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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец март и април, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха общо 43 

проверки, при които провериха 41 обекта. От извършените проверки  22 са планови, а 21 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 22 предписания за отстраняване 

на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 13 

броя АУАН. 
 За периода са събрани средства в размер на общо 102 235,73 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 42 400 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от 

ЗООС са събрани  59 835,73 лв. Разпределени и преведени на съответните общини са 47 869 

лв., като тези получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: 

община  Преслав – 44 283, 18 лв., община Каспичан – 462, 40 лв., община Антоново – 1764, 

80 лв. и община Шумен – 854, 34 лв.   

 През отчетния  период са извършени 8 проверки по сигнали, от постъпили общо  18 

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

Пет от сигналите са препратени по компетентност и 5 са други.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 22 планови проверки за месец март и април, от които най - много са по 

управление на отпадъците и опазване на почвите – 12 броя, по опазване на водите са 3 броя, 

3 броя са извършените проверки по опазване на въздуха и 3 броя са по химикали.  

 През месец март и месец април не са извършени планови проверки на оператори с 

комплексно разрешително. 

 За отчитания период експертите са взели участие в една комплексна 

проверка.Проверката е на “ Надежда” ООД, Млекопреработвателно предприятие-с. Климент. 

Дадени  са 4 броя предписания.  

През месеците март и април експертите са проверили обекти по 21 извънредни 

проверки. От тях 8 са по сигнали и жалби на граждани, 4 проверки са за последващ контрол 

и 9 други. 

През отчетения период са съставени 13 броя АУАН, от които 2 са за нарушения на 

Закона за водите (ЗВ), 3 са за нарушения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 2 са 

за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). 

Един акт е съставен за нарушение на Закона за лечебните растения (ЗБР) и 5 за 

нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

            Експертите са извършили 5 проверки на лица генериращи отработени масла, филтри, 

абсорбенти, гуми. 

През месеците март и април са изпълнени контролните проверки на планови обекти с 

водни проби. 
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 Във връзка с писмо на МОСВ бяха извършени две организирани посещения на терен, с 

цел установяване на състоянието на всяко от находищата на блатно кокиче в землището 

на с. Кочово и с. Осмар, община Велики Преслав. 

РИОСВ отбеляза Международния ден на земята с представяне на екологични 

послания от деца на 22 април 2020г.  

 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

През месеците март и април са постановени осем решения за преценяване на 

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

ОВОС“, за инвестиционни предложения:  

Изграждане на обекти за търговия, хранене, услуги и др. в гр. Търговище; Дестилерия 

за етеричномаслени култури в с. Средковец, общ. Каолиново. 

 Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на птици – бройлери с капацитет 

35 690 места за птици в с. Бяла река, общ. Върбица. 

 Цех за складиране, сортиране и дезинфeкциране и продажба на дрехи втора употреба 

и текстилни отпадъци“ в гр. Нови пазар. 

 Площадка за дейности с отпадъци- събиране, съхранение и предварително третиране 

/сортиране, балиране, разделяне, прегрупиране/ на отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло с 

капацитет 500 т месечно или 6 000 т годишно в с. Дибич, общ. Шумен.  

 Изграждане на малка ферма за аквакултури за отглеждане до 15 тона риба в с. 

Кочово, общ. Велики Преслав. 

 Монтиране на Инсталация за елоксация в рамките на цех за алуминиеви профили в 

Индустриален парк – Шумен, Зона „С“ в гр. Шумен. 

 Разширение на дейността-изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 

от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка в гр. 

Шумен, издадено от РИОСВ-Шумен. 

Дадена е положителна оценка на внесен коригиран и допълнен ДОВОС за ИН 

„Изграждане на свинекомплекс с капацитет  1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 

11 724 прасета за угояване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 

730 м² и 10882.103.202  с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг 

вид недървопроизводителна горска площ“. 

Проведени са консултации по представен Доклад по ЕО за ОУП на Община Каспичан 

по реда на чл. 20, ал.3 от Наредбата за ЕО.  

Постановени са пет решения за прекратяване на производството по реда на Глава шеста 

от ЗООС за инвестиционни предложения:  

Третиране на неопасни отпадъци на площадката на „Екомакс“ ООД, гр. Шумен в гр. 

Шумен. 

 Развъждане и отглеждане на риба в с. Деница, общ.  Венец с възложител „Деница 

2012“ ЕООД. 

 Изграждане на инсталация за регенериране на отработени масла в гр. Шумен с 

възложител „Ал и Ко“ АД, гр. Шумен. 

 Риборазвъждане и аквакултурно производство в съществуващ водоем- яз. Росина, общ. 

Търговище в поземлени имоти с идентификатори: 63077.24.13 по КК на с. Росина, общ. 

Търговище, 39195.6.183 по КК на с. Кошничари, общ. Търговище и 15103.107.20 по КК на с. 

Глогинка, общ. Попово, всички с НТП: „Язовир“ с възложител „ДЕНИ ФИШ“ ЕООД. 

 Дадено е едно решение за „Изграждане на модулна инсталация за оползотворяване на 

неопасни отпадъци с цел производство на електрическа и топлинна  енергия“ в поземлени 

имоти с идентификатор 57649.55.146 с НТП: „За складова база“ и 57649.55.139 с НТП: „За 

складова база“ по КК на гр. Попово“ с възложител „ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР“ ООД, гр. София. 

Извършени са три планови проверки: 
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  Една проверка по изпълнение на условия от Решение №ШУ-06-ПР/2016г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИН за разработване на 

находище „Каменица“ за добив на строителни материали в землището на с. Златна нива, 

общ. Каспичан с възложител  "Голдън фийлд" ООД, след като възложителят писмено 

уведомява за започване на добивни дейности. При проверката е установено, че са извършени 

само разкривни дейности, няма констатирани нарушения, дадени са две предписания, които 

са изпълнени.  

 Една проверка на Решение по ОВОС № 1-4/2017г. на „Валди Агро“ ООД по 

изпълнение на условия по т. II.1, 2 и 3 в решението. С писмо отговарят, че по т. II.1, 2 и 3 в 

Решение по ОВОС е изготвен план за мониторинг, който към настоящият момент е в процес 

на съгласуване. 

По изпълнение на условия от Решение № ШУ-25-ПР/2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 

ферма за угояване на телета в УПИ XI-740, кв.111 по плана на с. Тодор Икономово, общ. 

Каолиново с капацитет 336 броя мъжки телета“. С писмо уведомяват, че е издадено 

разрешение за строеж и площадката се подготвя за дейности по реализация на ИП 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

През месец март и април 2020 г. в РИОСВ Шумен са постъпили  3 броя  сигнали по 

отношение опазване на водите: 

 Извършени  са  три извънредни проверки по постъпили сигнали: 

 Едната е за изтичане на отпадъчни води зад вила „Пазачница“ на Шуменското плато. 

При извършената проверка е установен до входа на вила „Пазачница“, завирен воден обем в 

ров с неопределена дълбочина. Провери се и кафе-аперитив „Брезите“ по посока източно от 

вилата. Установи се, че събирателното съоръжение за отпадъчните води е пълно.  Дадени са 

два броя предписания, които не са изпълнени. Предстои съставяне на АУАН. 

 Втората проверка по сигнал е за замърсяване на яз. Шумен с оцветяване и силна 

миризма от тръба зад хотел „Акцион“. Извършена проверка съвместно с БДЧР. Взети са 

водни проби от отпадъчни води от дъждовен колектор и повърхностни води от язовира. 

Констатирано е, че замърсяването е от заустване на производствени отпадъчни води в 

дъждовен колектор от „Фикосота“ ООД, гр. Шумен. Дадени са 2 предписания на 

„Фикосота“ООД, които са изпълнени. Съставен е АУАН на „Фикосота“ООД, гр. Шумен. 

 Третата проверка е по сигнал за замърсяване на р. Поройна в участъка между 

хипермаркет „БИЛЛА“ и  бензиностанция „ОМВ“ в гр. Шумен, при която  реката се изтича в 

тъмноръждив цвят. Извършена е съвместна проверка с БДЧР и РЛ-Шумен. На място е 

установено, че в района на бензиностанция „ОМВ“, преминаващата през бул. „Симеон 

Велики“, река Поройна в гр. Шумен е установено оцветяване на реката в светло-кафяв цвят. 

По заявка на БДЧР бяха взети 2 бр. еднократни проби, от повърхностни води, от мост при 

бензиностанция „ОМВ“ на бул. „Симеон Велики“ и от мост на ул. „Оборище“, след закрит 

участък. 

 По заявка на РИОСВ е взета еднократна проба от тръбопровод, заустващ отпадъчни 

води към реката, с наличен към проверката- дебит водни маси, при липсата на атмосферни 

валежи. След получаване на резултатите от водните проби, сигналът ще бъде препратен до 

ВиК оператора за решаване по компетентност. 

През месец  март и април на 2020 г. експертите извършиха  4 бр. извънредни проверки 

на място по подадени в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби от граждани от които две са за 

образувани нерегламентирани сметища с отпадъци в землището на с. Кюлевча. Общ. 

Каспичан. Една проверка е направена по сигнал за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в 

гр. Плиска и една за нерегламентирани автосервизни дейности в гр. Шумен.  При проверката 

в с. Кюлевча, на юридическото лице собственик на проверяваният имот са съставени 2 броя 
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 АУАН за нарушение на чл. 29, ал. 2, предложение последно от ЗУО и за неизпълнение на 

предписание, като за нарушенията е сигнализирана и РП-Шумен. Дадени са 2 бр. 

предписание за почистване на замърсения участък.  

 

 

В хода на извършваната проверка, в района на имота, беше установен товарен автомобил, 

превозващ отпадъци, без издаден по реда на ЗУО регистрационен документ по чл. 78. За 

установеното на управляващият автомобила беше съставен АУАН за нарушение на чл. 29, 

ал. 2, предложение последно от ЗУО. При проверката в гр. Плиска на юридическото лице, 

стопанисващо площадката са дадени 2 бр. предписания за утвърждаване на работни листи по 

реда на Наредба 2 и заверка на отчетна книга по приложение № 1 от Наредба 1 от 04. 06. 

2014 г.  

   През отчитания период е извършена  една  проверка по сигнал в гр. Плиска относно 

изгаряне на чували от торове до стопански двор.  

През двата месеца са предприети действия по два подадени сигнала и са обработени 

още 2 бр. сигнали, касаещи компетенциите на направление „БРЗТЗСР“, както следва: 

- един сигнал, касаещ се за притежание и продажба на екземпляри от защитения вид 

Европейска блатна костенурка от физическо лице, което е публикувало обява за продажбата 

им в интернет сайт за онлайн търговия. С оглед на това бе изпратено писмо до ОД на МВР – 

Шумен за оказване на съдействие при установяване на самоличността на лицето 

публикувало обявата с цел извършване на последващи действия съгласно действащата 

нормативна уредба; 

-  един сигнал за измръзнали и бедстващи щъркели в кв. Макак, гр. Шумен, за който в 

рамките на 40 мин. от подаването му е извършен оглед на района от експерт от 

направлението, при който е установен само един щъркел в добро жизнено състояние; 

- един обработен сигнал за бедстващ щъркел в землището на гр. Велики Преслав, за 

който е оказано съдействие от служител на ТП „ДГС Преслав“, извършил оглед на района 

описан от подателя на сигнала, като е установено, че птицата е в добро жизнено състояние и 

може да лети; 

- един обработен сигнал за намерен умрял екземпляр от вида Черен лешояд в 

землището на с. Малоградец, общ. Антоново. Птицата е част от проект „Светло бъдеще за 

черния лешояд“, изпълняван от СНЦ „Зелени Балкани“. Лешояда е открит от представител 

на СНЦ посредством поставения му GPS предавател при освобождаването му от волиерата, 

като след откриването му е транспортиран с автомобил на сдружението до Спасителния 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора, където да бъде извършена 

аутопсия с цел определяне на причината за смъртта му. За целта е издадено разпореждане на 

Директора на РИОСВ – Шумен. Предвид това, че след аутопсията е установено, че птицата е 

умряла в резултат от токов удар, на „ЕРП Сервер“ АД бяха дадени указания с писмо за 

извършване на дейности за обезопасяване на ел. стълб до който е открита птицата и 

съседните на него стълбове при необходимост. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

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

 

През месец Март и Април са извършени 5 бр. проверки на лица генериращи 

отработени масла, филтри, абсорбенти, гуми и 1 бр. проверка на лице извършващо дейност 

по повторна употреба на отработени масла. При проверките се установи, че дружествата 

водят редовно отчетност по чл. 44 от ЗУО, отпадъците се съхраняват при спазване на 

изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и Наредба за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 

Извършени са 3 бр. проверки на лица, пускащи на пазара на Р. България опакована готова 

продукция, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за управление на 

отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. Проверени бяха договорите с 
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 ООп, удостоверенията за членство в колективна система, месечните справки, 

заплащането на дължимите продуктови такси и правилното им начисление. При 

проверките е установено, че дружествата спазват нормативните изисквания и редовно 

заплащат дължимите лицензионни възнаграждения. Извършена е и 1бр. проверка на лице 

генериращо медицински отпадъци.  

 

 

При проверката е установено, че се води редовна отчетност по отпадъците, дейностите и 

площадките за съхранението им отговарят на изискванията на Наредба 1 от 09. 01. 2015 г.. за 

изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на 

лечебните и здравните заведения.   

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда 

 

  През месеците март и април  не са извършвани измервания на нивата на шум 

излъчван от промишлени източници. 

 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

 - през месец март са извършени планови проверки на 4 обекта (в това число 1 брой 

комплексна проверка). През месец април не са извършвани планови проверки.  

 В рамките на осъществения контрол през месец март е дадено 1 бр. предписание, 

отчетено е изпълнението на 4 броя, дадени през предходен период. 

През месец март и април са извършени следните извънредни проверки: 1 брой извънредна 

проверка по сигнал в гр. Плиска – относно изгаряне на чували от торове до стопански двор – 

при извършената проверка се установи, че в близост до земеделска база, собственост на ЕТ 

„Симеон Дянков“ са налични следи от изгаряне /пепел/ върху тревна площ. Към момента на 

проверката изгарянето е прекратено; 1 брой извънредна проверка на ЗП “Илхан Лятиф”, с. 

Загориче - във връзка с искане за утвърждаване на точка за вземане на проби от ИУ на парен 

котел.  

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 През месец март и месец април  са извършени основно проверки по плана на 

РИОСВ Шумен за 1-то тримесечие на 2020 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във 

воден обект с вземане на водни проби и 1 бр. проверка по плана за 2-ро тримесечие.  

 Извършени са планови проверки с вземане на водни проби на  2 бр. обекти, емитери 

на отпадъчни води -  това са: „Електроапаратура“ ЕООД, с.Ковачевец и ГПСОВ Попово. 

 Извършена е една извънредна проверка с ПД по Решение № ШУ-06-ПР/2016г. на 

„Голдън фийлд“ ООД, с. Златна нива. Дадено е едно предписание по отношение опазване на 

водите, което е изпълнено. 

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

предписание по отношение опазване на водите, за което е постъпила молба за удължаване на 

срока. 

 Извършена е една извънредна проверка с вземане на втори водни проби от отпадъчни 

води на ДП „Кабиюк“, с. Коньовец. 
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 Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за 

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

През месец март и април не са извършвани проверки по изпълнение на условията на КР. 

През периода бяха извършени две проверки на лица притежаващи издадени от РИОСВ 

регистрационни документи за дейности по третиране на отпадъци и една проверка на лице, 

притежаващо документ  от ЗУО за дейност с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и др.  

При проверките е установено, че дейностите се извършват съгласно условията поставени 

в издадените документи. Води се редовна отчетност на отпадъците. При една от проверките е 

установено съхранение на неопасен отпадък на площадка, която не е с непропусклива 

повърхност. За установеното несъответствие е дадено предписание за преместването на 

отпадъка, което е изпълнено.  

През периода не са извършвани проверки по Условия 11 и 13 от комплексни 

разрешителни.  

Почви 

 

През отчетния период няма извършени проверки. 

 

 

Засилен последващ контрол: 

 

През месеците се извърши една проверка по изпълнение на предписание на Община 

Хитрино. При проверката се установи, че предписанието не е изпълнено, за което има 

съставен АУАН. 

По последващ контрол  са дадени предписания на оператори с комплексно 

разрешително. "Мега груп" АД е внесъл документи, удостоверяващи предаване на  

наличните количества отпадъци, формирани при отстраняване на аварийна ситуация през 

предходни години. 

„Дюра тайлс БГ“ АД е представила данни по дадени предписания от планова 

проверка, за извършено почистване на „ТЗ-3“ външна шахта за дъждовни води, за 

преместване на отпадъци на площадка с трайна настилка и за извършване на корекция в 

инструкция за контрол на  консуматорите на електроенергия за производствени нужди. 

 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

         

 

 През периода са съставени два броя АУАН за констатирани нарушения на Закона за 

водите. Единия е на Община Опака за КМ Опака за заустване на отпадъчни води в 

отклонение на зададените в разрешителното на индивидуални емисионни ограничения 

(ИЕО). Другия е на „Фикосота“ ООД за  изхвърляне на производствени отпадъчни води във 

воден обект - езеро (язовир) Шумен, без дружеството да притежава разрешително за 

ползване на воден обект за заустване.  

 Съставени са 5 констативни протокола след водни проби. Два са на „Крис ойл 97“ 

ЕООД, гр. Каспичан (от проверки по сигнал), по един на Община Опака за КМ Опака, на 

„Ив-Мес“ ЕООД, с. Златна нива, и на  „Клара АВС“ ЕООД, с. Златна нива. Дадени 2 

предписания, които към момента са изпълнени. 

 За периода са направени 2 предложения за неналагане на ТМС на „Крис ойл 97“ 

ЕООД и 1 предложение за налагане на ТМС на „Клара АВС“ ЕООД . 
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  Два броя АУАН са съставени за нарушения на ЗЧАВ. Единият е на "Хаддад Милк" 

ЕООД, с. Макариополско, за това, че дружеството не е представило отчет за 2019 г. за 

продуктите и съоръженията, които съдържат ФПГ и ВНОС. Другият АУАН е на "Месни 

продукти Т" ЕООД, гр. Търговище за не представяне на  отчет за 2019 г. за продуктите и 

съоръженията, които съдържат ФПГ и ВНОС.  

Пет броя АУАН са съставени за нарушения на ЗООС. Те са на „Вигор“ ЕООД, с. 

Кюлевча за неизпълнение на задължително предписание, на “Агродимекс” ООД, гр. 

Търговище за неизпълнение на задължително предписание, на Нуридин Исмаил, кмет на 

Община Хитрино за неизпълнение на задължително предписание, на „Акация Трейд“ ООД, 

на “Барак-РП“ ЕООД, също за неизпълнение на задължително предписание. 

 За периода експертите са съставили три броя АУАН за нарушения на ЗУО. “Вигор“ 

ЕООД, с. Кюлевча в качеството си на притежател на отпадъци, нерегламентирано ги е 

управлявал, като не ги е предоставил за събиране, транспортиране и третиране на лица, 

които извърщват тези дейности в съответствие със законовите разпоредби. Нуридин Исмаил, 

кмет на Община Хитрино не е осъществил отговорността си, като е допуснал образуване на 

незаконно сметище и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. Третият АУАН 

е съставен Д* Й* А* за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци, без издаден 

разрешителен документ. 

 АУАН нарушение на ЗЛР е  съставен на А* Г* А*, с. Вардун. Лицето не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2019г.  

 За периода са прекратени два броя АУАН. Те са на  „Плиска-1“ ЕООД и на „Хаддад 

Милк“ ЕООД.  

 

 

 

БРЗТЗСР 

 

 

През периода експертите на РИОСВ са установили изпълнението в срок на четири 

предписания (в 1 бр. индивидуален административен акт), дадени през предходния месец, 

касаещи ЗМ „Марашка кория“. Проверката е извършена съгласно постъпило писмо от 

Община Шумен. В отговор, също е изготвено писмо до Общината за извършване на 

обследване на ЗМ «Марашка кория» от Лесозащитна станция Варна, с цел установяване на 

причините довели до сегашното състояние на дърветата от вида Летен дъб, предмет на 

защита, да се предприемат санитарни и/ или поддържащи мерки за опазването им, да се 

определят причините за невъзможността на практика да се отгледа наличният единичен 

подраст, както и да се предложат мерки за опазването му.  

През отчетния период е издадена заповед от Директора на РИОСВ за разпределяне на 

количествата лечебни растения от видове билки под специален режим на опазване и 

ползване през 2020г., във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите за 

определяне на специалния режим за опазване и ползване на лечебни растения през 2020г. 

Във връзка с писмо на МОСВ бяха извършени две организирани посещения на терен, с 

цел установяване на състоянието на всяко едно от находищата на блатно кокиче в землищата 

на с. Кочово и с. Осмар, общ. Велики Преслав. 

През двата месеца са предприети действия по два подадени сигнала и са обработени още 

2 бр. сигнали, касаещи компетенциите на направление „БРЗТЗСР“, както следва: 

- един сигнал, касаещ се за притежание и продажба на екземпляри от защитения вид 

Европейска блатна костенурка от физическо лице, което е публикувало обява за продажбата 

им в интернет сайт за онлайн търговия. С оглед на това бе изпратено писмо до ОД на МВР – 

Шумен за оказване на съдействие при установяване на самоличността на лицето 

публикувало обявата с цел извършване на последващи действия съгласно действащата 

нормативна уредба; 
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 - един сигнал за измръзнали и бедстващи щъркели в кв. Макак, гр. Шумен, за който в 

рамките на 40мин. от подаването му е извършен оглед на района от експерт от 

направлението, при който е установен само един щъркел в добро жизнено състояние; 

- един обработен сигнал за бедстващ щъркел в землището на гр. Велики Преслав, за 

който е оказано съдействие от служител на ТП „ДГС Преслав“, извършил оглед на района  

описан от подателя на сигнала, като е установено, че птицата е в добро жизнено състояние и 

може да лети; 

- един обработен сигнал за намерен умрял екземпляр от вида Черен лешояд в 

землището на с. Малоградец, общ. Антоново. Птицата е част от проект „Светло бъдеще за 

черния лешояд“, изпълняван от СНЦ „Зелени Балкани“. Лешояда е открит от представител 

на СНЦ посредством поставения му GPS предавател при освобождаването му от волиерата, 

като след откриването му е транспортиран с автомобил на сдружението до Спасителния 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора, където да бъде извършена 

аутопсия с цел определяне на причината за смъртта му. За целта е издадено разпореждане на 

Директора на РИОСВ – Шумен. Предвид това, че след аутопсията е установено, че птицата е 

умряла в резултат от токов удар, на „ЕРП Сервер“ АД бяха дадени указания с писмо за 

извършване на дейности за обезопасяване на ел. стълб до който е открита птицата и 

съседните на него стълбове при необходимост. 

 

 

Отпадъци 

 

За отчетния период са извършени са общо 19 проверки, от които 13 са планови и 4 са по  

сигнали и жалби, 1 проверка е по подадено заявление и една проверка последващ контрол. 

Дадени са 7 предписания, които са изпълнени. 

Експертите са утвърдили 38 работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 

12 броя отчетни книги. Издадени са 10 броя нови и изменения и допълнения на вече 

издадени регистрационни документи по разпоредби от ЗУО и 2 броя разрешителни 

документа.  

 

 

Химикали: 

ОХВ – през отчетния период са извършени следните планови проверки:  

Участие в 1 бр. комплексна проверка на „Надежда „ООД, с. Климент – дадено 1 бр. 

предписание, което е изпълнено;  

3 бр. проверки по химикали – дадени 3 бр. предписания (от тях 3 броя изпълнени). 

През мес. март са изпълнени 8 броя предписания дадени през предходен период. 

Извършена е една извънредна проверка. Проверена е работилница за изваряване на 

етерични масла, етап I –Инсталация с шест варки  и котелно в Долен стопански двор, с. 

Тимарево, Община Хитрино, Област Шумен. 

При проверка на складове за съхранение на торове и препарати за растителна защита, 

съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

/ЗОПОЕЩ/, относно осъществяване контрол върху дейността на оператора и изпълнение на 

задълженията им по ЗОПОЕЩ, Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки 

в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ се установи, че „Агродимекс“ ООД е оператор, 

извършващ дейности по приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/. Съгласно чл.17, ал.1 от ЗОПОЕЩ и чл.5, т.6 

от Наредбата за публичния регистър, обн. ДВ, бр.109/2008г.; изм. и доп. ДВ, бр. 55/2017г., 

операторът /в случая „Агродимекс“ ООД/ е  следвало  да предостави информация на 

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

извършване на дейност по т. 4 от Приложение № 1 ЗОПОЕЩ).  
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 С констативен протокол на дружеството е дадено предписание да се предостави 

информация на Министъра на околната среда и водите за поддържане на публичния 

регистър за извършване на дейност по ЗОПОЕЩ и да се уведоми писмено РИОСВ-Шумен.                                                                                              

 

 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените планови проверки в направлението не са констатирани нарушения 

на екологичното законодателство, няма съставени АУАН. 

 

Комплексни разрешителни:  

 

  През отчетния период не са извършвани проверки на оператори с Комплексно 

разрешително. 

   

Наказателни постановления за м. март и април: 

 

НП – 26 броя за 47 900 лв. 

 

1. №18/06.03.2020г, На И*А*М*, с. Струйно е наложена глоба в р-р на 100 лв. за това, че  

не е представил отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2019г.. 

2. №19/06.03.2020г, Ш*Ш*М*, с. Овчарово e създал трайни насаждения в имоти в 

землището на с. Овчарово, общ. Търговище без да уведоми за това предварително. 

Наложена е глоба в р-р на 100лв. 

3. №20/09.03.2020г, На "МЕГГЛЕ България" ЕООД, гр. Шумен е наложена санкция в р-р 

на 2000лв. Дружеството не е провело емисионен контрол /СПИ/ през 2019 г.  

4. №21/12.03.2020г,  На „Акация Трейд“ ООД е наложена санкция в р-р на 2000 лв. 

Дружеството е извършило административно нарушение, чрез бездействие, изразяващо 

се в неизпълнение на задължително предписание. 

5. №22/13.03.2020г, На "Вербена Херб" ЕООД, гр. Върбица е наложена санкция в р-р на 

300лв. Дружеството не е представило отчет за добитите от него количества от лечебни 

растения за 2019г.  

6. №23/16.03.2020г, На Х*Р*Х*, с. Габрица, общ. Венец е наложена глоба в р-р на 150лв. 

За това, че не е представил отчет за добитите от него количества от лечебни растения 

за 2019г.  

7. №24/17.03.2020г, На "Агро - ойл" ЕООД е наложена санкция в р-р на 300 лв. 

Дружеството не е представило отчет за добитите от него количества от лечебни 

растения за 2019г. в организирания от него билкозаготвителен пункт в с. Иваново, 

общ. Върбица. 

8.  №25/17.03.2020г, На М* Г* И*, гр. Попово e наложена глоба в р-р на 200 лв. за това, 

че не е представил отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2019г.. 

9. №26/26.03.2020г, На Джи Ем Би Инвест Груп е наложена имуществена санкция в общ 

размер на 3 000 лв. Дружеството е извършило административни нарушения с това, че е   

изкупувало лечебни растения, надвишаващи разрешеното количество и е изкупило 

лечебни растения, без да притежава издадени позволителни. 

10. №27/26.03.2020г, На Гарсия Консулт и Ко е наложена санкция в р-р на 300лв. 

Дружеството не е представило отчет за добитите от него количества от лечебни 

растения за 2019г. в организирания от него билкозаготвителен пункт.  

11. №28/26.03.2020г, На Агро ойл е наложена санкция в р-р на 300лв. Дружеството не е  

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2019г. в  

   организирания от него билкозаготвителен пункт. 

12. №29/27.03.2020г, На И* С* И* е наложена глоба  в р-р на 400лв. Лицето не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2019г.  



 

10 

 

 13. №30/27.03.2020г, На А* М* А* e наложена глоба  в р-р на 100лв. Лицето не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2019г.  

14. №31/31.03.2020г, На И* А* Ю* e наложена глоба  в р-р на 250 лв. за това, че не е 

представил отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2019г. 

15. №32/01.04.2020г, На „Вигор“ ЕООД, с. Кюлевча е наложена санкция в р-р на 7 000 лв.  

Извършено е административно нарушение, изразяващо се в нерегламентирано 

управление на отпадъци, като те не са били предоставени  за събиране, транспортиране 

и третиране на лица, които извършват тези дейности по ЗУО.  

16. №33/03.04.2020г, На Г* К* С*, гр. Шумен e наложена глоба в р-р на 1 400 лв.   за 

извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, без регистрация по ТЗ и 

без разрешително по ЗУО. 

17. №34/03.04.2020г, На Л* Д* В*, кмет на Община Попово е наложена глоба в р-р на 

2 500 лв. гр. Попово. Той не е изпълнил задължително предписание, дадено на 

основание  на разпоредбите от ЗООС.  

18. №35/03.04.2020г, „Родна индустрия-91“ ЕООД., гр. Попово в качеството си на 

оператор на Инсталация за производство на тухли, не е изпълнило предписания дадени 

на основание ЗООС. Наложена санкция в р-р на 2 000 лв. от ЗООС.  

19. №36/03.04.2020г, Родна индустрия-91“ ЕООД., гр. Попово в качеството си на оператор 

на Инсталация за производство на тухли, не е изпълнило предписания №2 и 3, дадени 

на основание ЗООС. Наложена е санкция в р-р на 2 000 лв. 

20. №37/13.04.2020г, „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен е допуснало заустване на отпадъчни 

води в повърхностен воден обект, в отклонение от заложените ИЕО в издаденото 

разрешително. Наложена санкция в р-р на 1 000 лв., съгласно разпоредбите по ЗВ. 

21. №38/14.04.2020г, На Е* А* И*, с. Пет могили е наложена глоба в р-р на 100 лв. за това, 

че не е представил обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и 

налични количества билки в организирания билкозаготвителен пункт и с това е 

нарушил разпоредбите на ЗЛР.  

22. №39/21.04.2020г, На „Ново стъкло“ ЕАД е наложена имуществена санкция в р-р на 10 

000 лв. за това, че дружеството, в качеството си на оператор на действаща инсталация, 

чрез бездействие е извършило административно нарушение, изразяващо се в това, че 

не е изпълнила условия от КР. Санкцията е наложена съгласно разпоредбите на ЗООС. 

23. №40/22.04.2020г.  Д* Й* А* е извършил дейности по транспортиране на отпадъци, без 

издаден документ по ЗУО. На лицето е наложена глоба в р-р на 500 лв. 

24. №41/24.04.2020г, На “Ново стъкло” ЕАД е наложена имуществена санкция в р-р на 

1400лв.от ЗУО. Дружеството е извършило нерегламентирано изгаряне на отпадъци от 

хартиен материал в комин разположен на територията на предприятието.  

25. №42/27.04.2020г, На “Еко Инвест Север” ЕООД е наложена имуществена санкция в р-

р на 3500лв. за неизпълнение на задължително предписание от ЗООС.         

26. №43/27.04.2020г, На “Акация Трейд” ООД е наложена имуществена санкция в р-р на 

7000лв. за приемане на отпадъци за извършване на дейност без издаден документ по 

чл. 35 от ЗУО.  

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ  

      ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда: 

 

Пречиствателните съоръжения на всички  обекти, проверени при планови проверки 

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

непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или канализационна мрежа. Няма 

регистрирани замърсявания и аварийни ситуации. 
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 Установено е нерегламентирано заустване на производствени отпадъчни води от 

„Фикосота“ ООД, гр. Шумен, за което е съставен АУАН. 

Няма замърсяване на околната среда вследствие неправилно съхранение на опасни 

химични вещества и смеси и вследствие неспазване условията на комплексни разрешителни. 

В изпълнение на Заповед № РД-590/ 26.07.2019 г. на МОСВ са издадени 4 бр. писма 

по постъпили предложения от общински администрации Каспичан, Върбица, Хитрино и 

Никола Козлево за местоположението на трупните ями спрямо защитени зони и защитени 

територии, във връзка със заболяването Африканска чума по свинете. 

 

Бизнеса: 

 

    През месец март и април са представени и обработени 4 броя доклади за проведени 

СПИ през 2020 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Мит и Ко“ 

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

Върбица”, гр. Омуртаг – 2 бр., ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни 

отпадъци, кв. „Дивдядово“ и „Лавена“ АД, 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 57 отговора по внесени 

уведомления за ИП, 24 отговора по внесени Горскостопански програми, от които 2 бр. - да се 

извърши процедура по реда на Наредбата за ОС и 3 бр. по внесени План- извлечения (1 бр. 

ОГТ и 2 бр. ДГТ), 3 бр. издадени Решения по Наредбата за ОС и 3 бр. решения за 

прекратяване на процедури по реда на наредбата. 

През м. март и м. април по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 8 бр. 

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

Закона за водите, във връзка с депозирани в РИОСВ- гр. Шумен УИН и ГСП. 

По внесени УИН са изготвени 11 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. 

 В изпълнение на Заповед № РД-590/ 26.07.2019 г. на МОСВ са издадени 4 бр. писма 

по постъпили предложения от общински администрации Каспичан, Върбица, Хитрино и 

Никола Козлево за местоположението на трупните ями спрямо защитени зони и защитени 

територии, във връзка със заболяването Африканска чума по свинете. 

През отчетния период, предвид извънредното положение в страната е взето 

индиректно участие в Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция 

„Земеделие”- Търговище. Документацията, която следваше да бъде разгледана бе изпратена 

до РИОСВ – Шумен за запознаване с нея и разписване на съставените протоколи за 

проведената комисия. 

В рамките на двата месеца е издадена една регистрационна карта, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като е регистрирана 1 бр. кожа, която 

е част от ловен трофей от Хартманова планинска зебра. 

Дадено е вътрешно становище по доклад за ЕО (с приложен към него ДОСВ) на ОУП 

на Община Каспичан във връзка с провеждане на консултации по доклада. 

Процедирани са 74 уведомления за инвестиционни предложения и пет уведомления 

за план/програма,  изготвени са 13 процедурни писма с указана приложима процедура по 

реда на глава шеста от ЗООС за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

 През месец март и април са постъпили 8 бр. Искане с информация за преценяване на 

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

Постановени са осем решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

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

Постановени са пет решения за прекратяване на производството по реда на Глава шеста 

от ЗООС и ЗБР. 
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 Дадени са становища по Втори и Трети доклад по контрол и наблюдение на 

прилагането на условията и мерките при изграждането и въвеждането в експлоатация 

обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно 

на северния магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, 

за който е приложимо Решение по ОВОС № 7-5/2013г. на МОСВ. 

Проведени са консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки с: 

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

извършване на ОВОС и три повторни консултации по изискана допълнителна  информация 

от възложител. 

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

предложения, една от които повторна и по 2 бр. Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

3. С „ВиК“ Шумен и ОДБХ за 1 бр. коригиран и допълнен ДОВОС. 

4. С Министерство на енергетиката – по УИН за рекултивация на нарушен терен в 

землището на гр. Попово. 

5. С ОДБХ и с Община Търговище за допустимост на ИП за поставяне на мобилен 

инсинератор в УПИ XIV, кв.62, с. Буйново, общ. Търговище 

6. С ОДБХ гр. Търговище за наличие, разположение и капацитет на съществуващ 

обект за отглеждане на кокошки –носачки в с. Буйново на „КВИНС АРГО“ ЕООД. 

7. С РЗИ, БД, РИМ Шумен и ТП ДГС Нови Пазар по ДЕО за ОУП на общ. Каспичан. 

1 бр.  - участие в ДПК. 

„Работилница за изваряване на етерични масла“ Етап I –„Инсталация с шест варки и 

котелно“ , находящ се в УПИ V, кв.9, Долен стопански двор, с.Тимарево, Община 

Хитрино, Област Шумен. 

 

 

Обществеността: 

 

Подаване на заявления с код през портала за електронни административни услуги на 

МОСВ в информационната система за управление и поддръжка на публичен регистър по 

Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети по 

ЗОПОЕЩ.   

  Попълване на актуална информация и данни в публичния регистър на обектите и 

съоръженията с нисък и/или висок рисков потенциал / Севезо обекти / във вътрешната 

(работна) част на регистъра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

РИОСВ-Шумен отбеляза Международния ден на Земята с представяне на екологични 

послания от деца. Авторите на шестдесет и две художествени творби, три стихотворения, 

една легенда и един разказ по преживяно се включиха в предизвикателството по повод 

отбелязването на 22 април – Ден на Земята. В инициативата взеха участие деца от ДГ 

„Пчелица”, ДГ „Космонавт”, ДГ „Буратино“, кв. Макак, СУ „Йоан Екзарх Български”, СУ 

”Панайот Волов”, СУ „Сава Доброплодни”, СУ „Черноризец Храбър” – гр. Велики Преслав, 

СУ „Хан Исперих” – гр. Нови Пазар, СУ „Д-р Петър Берон” – с. Хитрино и от скаутския клуб 

„Мадарски конник”. Всички участници  получиха поощрителни награди, а техните 

материали бяха публикувани на сайта и във Фейсбук страницата на регионалната 

екоинспекция.  

 

 


