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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец ноември експертите на РИОСВ извършиха общо 83 проверки, при 

които провериха 76 обекта. От извършените проверки 59 са планови, а 24 са 

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

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени  8 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 6 610, 88 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 2 322, 09 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани 4 288, 79 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 4 523, 08 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово - 912, 00 лв. община Велики Преслав – 1 970, 21 лв., община Шумен – 1 156, 18 

лв., община Търговище – 110, 40 лв., община Каспичан – 156, 00 лв., община 

Антоново – 67, 20 лв., община Опака – 138, 29 лв. и община Никола Козлево – 12, 80 

лв. 

 През отчетния  период са извършени 3 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 7 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 59 планови проверки за месец ноември по всички направления, от 

които най - много са по отпадъци – 21 броя. 

 През месец ноември са извършени 2 броя планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни. Проверени са следните дружества: “Енерсис“ АД, гр. 

Търговище и “НЕС – Нови енергийни системи“ ООД- гр. Шумен. 

                        За отчетния период експертите са провели 4 броя комплексни проверки на 

следните дружества: “Ваком МП“ ООД, гр. Шумен, “ЛВК Винпром“ АД, гр. 

Търговище,  “Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, гр. Търговище и ГПСОВ – Търговище. 

                         През отчитания период експертите са проверили обекти по 24 извънредни 

проверки. От тях 3 са по сигнали и жалби, 3 са по последващ контрол и 18 са други. 

                         През месец ноември са съставени 8 броя АУАН. От тях 1 брой е за 

неизпълнение на предписание във връзка със Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), 1 брой за неизпълнение на условие от КР във връзка със ЗООС, 1 брой за 



нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), 3 броя са за нарушения по 

Закона за водите (ЗВ) и 2 броя са за нарушения по Закона за защита от вредното 

въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС). 

                         През отчитания период приоритет беше извършването на плановите проверки 

по всички направления за четвъртото тримесечие на годината. 

     

Засилен превантивен контрол: 

 

            През месец ноември са постановени: 

Пет решения за преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС с 

характер на решенията „да не се извършва ОВОС“ за ИП за изграждане на сондажен 

кладенец в гр. Попово, за изграждане на обществен паркинг в Община Попово и три 

преценки за обособяване на гробищни паркове в с. Венец, с. Изгрев и с. Черноглавци, 

община Венец. 

Едно решение за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, 

съвместена със ЗБР за ИП „Изграждане на спомагателни производствени дейности, 

част от технологичен процес на предприятие за производство на каменна вата, 

включващо осигуряване на основната суровина за производството в землището на с. 

Голямо Соколово, общ. Търговище, поради непредставяне на изисканата от 

възложителя информация. 

Едно решение за спиране на производството по глава 6 от ЗООС, съвместена 

процедура по чл.31 от ЗБР за площадка за дейности с отпадъци до получаване на 

отговор по служебен път от ИАОС по препратено уведомление по Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях.  

          През месеца са извършени две планови проверки: 

По изпълнение на условията, поставени в Решение по ОВОС№ ШУ-22-

ПР/2018г. за ИП „Модернизация на технологичното оборудване и 

подобряване условията на производство, подобект „Цех за разфасовки и 

опаковки“ в ПИ с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен с 

възложител "Ваком МП" ООД, при което се констатира, че инвестиционното 

предложение е в процес на реализация. 

 По изпълнение на условията в Решение по ОВОС№ ШУ-3-1/2016 г. на 

РИОСВ, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното 

предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 

63 000 броя в ПИ № 077005 в землището на с. Баячево, общ. Търговище“. С 

писмо възложителят уведомява, че не е започнало реализиране на 

инвестиционното предложение. 

  

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

      Във връзка с получен сигнал за източване на яз. Дибич се установи, че изпускането 

на язовира е свързано с планирани ремонтни дейности. Сигналът е препратен до БДЧР-

Варна и ИАРА-Шумен за решаване по компетентност. С писмо на РИОСВ е даден 

отговор на постъпило запитване свързано с биоразнообразието в язовира. Сигналът е 

постъпил на 30.10.2020г., в края на работния ден и е заведен на 02.11.2020 г. 

       След постъпил сигнал за задимяване и миризма от фирма „Барс“ АД в гр. Шумен 

до “Примекс” ЕООД е извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол. 



При проверката не се установи задимяване и наличие на миризма в района на 

асфалтовата база собственост на фирма „Барс“ АД. От месец октомври 2020 г. до 

момента на проверката се извършва производство на асфалт като смесителят работи на 

природен газ. Дружеството извършва СПИ от асфалтосмесителя, резултатите от 

изпитването показват, че няма превишение на НДЕ на контролираните показатели 

/последни измервания през 2019 г./. Подателят на сигнала отказа да присъства на 

проверката, но своевременно е уведомен по телефона за констатациите извършени на 

място. 

      Във връзка с постъпил сигнал за образуване на нерегламентирано сметище в края 

на село Плъстина, общ. Омуртаг и след комуникация по телефона с подателя му, той е 

препратен за решаване по компетентност до Община Омуртаг с писмо, в което се 

посочва, че подателя на сигнала и РИОСВ трябва да бъдат уведомени след 

предприемане на съответните действия. 

      След получен сигнал за битово замърсяване в частен дом в гр. Шумен, сигналът е 

препратен за решаване по компетентност до Община Шумен и РЗИ-Шумен. 

      Във връзка с получен сигнал за изпускане на гъст черен дим от производствена 

дейност в промишлената зона на град Шумен беше извършена проверка на място в 

присъствието на подателя на сигнала. На място е съставен констативен протокол. При 

проверката не се установи наличие на дим от изпускащото устройство, което се намира 

на територията на площадката на дружество „Полипринт“ ЕООД. Поради отсъствие на 

управителя на дружеството по здравословни причини не бяха представени документи 

относно наличния в обекта котел и до същия не е имало достъп. Според лицето 

присъствало  на проверката котела се използва за отопление на сградата и работи  на 

твърдо гориво - дърва. Дейността на дружеството е флексопечат върху гъвкави фолия. 

От дейността му се образуват отпадъци от полипропиленови и полиетиленови изрезки 

и негодни за употреба дървени палети. На място е установено, че негодните за 

употреба дървени палети се съхраняват на открита площадка, като по информация на 

присъствалото лице отпадъците се предават на лица с документ по чл. 35 от ЗУО. 

Дадено бе предписание, в седем дневен срок, да се представят в РИОСВ документи за 

горивния източник. 

       След получен сигнал, за изпускане на гъст черен дим от котел на шивашко 

предприятие в гр. Нови пазар, бе извършена проверка на място на обект шивашки цех – 

производство на работно облекло, собственост на СД „Дожен – Георгиеви“, гр. Нови 

пазар. При проверката се установи, че в обекта има инсталиран котел на твърдо гориво 

– дърва и въглища с мощност 80 kW. Представи се декларация за съответствие на 

качеството на горивата от производителя. За проверката е съставен КП. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона за резултатите от извършената проверка. 

       Във връзка с постъпил сигнал от граждани за задушлива миризма в резултат от 

производствената дейност на фирма „Бруаг ЕУ“ ЕООД с. Ястребино е изпратено писмо 

до управителя на дружеството с искане на отговор по въпросите поставени в сигнала, 

който е препратен към екоинспекцията от областната администрация в гр. Търговище. 

След получаване на отговор от дружеството РИОСВ ще извърши проверка по случая. 

  

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 

       При проверките е установено, че образуваните от дейността на дружествата 

отпадъци, се съхраняват при спазване изискванията наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. 

Води се редовна 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.  

       Във връзка с писмо на МОСВ през месеца са извършени проверки на всички 

общински администрации в териториалния обхват на РИОСВ във връзка със спазване 

на изискването на чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците, при които се 

установи, че всички общини са публикували на интернет страниците си разработените 

програми за управление на отпадъците, с което са осигурили обществен достъп до тях. 

       През ноември експертите извършиха 2 извънредни проверки на дружество „Акация 

Трейд“ ЕООД във връзка с постъпила информация от Националния координационен 

център за трансграничен превоз на отпадъци. При проверките са дадени 3 

задължителни за изпълнение предписания. Предстои съставяне на актове за 

административни нарушения.  

       Извършена е една проверка във връзка със спазване изискванията на чл. 19, ал. 3 от 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали на дружеството „Стимекс“ ЕООД. При проверката е установено, 

че площадката за извършване на дейността отговаря на изискванията на нормативните 

изисквания, спазват се условията за третиране на отпадъците, съгласно издаденият от 

РИОСВ регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

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

промишлени източници. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

       През месец ноември са извършени планови проверки на 12 обекта (в това число 3 

броя комплексни проверки).  

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

предписания, отчетено е изпълнението на 7 броя предписания, давани и през 

предходни проверки. 

      През месец ноември са извършени 5 броя извънредни проверки. Първата проверка е  

на „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско – за утвърждаване на точка за вземане на 

проби въздух към парен котел. Вторият проверен обект е „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. 

Каспичан - 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. Другите извънредни проверки са по подадени сигнали. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

       През месец ноември бяха извършени  планови проверки с вземане на водни проби 

на  5 бр. обекти, емитери на отпадъчни води -  това са: КМ Антоново, ГПСОВ 

Търговище, „Тракиявин“ ООД, с. Овчарово, „Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище и 

„Енерсис“ АД, гр. Търговище.  

 



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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

            През месец ноември са проверени  2 оператора на комплексно разрешително – 

"НЕС-Нови енергийни системи" ООД, гр.Шумен и "Енерсис" АД, гр. Търговище. 
 

През изтеклия месец експертите извършиха 14 планови проверки на площадки 

притежаващи издадени от РИОСВ – Шумен разрешителни и регистрационни 

документи за дейности по третиране на отпадъци. Извършени са 4 проверки на лица 

притежаващи регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци. При проверките е установено, че дейностите се 

извършват съгласно условията поставени в издадените документи. Води се редовна 

отчетност по отпадъците, по реда на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. Площадките за 

извършване на дейността отговарят на изискванията на наредбите по чл. 43 от ЗУО.  

 

Засилен последващ контрол: 

 

       През отчитания период дружество „Ново стъкло“ ЕАД е изпълнило предписанието 

да извърши почистване на пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни 

води. 

       През месеца експерти са извършили 3 проверки по последващ контрол във връзка с 

изпълнение на дадени при предходни проверки предписания по ЗУО. 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 ноември са съставени 8 броя АУАН, както следва: 

 

1. На "Алкомет" АД, гр. Шумен. Дружеството не е поддържало в техническа и 

експлоатационна изправност и не е осигурявало нормална експлоатация на ЛПС 

за пречистване на ОВ. Нарушен чл.126, ал. 1 от ЗВ; 

2. На "Дайъри продъктс" ЕООД, гр. Омуртаг за  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, във връзка с т.11.4 от 

Приложение №5 към чл.16, ал.1 на Наредба № 6; 

3. На Р* Н* П*, гр. Шумен. 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; 

4. На "Ескейп груп" ЕООД за неизпълнение на условие 9.1.2. от комплексно 

разрешително №  410-Н-/2011 година, актуализирано през 2019 година. 

Нарушен   чл.123в, т.2  от ЗООС; 

5. На „Биана“ ЕООД. Дружеството е извършило административно нарушение, чрез 

бездействие, изразяващо се в неизпълнение на Предписание, дадено с 

констативен протокол. Осъществен състава на чл. 166, т.3 във връзка  с чл.155, 

ал.2 от  ЗООС; 



6. На „УИТКОЛ“ ЕООД, гр.Шумен. Дружеството е извършило внос на дървени 

въглища над 1 тон, от страна извън Европейския съюз, 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. относно регистрацията, оценката 

и ограничаването на химикали (REACH). Осъществило е 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. с посл. изм. и доп.), 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.10/2000 г. с 

посл. изм. и доп.) и във връзка с чл.6, ал.1 от Регламент (ЕО) №1907/2006 

REACH; 

7. На ЕТ «БАНЧЕВ-90-ПЕТЪР АТАНАСОВ». Извършен е внос на дървени 

въглища над 1 тон от страна извън Европейския съюз 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. относно регистрацията, оценката 

и ограничаването на химикали (REACH). Осъществило 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. с посл. изм. и доп.), 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.10/2000 г. с 

посл. изм. и доп.) и във връзка с чл.6, ал.1 от Регламент (ЕО) №1907/2006 

REACН; 

8. На Община Антоново. Общината е изградила канализационна система, 

обединяващи две точки на заустване и отвеждаща водите до нефункционираща 

пречиствателна станция за отпадъчни води. Нарушен чл. 127, ал.1 от Закон за 

водите. 

 

БРЗТЗСР:  
 

      През месеца са извършени 10 проверки при което са  проверени 10 обекта. В 

рамките на осъществения контрол е дадено едно предписание на физическо лице във 

връзка с изпратена му покана от РИОСВ за съставяне на АУАН за обработван през 

2020 г. имот в землището на с. Врани кон, който попада в ЗЗ. На лицето е дадено 

предписание за представяне на документация и по-късно в писмо то заявява, че не 

може да предостави документацията, поради което предписанието е неизпълнимо.  

 

Отпадъци: 

 

   За отчетния период са извършени  общо 40 проверки, от които 30 са планови и 10 - 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 10 предписания, а са 

изпълнени 13 от тях. През отчетния период са утвърдени 14 бр. работни листи за 

класификация на отпадъци и са заверени 7 броя отчетни книги по приложения от 

Наредба 1. Издадени са 7 броя нови и изменения и допълнения на вече издадени 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 6 бр. за извършване на дейност 

по събиране и транспортиране на отпадъци и 1 бр. за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци.  

 

Химикали: 

 



      През месец ноември са извършени  15 бр. проверки, дадени са 20  предписания, 

изпълнени са – 19 предписания. 

 

СЕВЕЗО: 

 

     През месеца не са  извършени проверки по СЕВЕЗО. 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

      През месец ноември са извършени 2  броя проверки,  една в рамките на комплексна 

проверка на ГПСОВ - Попово и една на „Пътно поддържане Нови пазар“ ООД, гр. 

Нови пазар в рамките на съвместна проверка с УООП. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

 

      При извършените проверки в направлението не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство. 

 

    

Комплексни разрешителни:  

 

 

През месеца не е отчетено  замърсяване на околната среда поради неспазване на 

изискванията, описани в комплексно разрешително.  

При проверката на „Енерсис“ АД, гр.Търговище е дадено 1 предписание -  да се 

представят в РИОСВ документи във връзка с бракуването на химичните вещества и 

съответно продажбата им като опасни отпадъци. 

При проверката на „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД, гр.Шумен  са дадени  

2 предписания - за представяне на информация относно установена разлика в 

количеството продукт за 2019 г., ползван за изчисление на употребата на ресурси (вода, 

електроенергия и суровини) за единица продукт за периода на 2019 г. и за 

актуализиране на информация поддържана од дружеството относно ползваните 

химични вещества. 

Наказателни постановления: 

 

През месец ноември е издадено 1  НП на  стойност 2000 лв. 

 

На „Артемис“ ООД. Дружеството е извършило административно нарушение, 

изразяващо се в съхраняване на опасни химични вещества и смеси в несъответствие с  

изискванията, условията и информацията, посочени от производителя, вносителя или 

потребителя надолу по веригата в информационния лист за безопасност. Наложена е 

санкция в р-р на 2000 лв. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
 



      През месец ноември няма замърсяване на околната среда вследствие неправилно 

съхранение на опасни химични вещества и смеси и вследствие неспазване условията на 

комплексно разрешително . 

      Пречиствателните съоръжения на всички проверени обекти са в изправност и в 

експлоатация. Не е установено заустване на непречистени отпадъчни води в 

повърхностен воден обект или канализационна мрежа. Няма регистрирани 

замърсявания и аварийни ситуации. 

 

Бизнеса: 

 

       През месец ноември са представени и обработени 4 доклада за проведени СПИ от 

оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („БМП – Близнаци – Метал 

Пластик“ ООД, гр. Търговище, производствена площадка - с. Стража, „Мит и Ко“ 

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

Котел и Върбица”, гр. Омуртаг, „Ваком МП“ ООД, гр. Шумен и „Метал“ ЕАД, 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. 

        Прз месеца е подготвена  и изпратена  в  МОСВ справка за извършена контролна 

дейност на РИОСВ във връзка с  подадена  информация за извършен внос на дървени 

въглища от  фирмите на територията на РИОСВ. 

        През месеца, по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС са дадени 18 отговора по 

внесени уведомления за ИП (от които 3 бр. по мярка 6.1), 11 - по внесени 

Горскостопански програми (от които 2 бр. да се извърши процедура по реда на 

Наредбата за ОС). Във връзка с кандидатстване по мярка 4.1 за закупуване на техника е 

изготвено 1 писмо. Издадено е едно решение по реда на чл.18, ал.1 и 2 от Наредбата за 

ОС. 

         През месеца по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС е изпратено едно писмо до 

Басейнова дирекция - Варна за становище по чл.155, ал.1, т. 23 от Закона за водите във 

връзка с депозирано в РИОСВ План- извлечение на ТП ДГС „Смядово“. 

       По внесени УИН са изготвени 9 писма, указващи приложимата процедура по ЗБР 

при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

       През месеца са дадени 5 преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, 

че няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

       През месец ноември са дадени  вътрешни становища във връзка с внесени: 

Шести доклад по контрол и наблюдение на прилагането на условията и 

мерките във фазите на проектиране и строителство при реализацията на ИП 

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“; 

Коригиран ДЕО на предварителен проект на ОУПО Каспичан; 

                        Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на програма  

„Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.; 

            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. 

            През отчитания период е взето участие в Комисия по ловно стопанство при ТП 

„ДГС Върбица“ и Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция 

„Земеделие”- Шумен. 

            През месеца са процедирани 31 уведомления за инвестиционни предложения и 6 

уведомления за план/програма. Изготвени са 6 процедурни писма с указана приложима 



процедура по реда на глава шеста от ЗООС и четири писма за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Изготвени са и две писма за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 

             През месец ноември са постъпили 2 искания за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС за ИП от приложение 2 на ЗООС, по които се извършват 

консултации с РЗИ и 2  искания за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО за 2 броя ПУП, по които се извършват консултации с РЗИ. 

             През месец ноември е проведена консултация по реда на чл. 20, ал. 3 от 

Наредбата за ЕО по постъпил коригиран ДЕО за ОУП на Община Каспичан. 

             През месеца е проведена консултация по Задание за обхват и съдържание на 

ДОВОС за инвестиционно предложение: „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. 

             През отчитания период са проведени  консултации с РИОСВ по Задание за 

обхват и съдържание на  ЕО на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 

             През месеца са постановени пет решения за преценяване на необходимостта  от 

извършване на ОВОС с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“ и едно 

решение за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, съвместена 

със ЗБР. Постановено е и едно решение за спиране на производството по реда на глава 

шеста от ЗООС, съвместено със ЗБР. 

              През месец ноември са изготвени  шест процедурни писма указващи 

приложимата процедура - 4 броя за преценяване на необходимостта от ОВОС и 2 броя 

за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

              През месеца са проведени следните консултации в хода на разглеждане на 

постъпилите преписки: 

1. С РЗИ – по 2 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по 2 бр. Информация за преценяване на необходимостта от ЕО; 

2. С Басейнова дирекция – по 5 бр. УИН и една повторна по допълнително 

поискана  информация от БД. 

 

През месец ноември са проведени 4 броя ДПК, както следва: 1 бр. ДПК за 

газоразпределителна мрежа на гр. Шумен – етап 26.1; 2 броя ДПК с възложител 

“Алкомет “ АД, гр. Шумен – за валцов цех № 2 и за система за пречистване на въздуха 

и 1 бр. ДПК с възложител “ ФАР “ АД, гр. София – за чукова мелница и складово 

стопанство в гр. Нови пазар. 

 

Обществеността: 

 

Традиционният конкурс „ЕКО КОЛЕДА“, който се организира от РИОСВ всяка 

година, през тази отлага традиционния си формат, но идеята за дарителството ще бъде 

запазена. През тази година пандемията от Covid 19 възпрепятства традицията, но 

експертите от шуменската екоинспекция организираха вътрешна акция по набиране на 

собствени средства и да се включат в дарителската кампания за подпомагане на МБАЛ-

Шумен. В инициативата ще се включат и служителите на Регионалната лаборатория 

към ИАОС, а средствата ще бъдат преведени по сметката на шуменската болница.  

Седем поредни години конкурсът провокира подрастващите да изработват 

коледни и новогодишни картички и украса от еко продукти и отпадъчни материали, 

които участват в коледен базар за служители от инспекцията и събраните средства 

подпомагат различни благотворителни кампании.   


