
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец април експертите на РИОСВ извършиха общо 74 проверки, при 

които провериха 66 обекта. От извършените проверки 36 са планови, а 38 са извънредни. 

В рамките на осъществения контрол са дадени 32 предписания за отстраняване на 

констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 

17 броя АУАН. 
 За периода са събрани средства в размер на общо 21 550, 45 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 15 300 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани 6 250, 45 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 5 339, 30 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 991 , 87 лв., община Шумен – 707, 20 лв., община Търговище – 254, 40 лв., 

община Каспичан – 201, 60 лв., община Антоново – 87, 20 лв.,  община Никола Козлево 

– 12, 80 лв. и община В. Преслав – 3084, 23 лв.  

 През отчетния  период са извършени 6 проверки по сигнали, от постъпили общо 

9  сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната поща на 

РИОСВ-Шумен. 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 36 планови проверки за месец април по всички направления, от 

които най - много са по фактор отпадъци – 16 броя. 

 За отчетния период експертите са провели 3 броя комплексни проверки на 

следните дружества: "ГПСОВ-Шумен", гр. Шумен, "Крис ойл 97" ЕООД, гр. Каспичан и  

"Фрештекс Текстил Финишинг България " ЕООД, гр. Попово.  

            През отчитания период експертите са проверили обекти по 38 бр. извънредни 

проверки. От тях 6 са по сигнали и жалби, 6 са по последващ контрол,  и 26 са други. 

                        През месец април са съставени 17 броя АУАН. От тях 1 брой е за неизпълнение 

на задължително предписание, във връзка със Закона по околната среда и водите(ЗООС), 

1 брой е  за нарушение  по Закона за управление на отпадъците(ЗУО), 1 брой е за 

нарушение  на Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ), 13 броя са за 

нарушения на Закона за лечебните растения (ЗЛР) и 1 бр. е за нарушения по Закона за 

водите(ЗВ). 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

През месец април е постановено едно решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО с характер на решението „да не се извършва ЕО“ за: „Подробен 

Устройствен План – План за застрояване на терен, на който ще се разположи Регионален 

център за временно съхранение, предварително третиране, оползотворяване и 

рециклиране на твърди битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, 

хранителни и зелени отпадъци на общините от „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците“ (РСУО) – Регион Омуртаг“.  



- Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от извършване 

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

Инсталация за производство на необработени метали от отпадъци чрез металургични 

процеси, разположена в землището на с. Стража, общ. Търговище, обл. Търговище“; 

„Площадка за дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по 

кадастралната карта на с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен; „Складово-

производствена сграда за обработка на черни метали в поземлен имот с идентификатор 

10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен“ и „Удължаване на въздушна мрежа 

"ниско напрежение" (НН) за електрозахранване на ПИ 52009.117.9 чрез стоманобетонови  

стълбове (СБС) и изтегляне на усукан изолиран проводник (УИП) тип AL/R 4х35 мм², 

местонахождение от СБС с координати N 43,355774 и E 27,192464, част от въздушна 

мрежа НН към ТП „Лечебница“ Нови пазар, през имоти 52009.501.1488, 52009.502.10, 

52009.502.14 до границата на имот 52009.117.9 в землището на гр. Нови пазар, местност 

„Москова мера“; „Изграждане на ново трасе с две линии по 20 kV от подстанция 

Каспичан до главно разпределително табло (ГРТ) на площадката на „Рока 

България“ АД“. 

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

ЗБР, от които едно-по реда на чл. 2а, ал. 5, т. 3 и ал. 6 от Наредбата за ОВОС- невнесено 

искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС след напомнително 

писмо за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване – МТП 250 kVA; 

20/0,4 kV с ТМ 100 kVA и ЕПО-20 kVза обект „Птицеферма за кокошки носачки“ в кв. 

8, УПИ I, с. Веселец, общ. Омуртаг“; две по искане на възложителя за ИП: „Изграждане 

на мрежова фотоволтаична система с мощност до 30 kW в УПИ I-77, кв. 23, с. Беджене, 

общ. Нови пазар“ и „Изграждане на къмпинг“ в землището на с. Развигорово, общ. 

Хитрино и на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК за „Частично 

изменение на ОУП Община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 

58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав; Изработване и одобряване на ПУП- План за 

застрояване и Изработване и одобряване на ПУП- Парцеларен план за техническа 

инфраструктура“. 

- Извършени са шест планови проверки по документи за периода: 

  по изпълнение на условие, поставено в Решение № ШУ-16-ПР/2018 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение: Увеличаване производствения капацитет на съществуващ завод за 

производство на поцинкована тел“ в поземлен имот с идентификатор 10176.502.2 с площ 

26,739 дка по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с НТП: „За черната и цветната 

металургия“. С писмо възложителят информира, че предвиденото увеличение на 

капацитета няма да бъде реализирано; 

 по изпълнение на условие, поставено в Решение № ШУ-18-ПР/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Реконструкция и модернизация на три съществуващи пилчарници в ПИ № 000038 с 

площ 4,173 дка и ПИ № 000034 с площ 3,342 дка, и двата с НТП: „Стопански двор“ в 

землището на с. Божурка, общ. Търговище с цел отглеждане на пилета-бройлери с 

капацитет до 30 000 места за птици“, за което възложителят информира, че не е 

започнало реализиране на ИП; 

  по изпълнение на условия, поставени съгласно становище на РЗИ гр. Шумен в 

Решение № ШУ-17-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма до 80 броя животни 

в ПИ № 101014 с площ 1,407 дка и НТП: „Кравеферма” и ПИ № 101013 с площ 2,106 дка 

с НТП: „Терен за силаж“ в землището на с. Единаковци, общ. Хитрино. С писмо 

възложителят информира, че не е започнали реализиране на ИП; 



 по изпълнение на условия, поставени в Решение № ШУ-03-ПР/2018 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на Община Попово в землището 

на с. Славяново“. Възложителят Община Попово информира с писмо, че  не е започнала 

реализация на ИП, поради липса на необходимото за целта финансиране; 

 по изпълнение на условие, поставено в Решение № ШУ-16-ПР/2021г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство 

на съществуващи съоръжения“ в рамките на производствената площадка на "Алкомет" 

АД“. Възложителят е входирал в РИОСВ гр. Шумен документация, удостоверяваща 

изпълнението на условието. 

 по изпълнение на условие, поставено в Решение № ШУ-37-ПР/2016 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение: Изграждане на два броя тенис кортове и паркинг към тях в ПИ № 040028 

с площ 7,312 дка и НТП: «Пасище, мера» в землището на   гр. Плиска, общ. Каспичан. С 

писмо възложителят Община Каспичан информира, че не е започнало осъществяване на 

ИП. 

- През месец април е извършена една извънпланова проверка по Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Складово-

производствена сграда за обработка на черни метали в поземлен имот с идентификатор 

10176.502.67 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен“.  

          На основание на чл.103 , ал.7 от ЗООС е потвърдена извършената класификация по 

чл.103, ал.5 от ЗООС, като предприятие с висок рисков потенциал на „Тракия глас 

България“ ЕАД, гр. Търговище. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

Във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирано сметище в района на с. 

Черноглавци в ляво от пътя на влизане в селото е извършена проверка на място на 

06.04.2021 г. в присъствието на представител на общ. Венец и кмета на с. Черноглавци. 

Извършен е оглед на всички терени по основните пътища към с. Черноглавци. Съставен 

е констативен протокол, с който е дадено предписание за почистване на замърсения 

терен и предприемане на превантивни мерки. 

След постъпил сигнал за нерегламентирано сметище на изхода на с. Драгоево в 

посока към с. Златар е  извършена  проверка на място в присъствието на кмета на с. 

Драгоево на 06.04.2021 г. Съставен е констативен протокол, с който на Община Велики 

Преслав е дадено е предписание за предприемане на необходимите мерки за 

отстраняване на сметището. 

Във връзка с постъпил сигнал за изхвърлени строителни отпадъци, в района на 

язовир Шумен, е изпратено  писмо до кмета на общ. Шумен, за предприемане на 

действия по компетентност. 

След получен сигнал за ранена птица в района на манастира „Св. Пантелеймон“, 

м. „Патлейна“ – гр. Велики Преслав е извършена проверка на място. Съставен е   

констативен протокол. Установено е , че от покрива на манастир „Св. Пантелеймон“ са 

паднали три грабливи птици – бебета, като две от тях са умрели при падането, а третото 

е  живо, без видими външни наранявания. Предвид това, че живата птица е все още малка 

и не може да лети е изпратена за доотглеждане в Спасителен център за диви животни 



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

проверката. 

През периода е извършена проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърляне и 

насипване на строителни отпадъци в землището на гр. Търговище в присъствието на 

представител на община Търговище. Съставен е констативен протокол. Дадени са 

предписания на община Търговище за почистване на констатираните замърсявания. 

Във връзка с постъпил сигнал за изтичане на отпадни води от „Хибриден център 

по свиневъдство“ АД, гр. Шумен е извършена е проверка на място в присъствието на 

подателя на сигнала. Съставен е констативен протокол. При проверката е установено , че 

в непосредствена близост до Хибридния център  е налична бяла на цвят пяна, която се 

стича  по склон и достига до местно дере. Дадени са предписания: да се преустанови 

изтичането на сива течна маса и пяна; да се представи информация относно установената 

тръба – какви води отвежда; да се извърши почистване на замърсения терен. 

Дружеството е уведомило РИОСВ за изпълнение на предписанията. 

След постъпил сигнал за нерегламентирано сметище по пътя с. Сини вир към с. 

Черноглавци, общ. Венец е потърсен подателя на сигнала по телефона, но не е установен 

контакт. По описанието в сигнала, очевидно става въпрос за подаден по-рано сигнал за 

сметище на същото място, при който е извършена проверка на място и е дадено 

предписание със срок, който в отчитания период не е изтекъл. 

Във връзка с постъпил сигнал за  видян щъркел със счупено крило на главен път 

Варна-София, след гр. Омуртаг, в тъмната част на денонощието незабавно е информиран 

директора на ТП „ДГС Омуртаг“ за оказване на съдействие за прибиране на щъркела и 

последващото му транспортиране до Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Щъркелът е открит на другия ден от служителите на 

стопанството и прибран, след което е изпратен за лечение в спасителния център в гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за предприетите действия. 

През отчитания период е получен сигнал за  изхвърляне на отпадъци между селата 

Конево и Ловец, общ. Върбица. След разговор с подателя на сигнала, същият  е препратен 

до Община Върбица за решаване по компетентност. 

      

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 

През отчетния период са извършени 6 бр. планови проверки на лица генератори 

на производствени отпадъци и 11 бр. планови проверки на лица притежаващи 

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

Лицата извършващи дейности с отпадъци и генераторите на отпадъци са запознати с 

въвеждането на Национална информационна система „Отпадъци“, като поетапно 

започнаха въвеждане на данни в електронната платформа. 

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

по компоненти и фактори на околната среда на ГПСОВ-Шумен, стопанисвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и „Крис Ойл“ ЕООД.  



Във връзка с писмо от национален координационен център Отпадъци и 

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

експертите от направлението извършиха една проверка на място на площадка на 

получателя по местоназначение на отпадъците – дружеството „Феникс Пластик“ ООД. 

При извършената проверка са изискани и представени документите за превозите на 

отпадъците, попадащи в обхвата на Регламент 1013/2006. Няма констатирани 

несъответствия и дадени предписания.   

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

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

промишлени източници. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

            През месец април са извършени планови проверки на 4 обекта (в това число 2 броя 

комплексни проверки и 1 брой съвместна такава).  

През отчетния период са извършени 4 броя извънредни проверки, както следва: 1 

брой проверка на "Мега Груп" ЕАД, гр. Варна, производствена площадка - гр. Смядово 

– извънредна проверка относно извършване на оглед на състоянието на съоръженията 

налични на площадката; 1 брой извънредна проверка по сигнал в гр. Велики Преслав, 

местност „Патлейна“ – относно намерена ранена граблива птица, същата е взета и е 

изпратена за лечение в спасителен център „Зелени Балкани“, гр. Стара Загора; 1 брой 

проверка на „Фрештекс Текстил Финишинг България“ ЕООД, гр. Попово – извънредна 

проверка във връзка с временно преустановяване на производствена дейност – съставен 

е КП по чл. 69в от ЗООС – във връзка с действаща санкция, касаеща атмосферен въздух; 

1 брой проверка на „Родна Индустрия 91“ ЕООД, гр. Попово - извънредна проверка във 

връзка с писмо на ИАОС, гр. София – относно неспазване на условия в КР и РЕПГ. 

Проверката не се осъществи, поради отсъствието на управителя на дружеството, същият 

е в болница за лечение на ковид инфекция. 

 През месец април е съставен 1 брой АУАН по ЗЧАВ /за непредставен отчет за 

ФПГ и ВНОС за 2020 г./ на „Бакхус - 4“ ЕООД, гр. София, производствена площадка - 

гр. Каспичан.  

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 През месец април са извършени основно проверки по плана на РИОСВ 

Шумен за 2-то тримесечие на 2021 г. на обекти, заустващи отпадъчни води 

във воден обект с вземане на водни проби  

 Извършени са планови проверки на  3 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са: „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан; ГПСОВ Шумен; КМ 

Каспичан  

 Съставени са 4 Констативни протокола след водни проби – на „Херти“ АД, гр. 

Плиска; „Клара АВС“ЕООД, с. Зелена морава; „Рока България“ АД, гр. Каспичан 

и ОП „Чистота“ – РДНО гр. Шумен. Дадени са 5 бр. предписания, които са 

изпълнени. 

 Извършена е една извънредна проверка като последващ контрол след сигнал: 

„Мушев 58 Стоян Димитров“ ЕООД, гр. Върбица. 



 Извършени са 3 планови комплексни проверки – на „Фрештекс текстил финишинг 

България“ ЕООД, гр. Попово; „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан и ГПСОВ 

Шумен. Няма  предписания по отношение опазване на водите. 

 Няма извършени планови проверки по Комплексно разрешително. Извършена е 

една извънпланова проверка на „Мега груп“ АД, гр. Смядово 

 Съставен е един брой  АУАН по отношение опазване на водите – на Община 

Опака за КМ Опака по чл-48, ал.1, т. 3 от Закона за водите. 

 Направено е едно предложение за намаляване на ТМС – на «Камаджиев милк» 

ЕООД, с. Крива река 

 Участие в две Междуведомствени комисии за проверка проводимостта на реки и 

дерета в община Велики Преслав  и община Нови пазар 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

Извършени са 3 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, 3 бр. извънредни проверки по 

писмо на МОСВ, относно извършване на контрол на лица, пускащи на пазара на 

Република България опакована продукция и 1 бр. проверка по издадена от Директора на 

РИОСВ гр. Шумен Заповед № 45/15.02.2021 г. 

 

Почви : 
 

През отчетния период са извършени 5 бр. планови проверки на Б-Б кубове и складове 

за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита. При 

извършените проверки е дадено 1 бр. предписание за предприемане на действия по 

отстраняване на констатиран при проверката теч на 2 бр. контейнери тип Б-Б куб на 

площадка за съхранение в с. Хан Крум, общ. Велики Преслав. 

 

Засилен последващ контрол: 

 

Във връзка с последващ контрол на оператори с Комплексно разрешително е 

установено следното: Община Търговище е изпълнила дадените две предписания. 

Преустановено е изтичането на инфилтрат от района около първи ретензионен 

резервоар. Уведомена е ИАОС с цел получаване на указания за извършване на 

мониторинг по компоненти инфилтрат, повърхностни води, подземни води, почви, за 

периода до издаване на ново комплексно разрешително; „Хибриден център по 

свиневъдство“ АД е изпълнила дадените 5 броя предписания. Получена е информация за 

преустановено изтичането на установената сива течна маса и пяна чрез тръба, находяща 

се източно от оградата на предприятието. Представена е информация за 

предназначението на тръбата, находяща се източно от оградата на предприятието. 

Представена е информация за начина на третиране на установената при проверката сива 

течна маса и пяна, което е извършено с цел предотвратяване на риска от замърсяване на 

околни земни площи. Представени са извършените действия за почистване на 

замърсения участък по склона от източно-североизточната страна на площадката. 

        Експерти от направление отпадъци през изминалия месец са извършили 4 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. 

 

      През месец април са съставени 17 бр. АУАН, както следва: 

      На „Акация Трейд“ ЕООД за неизпълнение на задължително предписание, с което е 

осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС; 

      На В* А* М*, гр. Търговище, 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; 

       На „Пътинженеригстрой-Т“ ЕАД за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 

Нарушен чл. 29, ал. 2 от ЗУО; 

       На Й* Х* М*, гр. Смядово, общ. Смядово. Лицето не е представило отчет за добитите 

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

       На  С* П* С*, 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; 

       На  Д* М* К*, 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; 

        На  М* М* С*, гр. Велико Търново. Лицето не е представило отчет за добитите от 

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

         На  А* М* Ч*, с. Нова Бяла река, общ. Върбица. Лицето не е представило отчет за 

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

ЗЛР; 

         На  „СОНЧЕС“ ЕООД, гр. Търговище. Дружеството не е представило отчет за 

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

ЗЛР; 

         На  В* И* К*, гр. Смядово, общ. Смядово. Лицето не е представило отчет за 

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

ЗЛР; 

          На  ЕТ „А* Х*-2008-ПХ“, гр. Велики Преслав. Физическото лице-търговец не е 

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

Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР; 

          На  М* А* Х*, 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; 

           На А* А* И*, гр. София. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

           На  В*А*Ж*. Лицето не е представило отчет за добитите от него количества от 

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

           На А*А*Р*. Лицето не е представило отчет за добитите от него количества от 

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

            На „Бакхус – 4“ ЕООД, гр. София. Дружеството не е представило в РИОСВ – гр. 

Шумен отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за веществата, които нарушават 

озоновия слой. Нарушен чл. 13 във връзка с чл.11от Наредба за установяване на мерки 

по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават 

озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 

г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, 

извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, 

както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови 

газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗЧАВ. 



На Община Опака. Заустила е  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 

№2/8.6.2011 г. 

 

БРЗТЗСР:  
 

През месец април експертите от направление „БРЗТЗСР” извършиха 3 бр. 

извънредни проверки на 4 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол няма дадени 

предписания. През месеца са съставени 13 бр. АУАН по реда на ЗЛР. 

 За периода са обработени два сигнала, касаещи компетенциите на направление 

„БРЗТЗСР“. 

 

Отпадъци: 

 

За отчетния период, са извършени са общо 39 бр. проверки, от които 20 бр. планови 

и 19 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 бр. предписания, 

а са изпълнени също 18 бр. Издадени са 9 броя нови и изменения и допълнения на вече 

издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 бр. решение за прекратяване 

на документ по чл. 69 от ЗУО. 

 

Химикали: 
 

Извършени 6 планови проверки и участие в 1 извънредна  проверка на КР. 

 

СЕВЕЗО: 

 

     През отчитания период няма извършени проверки. 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

       През месец април са извършени 2 броя планови проверки в рамките на комплексна 

проверка на  ВиК-ГПСОВ гр. Шумен- дадено 1 предписание  и „Крис- Ойл 97“ ЕООД, 

град Каспичан- дадено 1 предписание.  

 

ОВОС И ЕО: 

 

       При извършените планови и извънпланова проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН 

 

Комплексни разрешителни:  

  

         През месец април не са извършвани планови проверки на обекти с комплексно 

разрешително.       

 Проверки по сигнали и жалби на граждани за обекти с комплексно разрешително 

– „ХЦС“ АД, град Шумен. Дадени са 5 броя предписания. 

 Една извънредна проверка на „Мега Груп“ АД, гр. Варна, площадка град Смядово. 

Няма дадени предписания. 

 

 

 



Наказателни постановления: 

През месец април са издадени 11 НП на обща стойност 33 500 лв. 

 

            Издадени са наказателни постановления, както следва: 

            На «Уиткол» ЕООД. Дружеството е осъществило  внос на дървени въглища на 

територията на РБ, без извършена регистрация. Осъществен състава на чл.35, ал.3, т.1 от 

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

На Община Шумен за  неизпълнение на условие от КР. Нарушен чл.123в, т.2 от 

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

            На С*Х*С*. Извършено е административно нарушение, изразяващо се в 

извършване на дейност с ОЧЦМ без регистрация по ТР. Наложена глоба в р-р на 1400лв.; 

            На А*М*М*. Извършено е  административно нарушение, изразяващо се в 

извършване на дейност с ОЧЦМ без регистрация по ТР. Наложена глоба в р-р на 1400лв;. 

            На  «Алкомет» АД. В качеството си на получател на отпадъци дружеството не е 

представило документи и информация за управление на дейностите по отпадъци, не по-

късно от деня на натоварване. Осъществен състав на чл.135, ал.1, т.1, предложение трето 

от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000лв.; 

            На «Алкомет» АД. В качеството си на получател на отпадъци дружеството не е 

представило документи и информация за управление на дейностите по отпадъци, не по-

късно от деня на натоварване. Осъществен състав на чл.135, ал.1, т.1, предложение трето 

от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000лв.; 

            На  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. Наложена глоба в р-р на 1000лв.; 

        На М*А*Х*. Извършено е  административно нарушение, изразяващо се в 

извършване на дейност с ОЧЦМ без регистрация по ТР. Наложена глоба в р-р на 1400лв.; 

На  А*Х*В*. Предал е ИУМПС на площадка за съхранение или в центрове за 

разкомплектоване на физическо лице. Наложена глоба в р-р на 300 лв.; 

          На  «Акация Трейд» ЕООД за  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 от ЗООС, във вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р 

на 2000 лв.; 

           На  „Акация Трейд“ ЕООД за  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 от ЗООС, във вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р 

на 2000 лв. 

 

ТМС –  2 за 3357,36 лв: 

 

                  На  ДП „Кабиюк“ Наложена ТМС в размер на 2418,47 лв./мес. за замърсяване 

на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на вредни вещества 

в отпадъчните води. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС; 

                   На “Млечни продукти”. Наложена ТМС в р-р на 938,89лв./мес. за замърсяване 

на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на вредни вещества 

в отпадъчните води. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

 

 

 

 



4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
 

През отчитания период няма  замърсяване на околната среда вследствие неправилно 

съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

         Пречиствателните съоръжения на всички обекти, проверени при планови проверки 

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

непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или канализационна мрежа. 

Няма регистрирани замърсявания и аварийни ситуации. 

 Участие в две Междуведомствени комисии за проверка проводимостта на речните 

корита и дерета в района на Община Велики Преслав и община Нови пазар 

 

Бизнеса: 

 

- През месец април са представени и обработени 6 броя доклади за проведени СПИ 

през 2021 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии (ОП "Чистота“, 

гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“ – 2 броя, „Мит и 

Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, 

Котел и Върбица”, гр. Омуртаг – 2 броя, „Линеа пак“ ООД, гр. Шумен и „Артемис“ ООД, 

гр. Шумен). 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: 13 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП; 1 бр. по внесена Горскостопанска програма и 2 бр. по 

внесени План-извлечения (1бр. ОГТ и 1 бр. ДГТ). Няма издадени решения по Наредбата 

за ОС. 

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

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

водите. 

- Издадени са 3 бр. писма във връзка с кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ 

от ПРСР 2014-2020г. 

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

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

- Дадени са 6 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

- Експерти от направлението участваха в: 2 бр.  Комисии по ловно стопанство при 

ТП „ДГС Шумен“ – гр. Шумен и ТП „ДЛС Черни Лом“ – гр. Попово и 2 бр. Комисии по 

чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областни дирекции „Земеделие”- гр. Шумен и гр. 

Търговище. 

- Процедирани са 31 уведомления за инвестиционни предложения и 9 уведомления 

за план/програма,  изготвени са 8  процедурни писма с указана приложима процедура по 

реда на глава шеста от ЗООС, от които 5 са за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и 3 – за необходимостта от преценяване на ЕО;  

- През месец април са постъпили 3 бр. Искане с информация за преценяване на 

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

4 броя Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации са РЗИ. 



- Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

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

- Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

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

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

Глава шеста от ЗООС и ЗБР. 

- Извършени са шест планови проверки и една извънпланова проверка по Искане 

за преценяване на необходимостта от ОВОС, няма констатирани нарушения и няма 

съставени АУАН. 

- Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: с РЗИ – по 5 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по 4 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. С Басейнова дирекция – по седем броя Уведомления за 

инвестиционни предложения; по два броя Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по един бр. Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. С МЕ – по УПП за ЧИ на ОУПО Хитрино. С ВиК – по УИН за 

водовземане от повърхностен воден обект. 

 

   През месец април експертите взеха участие в 4 броя ДПК: 

1. „Дом за споделени грижи - хоспис „Мадара“, с. Мадара; 

2. “Улична канализация в участъка на улица с осови точки 321-322-324, Дължина на 

трасето 120,00 метра", Промишлена зона, гр. Търговище; 

3. ,,Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен-Етап 28'; 

4. ,,Захранващ водопровод на Радарна станция за метереологични наблюдения, 

находяща се в п.и. 83510.97.5 по КК на гр. Шумен''  

 

Обществеността: 

 

По идея на РИОСВ за Деня на Земята ученици от шуменски училища засадиха 

фиданки от вида Червен дъб. Дръвчетата са предоставени със съдействието на Гората. 

бг. В инициативата включиха възпитаниците на СУ „Йоан Екзарх Български“, СУ 

„Панайот Волов“, СУ „Сава Доброплодни“, II ОУ „Д-р Петър Берон“, Профилираната 

езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“ , Професионалната гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Царев брод и младежи от 

Центъра за специална образователна подкрепа в града.  

 По повод отбелязването на Деня на Земята с ученици от град Търговище 

експертите проведоха тематични уроци за четвъртокласниците от II СУ „Проф. Никола 

Маринов“ и от I ОУ „Христо Ботев“. Срещите бяха по покана и със съдействието на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МБППМН) към Община Търговище. В часовете децата показаха много 

знания за разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране, а това, което видяха 

в презентационната част,  по-късно упражниха в състезателни игри. Те се забавляваха, 

състезаваха, а за победителите имаше награди. От своя страна възпитаниците на двете 

училища, подпомогнати от своите преподаватели, изненадаха гостите с рисунки и 

екопроекти, които подариха на шуменската инспекция с пожелание заедно да направим 

Земята по-чисто място за всички хора. 

 

 


