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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец декември експертите на РИОСВ извършиха общо 98 проверки, при 

които провериха 86 обекта. От извършените проверки 63 са планови, а 35 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 46 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени  8 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 10 599, 51 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 7 100, 00 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани 3 499, 51 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 3 982, 29 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 1 876, 67 лв. община Велики Преслав – 1 970, 21 лв., община Шумен – 1 582, 

40 лв., община Търговище – 207, 25 лв., община Каспичан – 155, 97 лв., община 

Антоново – 134, 40 лв. и община Никола Козлево – 25, 60 лв. 

 През отчетния  период са извършени 5 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 5  сигнали 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 63 планови проверки за месец декември по всички направления, от 

които най - много са по отпадъци – 30 броя. 

 През месец декември  са извършени 3 броя планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни. Проверени са следните дружества: “ Родна индустрия 91 “ 

АД, гр. Попово,  “ Тетрахиб “ АД, с. Никола Козлево и “ Алмед “ АД, гр. Нови пазар. 

            За отчетния период експертите са провели 7 броя комплексни проверки на 

следните дружества: “Еко транс“ ЕООД, гр. Търговище, “Екселанс“ ООД, с. Осмар, 

общ. В. Преслав, “Роса“ АД, гр. Попово, “Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД, 

гр. Търговище, “САРК България“ АД, гр. Шумен, СД “ Д. Й*- О. И*- Езокс“, с. 

Славяново  и “ Тандем Попово “ ООД, гр. Попово. 

                         През отчитания период експертите са проверили обекти по 35 бр. извънредни 

проверки. От тях 5 бр. са по сигнали и жалби, 1 бр. е  по последващ контрол, 1 бр. е по  

по Заповед на Министъра на ОСВ и 28 са други. 



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

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

(ЗООС), 2 броя за неизпълнение на изискванията на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР) и 5 броя са за неизпълнение на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). 

                         През отчитания период приоритет беше извършването на плановите проверки 

по всички направления с цел максимално изпълнение на заложените в плана за 

контролната дейност за 2020 г. както и въвеждане в НИСО на работни листи за 

класификация на отпадъци.  

 

Засилен превантивен контрол: 

 

           През месец декември са постановени: 

1. Решение за преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС с 

характер на решението „да не се извършва ОВОС“ за „Кандидатстване на Община Нови 

пазар по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на 

горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с 

проектно предложение „Ефективно използване на ресурсите за смекчаване на 

неблагоприятните екологични въздействия в областта на селското стопанство“. 

2. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ПУП-ПЗ 

за землище на гр. Попово за обособяване на „Център за управление на отпадъци“. 

3. Решение за спиране на производството по глава 6 от ЗООС, съвместена 

процедура по чл. 31 от ЗБР за ИП за изграждане на водовземно съоръжение, поради 

поискан от БД по компетентност Доклад от извършено хидрогеоложко проучване на 

„Екани“ АД.  

Извършени са една планова и три извънпланови проверки: 

 Планова – правно действие на Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС №ШУ-29-ПР/2015г. за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на млекопреработвателно предприятие в стопански двор н с. 

Славяново, ПИ №088095 с НТП: „Стопански двор“ за преработка на 15-20 

тона мляко дневно, преработващо само собствена суровина от 

животновъдната ферма за ЕРД в с. Славяново“, при която е установено, че 

решението е изгубило правно действие, тъй като в срок 5 години от датата на 

издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

 Извънпланови – две  проверки на правното действие на Решение  № ШУ-25-

ПР/2008 г. - за инвестиционно намерение на „Еко Енергия 07” ООД гр. Сливен за 

изграждане и експлоатация на 9 бр. вятърни електрогенератори в поземлени имоти с 

№ 000067, № 300018 и № 300019 в землището на с. Горно Козарево, № 000280, № 

000283, № 000286, № 000287 и № 000290 в землището на с. Веренци и № 010024 в 

землището на с. Красноселци”, община Омуртаг, обл. Търговище и на Решение  № 

ШУ-14-ПР/2009 г.  - за инвестиционно намерение на „Еко Енергия 07” ООД гр. 

Сливен за изграждане и експлоатация на 6 бр. вятърни електрогенератори в 

поземлени имоти № 000118(стар 000096), № 000117(стар 000098), №000119(стар 

000104) , №213004(стар 213002) , №222004(стар 222002) и №240009(стар 240006)  в 

землището на с. Горно Козарево , община Омуртаг, обл.Търговище, при които е 

установено, че решенията за изгубили правно действие, тъй като в срок 5 години от 

датата на издаването им не е започнало осъществяване на инвестиционните 

предложения за изграждане на ветрогенератори. 

Направена е една съвместна проверка на язовир по писмо на БДЧР гр. 

Варна, при която е установено, че водоемът е самозавирен от наличието на 



подпочвени води, не са извършвани дейности в имота, собственикът заяви 

намерение да ползва земята по предназначение. При извършените проверки 

няма констатирано нарушение на екологичното законодателство. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

Във връзка с постъпила жалба  за миризма от сепична яма и отвеждане на 

отпадъчни води към улични площи в с. Камбурово, община Омуртаг  е извършена  

проверка на място, на 07.12.2020г., съвместно с кмета на с. Камбурово и в присъствието 

на жалбоподателя. Констатирано е, че в имот, намиращ се на ул. „Христо Ботев“ е 

налична събирателна яма за отпадъчни води, като при проверката не е установено 

изтичане на отпадъчни води към прилежащи или улични площи. Повърхностните 

дъждовни води от двора на имота се отвеждат, посредством тръбопровод към улицата. 

При извършената проверка е съставен констативен протокол. 

        След получен сигнал за заустване на вода със зелен цвят във воден обект и 

наличие на тинеста маса с бял цвят в реката и  вода с неестествено зелен цвят в руслото 

на реката, е извършена съвместна проверка на РИОСВ и Басейнова дирекция 

„Черноморски район“. Съставен е констативен протокол. Установено е, че 

функционират и са в експлоатация двете пречиствателни станции към „Рока България“ 

АД – за производствени отпадъчни води и битово-фекални отпадъчни води. Няма 

заустване на непречистени отпадъчни води и за двата потока. Няма заустване на 

отпадъчни води чрез площадковата канализация за дъждовни води на производственото 

предприятие на дружеството. При точка на заустване на производствени отпадъчни 

води се установи наслоено бяло вещество след заустващ тръбопровод и в руслото на р. 

Провадийска около точката на заустване, а също така наличие на синкаво-зеленикав 

цвят на заустваната отпадъчна вода. Цветът се дължи на употребата на оцветител за 

глазурата на керамичните изделия. На 08.12.2020 г. е издадено предписание на „Рока 

България“ да се прекрати оцветяването чрез отпадъчните води. Дружеството е 

уведомило РИОСВ за планирани мерки за промяна в технологията на производството и 

за промяна в технологията на пречистване на отпадъчни води. 

        Във връзка с получен сигнал за нерегламентирано сметище край град Омуртаг е 

извършена проверка на място и е съставен констативен протокол в присъствието на 

служител на Община Омуртаг. Дадено е предписание да се почистят струпаните 

отпадъци намиращи се в землището на град Омуртаг, както и да се ограничи свободния 

достъп до нерегламентираното сметище. 

        След получен сигнал за неспазване изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. 

от физическо лице, извършващо дейности в гараж, находящ се в гр. Шумен, ул. 

„Доктор Петър Берон“ е извършена проверка на място. Съставен е констативен 

протокол. При проверката е установено, че в обект – гараж, физическо лице  извършва 

дейности с фреон, без лицето да притежава документ за правоспособност, изд. от ББК – 

машиностроене, гр. София. Във връзка с това ще бъде съставен АУАН. 

        Във връзка с получен сигнал за изхвърляне на отпадъци в коритото на р. Поройна в 

гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ е извършена проверка на място. Съставен е 

констативен протокол. Не е установено изхвърляне на отпадъци в коритото на реката 

на посоченото в сигнала място. При извършения обход по протежението на реката, от 

сградата на НОИ до кръстовище в близост до търговски обект Лидл – Шумен, не е 

констатирано наличие на  отпадъци в коритото на реката. При проведен разговор с 

подателя на сигнала, същият твърди, че е забелязал мъж, който изхвърля отпадъци от 



пластмасови бутилки и дрехи в реката. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за 

резултата от извършената проверка.  

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

Във връзка с изискванията на ЗУО бяха извършени 6 бр. комплексни проверки по 

компоненти и фактори на околната среда на дружествата, като на 2 бр. от тях експерти 

от направление отпадъци бяха координатори на цялостната дейност при проверките. 

Проверени относно дейностите по отпадъците бяха дружествата „Еко Транс“ ЕООД, 

предприятие за производство на слънчогледово олио „Роса“ АД, „Сарк България“ АД – 

предприятие за студено изтегляне на медни проводници, месопреработвателно 

предприятие „Тандем Попово“ ООД, предприятие за пране и багрене на облекла „Реди 

Гармънд Технолоджи България“ ЕООД, както и биогазова инсталация с когенерация 

стопанисвана от СД Езокс – Добромир Добрев, Огнян Илиев“.   

       Извършени са 4 бр. извънредни проверки във връзка с постъпила информация от 

Националния координационен център за трансграничен превоз на отпадъци, на 

дружествата „Акация Трейд“ ЕООД, „Алкомет“ АД и „Феникс пластик“ ЕООД. При 

проверките са дадени 5 бр. задължителни за изпълнение предписания, 1 бр. от които е 

изпълнено. За установените при проверките нарушения на „Акация Трейд“ ЕООД са 

съставени 2 бр. АУАН.  

       Извършени са 2 бр. проверки на място във връзка с подадени в РИОСВ 

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

преустановено образуване на отпадъци.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

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

промишлени източници. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

       През месец декември се извършиха проверки във връзка с емисионен контрол  

свързан с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2020 г. за извършване на 

задължителен инструментален контрол. Взети са проби от 2 обекта: „Еко Транс“ 

ЕООД, гр. Търговище – извършено е измерване за установяване съдържанието на прах, 

CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, формирани при работа на котел ПКМ – 2,5 с 

предна камера и „Роса“ АД, гр. Попово - извършено е измерване за установяване 

съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, формирани при работа на 



котел ПКМ – 6,5 с предна камера. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към 

ИАОС, гр. София. 

       През месец декември са извършени планови проверки на 15 обекта (в това число 5 

броя комплексни и 4 броя съвместни проверки).  

 В рамките на осъществения контрол през месец декември са дадени 6 броя 

предписания, като е отчетено и тяхното изпълнение. 

       През месец декември са извършени 5 броя извънредни проверки, както следва: една 

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

уточняване местоположението на точки за вземане на проби въздух от изпускащи 

устройства на източници на емисии, една проверка на „Камбро Озай БГ“ ООД, гр. 

Шумен – извънредна проверка за утвърждаване на точка за вземане на проби въздух 

към източник на емисии, една проверка на „Роса“ АД, гр. Попово - извънредна 

проверка във връзка със съставяне на КП след проби въздух – установено е съдържание 

на прах и въглероден оксид във формираните отпадъчни газове над НДЕ, във връзка с 

това е изготвено предложение до директора на РИОСВ за налагане на текуща месечна 

санкция, една проверка на „Еко Транс“ ЕООД, гр. Търговище - извънредна проверка 

във връзка със съставяне на КП след проби въздух – установено е съдържание на прах и 

въглероден оксид във формираните отпадъчни газове над НДЕ, във връзка с това е 

изготвено предложение до директора на РИОСВ за налагане на текуща месечна 

санкция, една проверка по сигнал на физическо лице в гр. Шумен, ул. „Доктор Петър 

Берон“ № 60 – относно неспазване изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. – на 

място в обекта /гараж/. Установено е наличие на фреон и извършване на дейности, без 

лицето да притежава документ за правоспособност, изд. от ББК – машиностроене, гр. 

София. Във връзка с това ще бъде съставен АУАН. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

        През месец декември  са извършени основно проверки по плана на РИОСВ на 

обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с вземане на водни проби и 

проверки по плана за 4-рото тримесечие.  

         Извършена е една планова проверка на обекти, емитери на отпадъчни води – на  

„Сарк България“ АД, гр. Шумен. Не са взети водни проби, поради липса на вода в 

точката за мониторинг и прекратено заустване на отпадъчни води  във воден обект. 

                     Извършена е една самостоятелна проверка по отношение опазване  на водите на   

„Иксед“ ООД, с. Климент. Другите проверки са свързани с участие в съвместни 

проверки, комплексни проверки и проверки на оператори с Комплексно разрешително, 

заедно с другите направления. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

      През месеца са проверени  3 бр. оператори  на комплексно разрешително – „Родна 

индустрия“ АД, гр. Попово, „Тетрахиб“ АД, с. Никола Козлево, „Алмед“ АД, гр. Нови 

пазар.  

 

През изтеклия месец експертите взеха участие в извършване на 2 бр. проверки по 

условия 11 и 13 от издадени Комплексни разрешителни на инсталация за претопяване 

на вторичен алуминий стопанисвана от „Алмед“ ЕООД и свинекомплекс 

„Тетрахиб“ ЕАД. Извършени са 24 бр. планови проверки на лица стопанисващи 



площадки и притежаващи издадени от РИОСВ разрешителни и регистрационни  

документи за дейности по третиране на отпадъци. Извършени са 6 бр. 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. Площадките за извършване на 

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

 

Почви: 
 

    През отчетния период са  извършени 2 бр. проверки по изпълнение на Условия 13 от  

издадено Комплексно разрешително на „Алмед“ ЕООД - производствена площадка, гр. 

Нови пазар и свинекомплекс „Тетрахиб“ АД.  

    В изпълнение на програмата за почвен мониторинг III-то ниво, е извършена 1 бр. 

проверка на площадка за трайно съхранение на залежали и негодни за употреба 

препарати за растителна защита, находящи се в Сини вир, община Каолиново.  

 

Засилен последващ контрол: 

 

          Извършен е последващ контрол на оператори с Комплексни разрешителни. 

Проверени са „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД- изпълнили са двете предписания – 

получени са копия на актуализирани инструкции и копие на актуализирана 

информация за съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси. Направена 

е проверка на „Енерсис“ АД, които са изпълнили към настоящия момент едно от  

дадените предписания, като са представени документи за предаване на бракувани 

химични вещества като отпадъци. Експертите са проверили „Ново стъкло“ ЕАД- 

изпълнили са 9 бр. предписания-представена е актуализирана инструкция за проверка 

на водопроводната мрежа, представена е годишна справка за 2019 г. за ползвани 

ресурси със сравнение с нормите по комплексно разрешително, представени са месечни 

справки за 2019 г. и 2020 г. за ползвани ресурси, представени са 5 бр. документи, които 

не са били представени по време на проверката и са свързани с документиране на 

изисквания в условия на комплексното разрешително, представени са актуализирани 

информационни листи за съхраняваните опасни химични вещества и смеси, 

представена е информация за причини за несъответствие и планирани коригиращи 

мерки за преустановяване превишаване количествата на образуваните отпадъци с 

кодове 15 01 01,  15 01 02 и 17 04 05, представени са попълнени формуляри за 

извършени проверки на съответствието, установени несъответствия и предприети 

коригиращи действия през 2020 г. по Условия 11.1.3; 11.4.3; 11.5.3; 11.7.2 и 11.7.3., 

подадена е за заверка в РИОСВ отчетна книга за дейности по отпадъците, представена е 

таблична форма за проверки на съответствието на  образуваните през 2019 г. отпадъци 

с нормите по комплексно разрешително, представени са мерки и се предприемат 

необходимите действия за намаляване на замърсяването на отпадъчните води. С това до 

края на този отчетен период са изпълнени общо 11 бр. от дадените 12 бр. предписания 

на „Ново стъкло“ ЕАД, като е поискано  удължаване на срока за предписание № 5 - Да 

се извърши предаване на количествата отпадъци, за които е превишен срока на 

съхранение на площадката. 

 

 



3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА 

НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

        През месец декември са съставени 8 броя АУАН, както следва: 

 

На Б*Х*Н* за разорани  7 дка от имот с начин на трайно ползване: "Пасище", 

попадащ в защитена зона BG 0002038 "Провадийско- Роякско плато" за опазване на 

дивите птици. Осъществен състава на чл.124, ал.1 от Закона за биологичното 

разнообразие /ЗБР/ във връзка с чл.12, ал.6 от ЗБР. 

            На  „Акация Трейд“ ЕООД за неизпълнение на задължително предписание 

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

констативен протокол. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзкас чл. 155, ал. 2 от 

ЗООС. 

            На „Акация Трейд“ ЕООД, че не е предоставена  инфромация за извършен внос 

на отпадъци по реда на чл. 22 от Наредба 1. Нарушен чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО. 

      На  Н*Е*Х* за  разоран част от имот с Начин на трайно ползване: "Пасище", 

попадащ в защитена зона BG 0002029 "Котленска планина" за опазване на дивите 

птици. Осъществен състава на чл.124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие 

/ЗБР/ във връзка с чл.12, ал.6 от ЗБР. 

             На “Екомакс Вторични суровини” ЕООД за неводене на отчетност по 

отпадъците, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗУО. Осъществен състав на чл. 135, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 44, ал. 1 и 2 от ЗУО. 

             На “ Екомакс Вторични суровини” ЕООД за  неизпълнение на условие 3.1 от 

Решение № 15-ДО-257-05. Нарушен чл. 136, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. ал. 1, т. 1 от 

ЗУО. 

             На “Екомакс Вторични суровини” ЕООД за извършване на дейност по 

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

разрешителен документ. Нарушен чл. 136, ал.2, т.3 във връзка с чл. 35, ал. 1 т.1 от ЗУО. 

 

              На “Екомакс Вторични суровини” ЕООД за извършване на дейност по 

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

разрешителен документ. Нарушен чл. 136, ал.2, т.3 във връзка с чл. 35, ал. 1 т.1 от ЗУО. 

 

БРЗТЗСР:  
 

През месеца приоритет бяха приключването на преписки по входирани 

уведомления за ИП и ГСП. За периода бяха извършени общо 3 бр. проверки, от които 1 

бр. планова проверка на  Община Шумен по реда на ЗЛР, 1 бр. планова проверка по 

издадено Решение ШУ-03-ОС/ 24.04.2019г. на Директора на РИОСВ, касаещо ЗЗ BG 

0000421 "Преславска планина" и 1 бр. извънредна проверка по внесено уведомление за 

ГСП в земл. с. Присойна, общ. Антоново. 

В Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, фондация 

“Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър са изпратени общо 8 бр. екземпляра от видовете 

Шипобедрена костенурка (5 бр.) и Шипоопашата костенурка (3 бр.). Бедстващите 

екземпляри са намерени в урбанизираните части на населени места от жители в област 

Шумен и транспортирани от тях до центъра в с. Баня. 

По Заповед на МОСВ експерт от направлението взе участие в извършване на 

проверка на територията на РИОСВ - гр. Плевен. 



Извършени са 3 бр. проверки. Проверени са 3 бр. обекта. Няма дадени 

предписания за периода.  
 

Отпадъци:  
 

За отчетния период, са извършени са общо 61 бр. проверки, от които 41 бр. 

планови и 20 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 22 бр. 

предписания, а са изпълнени 12 бр. През отчетния период експерти от направление 

„УООП“ са утвърдили 3 бр. работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 

4 броя отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са 5 броя 

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

от ЗУО, за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци.  

 
Химикали: 
 

    Експерти от направлението са взели участие в 8 бр. проверки по планов контрол. 

Само по химикали  не са извършвани проверки. Взето е участие в 4 бр. съвместни 

проверки. Дадени са 3 бр.  предписания. Проверени са: "Камаджиев милк" ЕООД, с. 

Крива река, "Дибо" АД, гр. Велики Преслав, „Солвекс мира фрукт“ АД, гр. Нови пазар, 

„Линеа Пак” ООД , гр. Шумен. Експерти от направлението са взели участие в 4 бр. 

комплексни проверки. Дадени са 10 бр. дадени предписания, 5бр. са  изпълнени. 

Проверени са: "Еко Транс" ЕООД, гр. Търговище, "Роса" АД, гр. Попово, "Сарк 

България" АД, гр. Шумен и „Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД, гр. 

Търговище. 

       

СЕВЕЗО: 

 

         Няма извършени проверки през месец декември. Изпълнено е едно предписание 

от предходна проверка във връзка с проверка на „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар, 

относно представяне на документи за изпълнение на плана за обучение 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

      През месеца са извършени 4 бр.  проверки- една в рамките на комплексна проверка 

на "Екселанс" ООД, с. Осмар - 1 бр. дадено предписание  и три съвместни- на  "М СИ 

ДИ Груп" ЕООД, гр. Търговище, в рамките на съвместна проверка с УООП – дадено 1 

бр. предписание, „Свигра – М“ ЕООД, гр. Нови Пазар, проверка по документи, 

съвместна проверка с УООП, дадено 1бр. предписание и „Верон Транс“ ООД, гр. 

Търговище - съвместна проверка с УООП с 1 бр. дадено предписание. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

        При извършените проверки в направлението не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство и няма съставен АУАН.  

 

Комплексни разрешителни:  

 

        През месеца няма констатирано замърсяване на околната среда поради неспазване 

на изискванията, описани в комплексно разрешително.  



        На "Енерсис" АД е дадено предписание да представи в РИОСВ документи във 

връзка с бракуването на химичните вещества и  съответно продажбата им, като опасни 

отпадъци. Подготвени са предписания до „Алмед“ ООД, „Тетрахиб“ АД и „Родна 

индустрия 91“ ЕООД да представят в РИОСВ всички документи, които не са били 

представени по време на проверката, но са необходими за доказване, че се извършва 

документиране на място в съответствие с условията на комплексното разрешително. 

 

Наказателни постановления: 

 

През месец декември са издадени 4 НП на обща стойност 9 000  лв., както следва: 

 

1. На Н*О*А* - кмет на Община Венец. Не е осъществена  отговорността по чл. 19, 

ал. 3, т. 15 от ЗУО, като е допуснато образуване на незаконно сметище и 

изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. Наложена глоба в р-р на 

3000 лв. 

2. На "ВиК-Шумен" ООД, гр. Шумен за КМ Смядово за заустване на отпадъчни 

води в повърхностен воден обект в отклонение от издаденото. Наложена санкция 

в р-р на 1000 лв. 

3 На „Камбро Озай БГ“ ЕООД за неизпълнение на Предписание №6 „Да се 

обособи отделна складова зона за съхранение на вещества и смеси с химичен 

характер, отговаряща на изискванията. Наложена санкция в р-р на 2000 лв. 

4 На Е*Х*Е* - кмет на Община Омуртаг.  Не е осъществил отговорността си по чл. 

19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, като е допуснал образуване на незаконно сметище и 

изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. Наложена санкция в р-р 

на 3000 лв. 

       

ТМС : 

 

През месец декември са издадени 2 НП за налагане на ТМС на обща стойност 

174,84 лв., както следва: 

 

         На “ВиК Търговище”, канал. гр. Попово. Наложена е текуща месечна санкция в 

размер на 65,84 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на 

индивидуални емисионни ограничения на вредни вещества, установени в 

Разрешителното. Нарушен чл. 69, ал.1 от ЗООС. 

          На “ВиК Търговище”, канал. гр. Антоново. Наложена е текуща месечна санкция в 

размер на 109 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на 

индивидуални емисионни ограничения на вредни вещества, установени в 

Разрешителното. 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 месеца няма констатирано 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 декември са представени и обработени 11 броя доклади за проведени 

СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Бим Агро“ ЕООД, 

гр. Търговище, производствена площадка – с. Беломорци, ЕТ „Агроелит – М* – Б*М*, 

гр. Търговище, производствена площадка – с. Буйново, „Херти“ АД, гр. Шумен, 

производствена площадка – гр. Плиска, ОП „БКС Търговище“, гр. Търговище, 

Регионално Депо – Търговище, „Алмед“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – 

гр. Нови пазар, „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен, „Трейдфарма“ ЕООД, гр. Варна, 

производствена площадка – гр. Нови пазар, „Алкомет“ АД, гр. Шумен, „Рока България“ 

АД, гр. Каспичан, „Брамас 96“ АД, гр. Шумен и „Глас Комерс“ ООД, гр. Варна, 

производствена площадка - гр. Нови пазар). 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: 23 бр. 

отговори по внесени уведомления за ИП, 13 бр. по внесени Горскостопански програми, 

от които 1 бр. да се извърши процедура по реда на Наредбата за ОС и 2 бр. по подмярка 

6.1 от ПРСР 2014-2020г.  

През месеца по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 3 бр. писма 

до Басейнови дирекции Черноморски район гр. Варна и Дунавски район гр. Плевен за 

становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите. 

По внесени УИН са изготвени 7 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Дадени са 3 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че 

няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Дадени са вътрешни становища във връзка с внесени: 

- Актуализирани слоеве за всички териториални предвиждания, свързани с 

процедура по ОУПО Каспичан; 

- Консултации по изготвено Задание за обхват на ОВОС за ИП „Открит добив на 

индустриални материали от находище „Голяма нива“ в землищата на с. Изгрев, 

общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“; 

- Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на Национален план 

за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028г.  

Във връзка с изготвени от МОСВ проекти на заповеди за обявяване на ЗЗ по 

реда на ЗБР са изпратени писма до заинтересовани страни и е поместена информация 

на сайта на регионалната инспекция, с оглед представяне в едномесечен срок на 

мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в 

проектите на заповедите режими. 

 В изпълнение на Заповед № РД-590/ 26.07.2019 г. на МОСВ е издадено едно 

писмо по постъпило предложение от общинска администрация Хитрино за 

местоположението на трупни ями спрямо защитени зони и защитени територии, във 

връзка със заболяването Африканска чума по свинете. 

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 месеца е взето участие в Комисия по ловно стопанство при ТП „ДГС 

Върбица“ – процедура по неприсъствено вземане на решение. 

             През месеца са  процедирани 15 бр. уведомления за инвестиционни 

предложения и 4 уведомления за план/програма; изготвени са: 7 бр. процедурни писма 

с указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС: три - за преценяване 

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

необходимостта от извършване на ЕО. 

              През месец декември са постъпили 3 бр. искане за преценяване на 

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

извършват консултации с РЗИ, както и са  постъпили са 3 бр. искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО, по които се извършват консултации също с РЗИ. 

              През месеца е проведена консултация по реда на чл.20, ал.3 от Наредбата за ЕО 

по постъпил коригиран ДЕО за ОУП на Община Каспичан. 

              През отчитания период е проведена консултация по Задание за обхват и 

съдържание на ЕО за Национален план за управление на отпадъците в Република 

България за периода 2021-2028г.     

   През месец декември е постановено едно решение за преценяване на 

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

ОВОС“; две решения за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, 

съвместена със ЗБР и едно решение за спиране на производство по реда на глава шеста 

от ЗООС, съвместено със ЗБР. 

               През месеца са  проведени следните консултации в хода на разглеждане на 

постъпилите преписки: 

1. С РЗИ – по 4 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по 3 бр. Информация за преценяване на необходимостта от ЕО; 

2. С Басейнова дирекция – по 3 бр. УИН и три повторни по допълнително 

поискана  информация от БД. 

През месец декември експертите са участвали в 8 бр. ДПК, както следва: 1 бр. 

ДПК- "Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Стоян 

Михайловски, община Нови пазар"; 3 бр. ДПК с възложител Община Венец за 

,,Реконструкция на водопроводни мрежи в населените места на територията на община 

Венец'', Етап I ,,Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Капитан Петко, община 

Венец'',  Етап II ,,Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Боян, община Венец'' и 

Етап III ,,Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Ясенково, община Венец''; 1 бр. 

ДПК за  ,,Рехабилитация и изграждане на вътрешна водопроводна и канализационна 

инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен'', подобект          

,, Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на град Каспичан-III етап''; 1 бр. 

ДПК ,,Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Мировци, община 

Нови пазар, Л-1676''; 1 бр. ДПК „Разширение на газопреносната инфраструктура на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-

Сръбската граница “- Етап „Линейна част“, Част А4: „Преносен газопровод от кв. 

„Ковачевец“ – СОГ и кв. „Лозен“ до км 231+900“ (от км 190+2 до км 231,9-41,7 км) и 1 

бр. ДПК „ Изграждане на цех обработване на стъкло, разширение на склад за готови 

продукти, трафопост и кабелна линия“ с възложител  „Гласко“  ООД, гр. Търговище. 

 


