирано управление на отпадъци и да се 

спазват условията в т. III от документ № 15-ДО-249-01 от 2013 г. Подателят на сигнала 

е уведомен по телефона за извършената проверка. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци 
По отношение спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците за 

отчетния период  са извършени са общо 43 бр. планови проверки и 23 извънредни. В 

рамките на осъществения контрол са дадени 30 бр. предписания. Извършени са 6 бр. 

проверки на място по подадени в РИОСВ – Шумен сигнали. Извършени са 2 бр. 

проверки по писмо на МОСВ, относно извършване на проверки на лица, оператори на 

площадки за отпадъци, подизпълнители на организации по оползотворяване. 

Извършени са 9 бр. проверки по писма на ОД на МВР-Шумен и ОД на МВР-

Търговище. Извършени са 3 бр. проверки по подадени Уведомления по приложение № 

7 от Наредба 2 за класификация на отпадъците за преустановено образуване на 

отпадъци. 

През отчетния период са извършени 24 бр. планови проверки на лица генератори 

на производствени отпадъци и 22 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. 

Извършени са 4 бр. проверки на общини за спазването на изискванията на чл. 52 от 

ЗУО. Извършени са 4 бр. проверки на общини за спазването на изискванията на чл. 19 

от ЗУО Извършени са 4 бр. проверка на лице пускащо на пазара на Р България 

опакована готова продукция. Извършени са 2 бр. планови проверки по Наредба № 1 от 

09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците 

на територията на лечебните и здравните заведения. 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 Национална 

информационна система „Отпадъци“ съгласно 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 извършващи дейности с отпадъци и 

генераторите на отпадъци въвеждат данни в  Национална информационна система 

„Отпадъци“, като при установяване на не нанесени данни в системата се дават 

предписания за въвеждане. Експертите от направлението взеха участие в 4 бр. 

комплексни проверки. 

Извършени са 9 бр. извънредни проверки на място, във връзка с писма на ОД на 

МВР-Шумен и ОД на МВР-Търговище, 3 бр. извънредни проверки по писмо на МОСВ, 

относно извършване на проверки на лица, оператори на площадки за отпадъци, 
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подизпълнители на организации по оползотворяване и 3 бр. проверки по подадени 

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

преустановено образуване на отпадъци. 

  

 Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици  

 През месеца приоритет бяха извършването на планови проверки (3 бр. на 

билкозаготвителни пунктове и 3 бр. на защитени територии) и приключването на 

преписки по входирани уведомления за ИП, ГСП и План-извлечения. Също така бяха 

извършени и 7 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. проверка във връзка с 

донесена в сградата на РИОСВ-Шумен бедстваща птица от вида Черен бързолет; 2 бр. 

проверки във връзка с подаден сигнал за незаконно изкупуване на билки в центъра на с. 

Илийно, общ. Омуртаг; 1 бр. проверка във връзка с подаден сигнал за намерена 

лястовица в много тежко състояние в гр. Шумен; 1 бр. проверка във връзка с подаден 

сигнал за щъркел, ударен от ток в с. Изворово, общ. Антоново; 1 бр. проверка във 

връзка с донесена в сградата на РИОСВ-Шумен бедстваща птица от вида Бял щъркел; 1 

бр. проверка на ПР „Патлейна“ във връзка с внесено заявление за прочистване на път от 

растителност, водещ до манастир „Св. Пантелеймон“, гр. Велики Преслав. 

 В Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора са 

изпратени за лечение и отглеждане общо 3 бр. екземпляра от видовете Бял щъркел (2 

бр.) и Малък воден бик. 

 Два екземпляра от вида Черен бързолет са прибрани и впоследствие освободени в 

природата предвид това, че могат да летят и са в добро състояние. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

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

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

източници за 2022 г., през месец май е извършено измерване за определяне на общата 

звукова мощност излъчвана от 1 обект: „Родина - Агро“ ЕООД, гр. Попово. По 

утвърдения от Министъра на ОСВ годишен график за 2022 г. за извършване на 

задължителен инструментален контрол, през месец май са взети проби от 1 обект: „Пип 

Трейд“ ООД, гр. София, производствена площадка – с. Давидово – извършено е 

измерване за установяване съдържанието на CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, 

формирани при работа на котел ПКГ – 1,5. Пробонабирането е осъществено от РЛ – 

Варна, към ИАОС, гр. София. 

 Шум - във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен 

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

промишлени източници за 2022 г., през месец май е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 1 обект: „Родина - Агро“ ЕООД, 

гр. Шумен. Същото е проведено от РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София, в съответствие с 

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие, и определяне на шума в мястото на въздействие. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 Във връзка с проведения емисионен контрол, са извършени планови проверки на  

4 бр. обекти емитери на отпадъчни води за месеца.  Това са: РДНО- Търговище; КМ 

Омуртаг, гр. Омуртаг; ПСОВ Нови пазар и КМ Каспичан. Съставени са 3 бр. 

Констативни протоколи след водни проби – на КМ Опака ; „АМЧМ“ АД, гр. Шумен и 

КМ Каспичан. Извършени са 2 планови комплексни проверки – на „Теси“ ООД, гр. 

Шумен и „Реди Гардмънт технолоджи България“ ЕООД, гр. Търговище. Дадени са 2 
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предписания по отношение опазване на водите.  Извършени са 3 планови проверки по 

Комплексно разрешително: РДНО гр. Търговище; РДНО гр. Омуртаг и „ХЦС“ АД, гр. 

Шумен.  Извършени две извънредни проверки последващ контрол по изпълнение на 

предписания – на „Кея Комерс -03“ ЕООД, с. Светлен и „Гроу Грийн България“ ЕООД, 

с. Надарево. През месец май са съставени  3 броя АУАН по отношение на водите – на 

„Гроу Грийн България“ ЕООД, с. Надарево ; на Община Опака за КМ Опака и на „ВиК-

Шумен“ ООД, гр. Шумен за КМ Каспичан. Наложени са 2 броя ТМС – на „АМЧМ“ АД, 

гр. Велики Преслав и „АМЧМ“ АД, гр. Шумен 

 Взето е участие в  Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на 

речните легла по  Заповед на Обл. управител на област Шумен. Взето е участие в 1 

ДПК.  

  

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

заустване, разрешения по ЗУО и др. 

През отчетния период са извършени 3 броя планови проверки на оператори с 

комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни отпадъци за община 

Търговище, „Хибриден център по свиневъдство“ АД и Регионално депо за неопасни 

отпадъци Омуртаг. Извършени са две извънпланови проверки на Регионално депо за 

неопасни отпадъци град Шумен. При извършена извънредна проверка на 09.05.2022 г. е 

установено, че няма преливане и заустване на инфилтрат във воден обект, но се 

установиха и отстраниха течове от неплътно затваряне на ревизионни шахти на 

тръбопроводите преди ретензионен басейн.  При планова проверка на „Хибриден 

център по свиневъдство“ АД се установи необходимост от актуализиране на  две 

инструкции във връзка с промени, въведени с Решение от 2022 година за актуализация 

на комплексно разрешително, за което е дадено едно предписание. При планова 

проверката на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Антоново, 

Котел и Върбица се установи необходимост от представяне на инструкции и други 

документи, свързани с прилагането на условията от ново комплексно разрешително, 

издадено през 2022 година, като са дадени общо 11 предписания. Не се установи 

неспазване на условия от комплексно разрешително при извършените планови 

проверки за отчетния период. Получени са данни за изпълнение на двете предписания, 

дадени при плановата проверка на „БМП-Близнаци метал пластик“ ООД за 

актуализиране на документи, свързани с актуализиране на комплексно разрешително 

през 2022 г.  

 През изминалия месец експертите от направление УООП взеха участие в 

извършване на 3 бр. проверки по условия 11 от издадени Комплексни разрешителни на 

Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Търговище, Инсталация за интензивно 

отглеждане на свине „Хибриден център по свиневъдство“ АД и Регионално депо за 

неопасни отпадъци – гр. Омуртаг. При проверките е установено, че дейностите се 

извършват съгласно условията поставени в издадените комплексни разрешителни. 

Извършени са 22 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности по третиране и транспортиране 

на отпадъци: „Барс“ АД, „Крика Скрап“ ЕООД, гр. Велики Преслав, „Примекс“ ЕООД, 

„Примекс Логистик‘ ЕООД, „Екокомерс“ ЕООД, гр. Търговище, „Метарекс“ ООД, 

„Мадара“ АД, ЕТ „Лито син-Христо Христов“, „ВИАС“ ЕООД, „Кръстеви“ ООД, 

„Екостийл“ ЕООД, „Струмица С“ ЕООД, „МБАЛ-Търговище“ АД, гр. Търговище, 

„Грийн Макс БГ‘ ЕООД, „Котларов“ ЕООД, Община Смядово, „ММ Атанасов Транс“ 

ЕООД, Община Омуртаг, „Мелиса Транс“ ЕООД, „Дими Трейд 2009“ ООД, „Екопак 

НП 99“ ЕООД, Община Опака 
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Почви :  
През изминалия месец експертите от направлението взеха участие в извършване 

на 3 бр. проверки по условие 13 от издадени Комплексни разрешителни на Регионално 

депо за неопасни отпадъци – гр. Търговище, Инсталация за интензивно отглеждане на 

свине „Хибриден център по свиневъдство“ АД и Регионално депо за неопасни 

отпадъци – гр. Омуртаг.  През предходния месец са извършени 3 бр. планови проверки 

на Б-Б кубове и 1 бр. на склад за съхранение на залежали и негодни за употреба 

препарати за растителна защита. При извършените проверки е дадено 1 бр. 

предписание, което е изпълнено. 

 

ОХВ:  

По отношение на ОХВ през м. май са извършени 7 бр. планови проверки и  2 

извънредни проверки  дадени 23 предписания, изпълнени 7 предписания. Планови 

проверки са извършени на „Ер ликид България“ ЕООД гр. Търговище, "Соло" ЕООД и 

„ВИАС“ ЕООД, гр. Шумен. Експерти от направлението взеха участие 4 бр. комплексни 

проверки като следва: „Барс“ АД, гр. Шумен, „Мадара“  АД, гр. Шумен, „Теси“ ООД, 

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

са 2 бр. Извънредни проверки на „Електроапаратура” ЕООД, с. Ковачевец, във връзка с 

Писмо на Министерство на икономиката и индустрията за процедура по чл.17 от 

ЗОБВВПИ и проверка по последващ контрол на „Гроу грийн България“ , с. Надарево.  

 

СЕВЕЗО  

На 17.05.2022 г е извършена проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване на 

околната среда, в съответствие с чл.23, ал.1 от  НАРЕДБА за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, на “Караш 

инвест“ ООД гр.Габрово,  с обособена част от Химически завод "Смядово", гр. 

Смядово. Съставен е КП-РБ-26 и е дадено едно предписание. На 19 и 20.05.2022 г. беше 

извършена   проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване на околната среда в 

съответствие с чл.23, т.5, от  НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на  последствията от тях на «Пашабахче България» ЕАД, гр. 

Търговище. 

 

Засилен последващ контрол: 

През месеца са извършвани 4 бр. проверки по последващ контрол на дадени при 

предходни проверки предписания. Установено е неизпълнение на предписания от 

„Гроугрийн България“ ЕООД с. Надарево, за което предстои съставяне на АУАН.  

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

През месец май, от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са съставени 

10 бр. АУАН както следва:  

1. ЗК-01/09.05.2022 г., Автомагистрали - Черно Море АД. Дружеството не е 

провело емисионен контрол /СПИ/ през периода 01.01.2020 г. до 28.04.2022 г. Нарушен 

чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. 

2. ЗК-02/09.05.2022 г., Зора - М.М.С ООД. Дружеството не е представило в 

РИОСВ – гр. Шумен отчет за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. за 

флуорсъдържащите парникови газове, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от 

Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
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правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове /обн. ДВ. бр. 20/07.03.2017 г, изм./. 

Нарушен чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и 

начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи 

дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове,  във връзка с 

чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 45/28.05.1996 

г., изм./. 

3. ДС-34/09.05.2022 г, Е*С*Й*. Не е уведомил РИОСВ - Шумен за 

организирания от него билкозаготвителен пункт в с. Илийно, общ. Омуртаг, в който 

изкупува цвят глог и стрък великденче. Нарушен чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗЛР. 

4. ДС-35/09.05.2022 г., А*С*М*. Не е уведомил РИОСВ - Шумен за 

организирания от него билкозаготвителен пункт в с. Илийно, общ. Омуртаг, в който 

изкупува цвят глог и стрък великденче, без да притежава издадени на негово име 

позволителни за ползване на билки от лечебни растения. Нарушен чл. 28а и чл. 31, ал. 

2, т.1 от ЗЛР. 

5. АН-02/13.05.2022 г., „Гроу Грийн-България“ ООД. Неизпълнение на 

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

6. ХН-01/17.05.2022 г., Община Опака за КМ Опака. Заустване на отпадъчни 

води в отклонение на зададените в РЗ  ИЕО. Нарушен чл.48, ал.1, т.3 от Закон за водите 

във връзка с чл.38, ал.3 от Наредба №2/8.6.2011г. 

7. ЗВ-07/18.05.2022г, „Виктор Вичев“ ЕООД. Съхранение на ИУМПС и части от 

ИУМПС в имот с. Здравец, ул. „Петлешков“ без да притежава документ по чл. 35 от 

ЗУО. Нарушен чл.143, ал.1, т.1 от ЗУО.  

8. ЕВ-А01/16.05.2022 г., „Барс“ АД. Дружеството не е провело емисионен 

контрол /СПИ/ през периода 01.01.2021 г. до 04.05.2022 г. Нарушен чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ 

във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г.  

9. ЗВ-08/30.05.2022 г., Община Велики Преслав. Неизпълнение на задължително 

предписание дадено на основание чл. 155,ал. 2 от ЗООС с констативен протокол  ЗВ-16 

от 22.02.2022 г. Осъществен състава на чл. 166,т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от  ЗООС.  

10. АН-03/30.05.2022 г., "ВиК-Шумен"ООД, гр. Шумен за КС Каспичан. 

Заустване на отпадъчни води в отклонение на заложените ИЕО в Разрешително за 

заустване. Нарушен чл. 48, ал. 4 от ЗВ. 

 

Атмосферен въздух 

През отчетния период са извършени общо 4 броя извънредни проверки /в това 

число 2 броя проверки по сигнали на: "Кийстоун БГ" ООД, гр. Шумен и на „СМА 

Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка – с. Троица/, сред 

които: 1 брой проверка на „Плиска ойл“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка гр. 

Велики Преслав - извънредна проверка във връзка със съставяне на КП след проби 

въздух – установено е съдържание на прах и въглероден оксид във формираните 

отпадъчни газове над НДЕ, във връзка с това е изготвено предложение до директора на 

РИОСВ за налагане на текуща месечна санкция; 1 брой проверка на „Родна Индустрия 

91“ ЕООД, гр. Попово - извънредна проверка по писмо на ИАОС, във връзка с РЕПГ. 

 През месец май са съставени 3 броя АУАН: 1 брой по ЗЧАВ на „Автомагистрали 

– Черно Море“ АД, гр. Шумен - за непроведени СПИ от 01.01.2020 г. до 28.04.2022 г. от 

източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, инсталиран в 

Асфалтова база – гр. Шумен; 1 брой по ЗЧАВ на „Барс“ АД, гр. Шумен - за 

непроведени СПИ от 01.01.2021 г. до 04.05.2022 г. от източник на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух, инсталиран в Асфалтова база – гр. Шумен; 1 брой по 
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ЗЧАВ на „Зора М.М.С“ ООД, гр. София – обект магазин Зора, гр. Търговище – за 

непредставен отчет за флуорсъдържащи парникови газове /ФПГ/ за 2021 г.   

 

 Шум - във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен 

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

промишлени източници за 2022 г., през месец май е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 1 обект: „Родина - Агро“ ЕООД, 

гр. Шумен. Същото е проведено от РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София, в съответствие с 

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие, и определяне на шума в мястото на въздействие. 

 

БРЗТЗСР: 

Извършени са 13 бр. проверки. Проверени са 13 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания. В рамките на осъществения контрол е 

дадено едно предписание, което е изпълнено в срок. При извършена проверка на пункт 

за изкупуване на билки се установи, че билкозаготвителят изкупува количества от 5 

вида билки, за които няма издадено позволително за ползване и е изкупил количества 

цвят глог, надвишаващи определените такива в издаденото му позволително за 

ползване. В тази връзка му бе дадено предписание да заплати такса за издаване на 

позволителни за ползване от ДГС/ДЛС и/или Общинска администрация за добиване на 

количества от установените видове билки, които да отговарят на изкупените от него 

количества, след което позволителните за ползване да бъдат представени за проверка в 

сградата на РИОСВ - гр. Шумен. Билкозаготвителят е заплатил такса в ТП „ДГС 

Върбица“, като от стопанството му е издадено позволително с посочени в него видове и 

количества билки, съгласно даденото предписание, като представи за проверка в 

РИОСВ - Шумен издаденото му позволително в рамките на дадения срок. 

През отчетния период са съставени 2 бр. АУАН по реда на Закона за лечебните 

растения на две физически лица, в резултат от извършени две проверки по подаден 

сигнал в РИОСВ – Шумен за незаконно изкупуване на билки в центъра на с. Илийно, 

общ. Омуртаг. При проверките се установи, че едното лице, изкупува билки от 

видовете цвят глог и стрък великденче в центъра на с. Илийно, без да е уведомило 

РИОСВ – Шумен за организирания от него билкозаготвителен пункт в това село, тъй 

като е регистрирано като билкозаготвител с пункт, находящ се в с. Беломорци, общ. 

Омуртаг и притежава издадено на негово име позволително за ползване на цвят глог и 

стрък великденче. Второто лице също изкупуваше цвят глог и стрък великденче, но на 

друг адрес в с. Илийно, като не разполагаше с издадени позволителни за ползване на 

лечебни растения и също не бе уведомило инспекцията за организирания от него 

билкозаготвителен пункт. 

За периода са предприети действия по 3 бр. подадени сигнала, касаещи 

компетенциите на направление „БРЗТЗСР“, а именно: за незаконно изкупуване на 

билки в центъра на с. Илийно, общ. Омуртаг; за намерена лястовица в много тежко 

състояние в гр. Шумен; за щъркел, ударен от ток в с. Изворово, общ. Антоново. 

 

Води  

Извършени са планови проверки на  4 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца. Съставени са 3 бр. Констативни протоколи след водни проби. Извършени са 2 

планови комплексни проверки – на „Теси“ ООД, гр. Шумен и „Реди Гардмънт 

технолоджи България“ ЕООД, гр. Търговище. Дадени са 2 предписания по отношение 

опазване на водите.  Извършени са 3 планови проверки по Комплексно разрешително: 

РДНО гр. Търговище; РДНО гр. Омуртаг и „ХЦС“ АД, гр. Шумен.  Извършени две 
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извънредни проверки последващ контрол по изпълнение на предписания – на „Кея 

Комерс -03“ ЕООД, с. Светлен и „Гроу Грийн България“ ЕООД, с. Надарево. През 

месец май са съставени  3 броя АУАН по отношение на водите – на „Гроу Грийн 

България“ ЕООД, с. Надарево; на Община Опака за КМ Опака и на „ВиК-Шумен“ 

ООД, гр. Шумен за КМ Каспичан. Наложени са 2 броя ТМС – на „АМЧМ“ АД, гр. 

Велики Преслав и „АМЧМ“ АД, гр. Шумен 

 

Отпадъци: 

За отчетния период, са извършени са общо 66 бр. проверки, от които 43 бр. 

планови и 23 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 30 бр. 

предписания, като са изпълнени 29 бр. Издадени са 8 броя нови и изменения и 

допълнения на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 4 

бр. нови за извършване на дейности по събиране и транспортиране и третиране на 

отпадъци, 2 бр. решение за отказа от издаване на регистрационен документ на 

основания чл. 35 , ал. 4 от ЗУО и 2 бр,  регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за 

прекратяване. 

 

ОХВ Извършени са 7 бр. планови проверки , дадени са 23 предписания, 

изпълнени са 7 предписания. Взето е участие в три  проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО –Извършени са 2 проверки. 

 

ЗОПОЕЩ – Извършена е  1 планова проверка. 

 

Комплексни разрешителни извършени са 3 броя планови проверка на 

комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни отпадъци за община 

Търговище, „Хибриден център по свиневъдство“ АД и Регионално депо за неопасни 

отпадъци Омуртаг. Не се установи неспазване на условия от комплексно разрешително 

при извършените планови проверки за отчетния период. 

 

ОВОС И ЕО: При извършените планови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

Наказателни постановления:  

 През месец май са издадени 13 бр. НП на обща стойност 17 700 лв., както 

следва:  

 № 27/04.05.2022 г., В*А*Р*. Лицето в качеството си на длъжностно лице, 

упълномощено от кмета на общ. Венец е извършил административно нарушение, като 

не е контролирал изоставянето на битови отпадъци и изхвърлянето им на 

констатираното място.. Осъществен състава на чл.151, ал.1, т.4 от ЗУО, във връзка с 

чл.112, ал.1, т.5 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 1400 лв.; 

 № 28/03.05.2022 г, Община Омуртаг. Неизпълнение на дадено предписание. 

Нарушен чл.48. ал.1, т. 13 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 1000 лв.; 

 № 29/04.05.2022г ., «Метарекс» ООД. Неизпълнение на условие 8.2 от  

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

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

 № 30/10.05.2022 г., ВиК-Шумен ООД. Неизпълнение на условие в РЗ. 

Осъществен състава на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 2500 лв.; 
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 № 31/10.05.2022г., С*М*Г*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена 

глоба в р-р на 300 лв.; 

 № 32/12.05.2022г., ВиК-Шумен ООД. Заустване на отпадъчни води в дере, 

приток на яз. Соара. Осъществен състава на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ. Наложена санкция в 

р-р на 1000 лв.; 

 № 33/12.05.2022г, М*Х*М*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена 

глоба в р-р на 100 лв.; 

 № 34/12.05.2022г, Н*М*С*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2021г. чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р 

на 100 лв.; 

 № 35/13.05.2022г. „РВ Метал“ ЕООД. Съхранява ИУМПС на площадка 

неотговаряща на изискванията на ЗУО. Осъществен състава на чл.143,ал.1, т. 1 от ЗУО. 

Наложена санкция в р-р на 3000 лв.; 

 № 36/18.05.2022г., „Вербена Херб“ ЕООД. Дружеството не е представило отчет 

за добитите от него количества от лечебни растения за 2021 г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 

от ЗЛР. Наложена санкция в р-р на 300 лв.;  

 № 37/18.05.2022г, П*А*А*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена 

глоба в р-р на 100 лв.; 

 № 38/18.05.2022г, М*М*С*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена 

глоба в р-р на 600 лв.; 

 № 39/20.05.2022г, И*Г*М*. Не е предал собствени ИУМПС на площадка за 

съхранение или разкомплектоване. Осъществен е състава на чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗУО, 

във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС. Наложена глоба в р-р на 300 лв. 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ - 2 за 2 310 лв. 

Споразумение №3/11.05.2022г., Й*М*. Лицето съхранява излезли от употреба 

моторни превозни средства на ул.“ Панайот Волов“ №3 в с. Ивански и не ги е предало 

на площадки за съхранение или центрове за разкомплектоване, съгласно изискванията 

на чл.18, ал.1 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС). Осъществен състава на чл. 133, ал.1, т.3 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл.18, ал.1 от Наредбата за излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС). Наложена глоба в р-р на 210 лв. 

Споразумение №4/20.05.2022г.,“Ауто-Нели“ ЕООД. Съхранява ИУМПС на 

площадка, която не отговаря на изискванията на ЗУО. Осъществен е състава на чл. 143, 

ал. 1, т, 1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2 100 лв. 

 

ТМС – 1  за 1 152 лв. 

И-16-9/18.05.2022г, „Плиска ойл“ ООД. Наложена ТМС в р-р на 1152 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. 
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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. Няма регистрирани 

замърсявания и аварийни ситуации. Експертите от направлението участваха в работна 

среща/онлайн/ на тема на тема “Прилагане на законодателството  по химикали и 

Десетия координиран европейски проект /REF-10/ на Форума за обмен на информация 

по въпросите за прилагане на Регламент REACH към ECHA  на 10 май  2022 г. По реда 

на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 39 бр. отговори по внесени 

уведомления за ИП (от които 1 бр. по схема за държавна помощ и 1 бр. по подмярка 

6.3); 17 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да се извърши 

процедура по реда на наредбата за ОС); 3 бр. по внесени План-извлечения (ДГТ). 

Издадено 1 бр. решение по наредбата за ОС. 

 

Бизнеса:  
През месец май са представени и обработени 2 броя доклади за проведени СПИ от 

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

Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“ и „Мит и Ко“ ЕООД, гр. 

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

Върбица”, гр. Омуртаг). Резултатите от проведените измервания показват, че 

съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на 

нормите за допустими емисии, регламентирани с нормативните актове. 

Процедирани са 43 уведомления за инвестиционни предложения и 6 уведомления 

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

процедура по реда на глава шеста от ЗООС, три от които за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и четири- за преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО. През месец май са постъпили 4 бр. Искане с информация за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на 

Приложение 2 към ЗООС и 2 бр. Искане за преценка ЕО, по които са проведени 

консултации са РЗИ. Постановено е едно Становище по ЕО, с което се съгласува ОУП 

на Община Върбица-предварителен проект, след проведено заседание на ЕЕС към 

РИОСВ гр. Шумен. Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС  с характер на решенията „да не се извърши ОВОС“. 

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

от ЗООС и ЗБР, поради невнесена допълнителна информация в указан срок. Проведени 

са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки: 

1. С РЗИ – по 3 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС; 

2. С Басейнова дирекция – по три Уведомления за инвестиционни предложения и 

една повторна консултация по Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

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

писма до БД гр. Варна и гр. Плевен за становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 

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

по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 5 бр. 

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

значително отрицателно въздействие върху защитени зони. Дадено е становище във 
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връзка с Актуализирано Задание за ДЕО на Национален план за възстановяване и 

устойчивост (версия 1.5 от 06.04.2022г.)  

 В рамките на месеца е издадена една регистрационна карта, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като е регистриран един 

екземпляр от вида Сив папагал Жако (Psittacus erithacus). 

Експерти от направлението участваха в ЕЕС във връзка с ОУП на община 

Върбица. 

 Експерт от направление взе участие в Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при 

Областна дирекция „Земеделие” - Шумен. 

 Експертите от направлението изпълниха две инициативи във връзка с 

отбелязване на 30-годишен юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“, а именно: 

1. поставяне на информационни табели в защитена зона BG0000382 „Шуменско 

плато“, изработени от РИОСВ, във връзка със забранителния режим, указващ 

движението на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; събитието бе изпълнено съвместно с Дирекция на 

Природен парк „Шуменско плато“; 

2. почистване на отпадъци с участието на ученици от Първо ОУ „Хр. Ботев“- гр. 

Търговище в Защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“, Държавни горски 

територии; събитието бе изпълнено съвместно с представители на ТП Държавно горско 

стопанство „Търговище“. 

 

Обществеността: 

През месец май беше обявено класирането в конкурса за най-цветна и подредена 

градинка от малчуганите на детските градини, обявен от  шуменската екоинспекция на 

тема: „Моята цветна градинка”.  В него се включиха деца от осем детски градини. 

Експертно жури от направление „Биоразнообразие“  определи победителите в конкурса 

и номинира на първо място децата от детска градина „Космонавт“. На второ място се 

класираха децата на детска градина „Пчелица“. Трето място заеха децата от детска 

градина „Щурче“. Победителите  в конкурса получиха грамоти, награди и 

образователни уроци за чистотата на атмосферния въздух по повод Световния ден на 

околната среда. 

Нови табели, указващи забраните, свързани със защитената зона „Шуменско 

плато“, бяха поставени през май от експерти на шуменската инспекция и служители на 

ДПП „Шуменско плато“. Територията на Природен парк „Шуменско плато“ попада 

изцяло в европейската екологична мрежа „Натура 2000“, като зоната е обявена по 

Директивата за опазване на местообитанията. Десетте табели показват забранителните 

режими и се отнасят за дейности, свързани с провеждане на състезания с МПС, извън 

съществуващите пътища в неурбанизираните територии. Те са изработени от 

шуменската екоинспекция по повод необходимостта да се защитят природните 

местообитания от посегателство. По този начин служителите от екоинспекцията и 

Дирекцията на природния парк отбелязаха 30 години от създаването на европейската 

екологична мрежа „Натура 2000“. 

По повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ бяха 

почистени отпадъци в границите на защитена зона „Преславска планина“, в землищата 

на селата Вардун, Стража и Черковна, в Държавни горски територии.  В инициативата, 

организирана от РИОСВ-Шумен, се включиха горски служители от ТП Държавно 

горско стопанство „Търговище“, а в почистването на защитената местност „Божур 

поляна“ помагаха и ученици от 5 клас от Първо ОУ „Хр. Ботев“ - гр. Търговище. 

Мероприятието подкрепиха Директора на РИОСВ-Шумен, експерти и представители 
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на местни медии, а събраните отпадъци бяха извозени с изключителното съдействие 

на  Общинската администрация в Търговище. 

По повод Международния ден на биологичното разнообразие, който 

отбелязваме на 22 май, деца и младежи от Дневния център за деца и лица с увреждания 

в Шумен се включиха в инициатива на РИОСВ-Шумен. Те засадиха цветя в двора на 

центъра с помощта на възпитателите си и специалистите в дома. В акцията се включиха 

и деца от най-малката възрастова група. С обещанието да пазят и редовно да се грижат 

за цветята, участниците поканиха за нови срещи експертите от шуменската 

екоинспекция. 

Експерти от шуменската екоинспекция заедно с представители на РЗИ-Шумен и 

ОЗЦ-Шумен отбелязаха Световния ден без тютюнопушене – 31 май и  Световния ден 

на околната среда – 5 юни. Съвместната инициатива се проведе пред сградата на 

Областната управа в Шумен в изнесен консултативен кабинет. Ученици от 9 клас на 

СУ „Йоан Екзарх Български” също се включиха в мероприятието, като оставиха своите 

еко послания и разговаряха с представителите на трите институции по теми свързани с 

здравето и опазването на околната среда. 

 

 


