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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 През месец януари 2023 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 19 бр. 

извънредни проверки, при които провериха 18 обекта. Няма извършвани планови проверки. 

През месеца не са извършвани планови комплексни проверки, както и няма извършвани 

проверки по изпълнение условията на комплексни разрешителни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 6 бр. предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 10 броя АУАН. 

Няма издадени наказателни постановления. Сключени са 2 бр. споразумения на обща 

стойност 2800 лв. През отчетния период по издадени от директора наказателни 

постановления и сключени споразумения са събрани общо 3711,78 лв. По наложени глоби и 

санкции са платени  2550,00 лв., а по сключени споразумения 1400,00 лв. От текущи 

месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  761,78 лв. 

От постъпилите за отчетния период 6 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 3 бр. 

проверки на място, а останалите 3 бр. са препратени за решаване по компетентност до 

съответните институции – общински или други администрации. Извършена е и една 

проверка по сигнал подаден в края на 2022 г.  

Процедирани са: 48 бр. УИН, 8 броя УПП, пет броя Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. През месец януари са постановени три решения за 

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

ОВОС“; три решение за преценяване на необходимостта от ЕО с характер на решенията „да 

не се извършва ЕО“ и две решения за прекратяване на производството по реда на глава 

шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР. 

През месец януари експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 3 бр. извънредни 

проверки на 3 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол няма дадени предписания. 

През отчетния период са съставени 3 бр. АУАН по реда на Закона за лечебните растения. За 

периода са предприети действия по един подаден сигнал, касаещ компетенциите на 

направление „БРЗТЗ“, като също така е обработен един сигнал, който е извън 

компетенциите на РИОСВ - Шумен. 

По отношение управление на отпадъците и опазване на почвите са проверени 13 бр. 

обекти, на които са извършени общо 13 бр. извънредни проверки.  В рамките на 

осъществения контрол са дадени 10 бр. предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия, а са изпълнени 7 бр.    

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

През месец януари 2023 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 19 бр. 

извънредни проверки, при които провериха 18 обекта. Няма извършвани планови проверки. 

През месеца не са извършвани планови комплексни проверки, както и няма извършвани 

проверки по изпълнение условията на комплексни разрешителни. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 6 бр. предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 10 броя АУАН. 

Няма издадени наказателни постановления. Сключени са 2 бр. споразумения на обща 

стойност 2800 лв. Работата на експертите от специализираната администрация на РИОСВ – 

Шумен през м. януари, беше насочена основно към годишните форми за планиране и 

отчитане на контролната и административнонаказателната дейност.  
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Засилен превантивен контрол:  
През месец януари са постановени: три решения за преценяване на необходимостта 

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

инвестиционни предложения: „Претоварна станция и площадка за събиране и временно 

съхраняване на отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КККР на гр. Шумен, община Шумен, НТП: 

„За друг вид производствен, складов обект“; „Изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала с обща инсталирана мощност 4957,2 kWp“ в ПИ с идентификатор 

05030.1.65 по КК на с. Божурка, общ. Търговище с площ 69197 м² и НТП: „Нива“ и 

„Разширение дейността на площадка за дейности с отпадъци“ в ПИ 73626.504.725 по КККР 

на гр. Търговище, НТП: „За друг вид отпадъци“; Постановени са три решения за 

преценяване на необходимостта от ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“ за: 

„Програма за управление на отпадъците на община Търговище за периода 2021-2028 г."; 

„Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 

83510.37.9 по КК на гр. Шумен" и „Частично изменение на ОУП Община Каолиново с цел 

да се определят нови територии за чисто производствени функции в поземлени имоти с 

идентификатори 37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 

37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3,  по КК на с. Климент, 18188.34.12 и 18188.42.11 по КК 

на с. Гусла, 58485.2.22 и 58485.49.19 по КК на с. Пристое и 06094.37.8, 06094.62.11, 

06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1 и 06094.61.9 по КК на с. Браничево и територии за 

инженерно-техническа инфраструктура в ПИ 58485.41.82 по КК на с. Пристое, общ. 

Каолиново (за подстанция)"; Издадени са две решения за прекратяване на процедури по 

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

„Изграждане на уличен водопровод по ул. Цар Калоян, с. Ловец, общ. Върбица захранващ 

УПИ IV, кв. 13 по плана на с. Ловец“ и „Изменение на разрешително за водовземане № 

21120033/16.07.2017 г. чрез добавяне на две нови точки на водовземане към съществуващи 

точки и включване на две полета Крушито и Стълбове в обхвата на разрешителното, 

намиращи се в землището на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав“. 

По изготвен проект на Указания за извършване на контролна дейност на 

операторите на предприятията с нисък и висок рисков потенциал  от РИОСВ Шумен са 

изпратени предложения за промяна. По процедура  по издаване на решение за одобряване 

на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от Закона за опазване на околната 

среда на „Тракия Глас България” ЕАД е изпратено  становището на РИОСВ Шумен, до 

Изпълнителна агенция по околна среда. Заключението е, че РИОСВ Шумен счита, че 

документацията по чл.112, ал.3, т.1-3 от ЗООС отговаря на изискванията на Приложения 2,4 

и 5 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване 

на последствията от тях. Във връзка с провеждане на процедура по Уведомление за 

инвестиционно предложение от „Ново стъкло" ЕАД , гр. Нови пазар за „Изграждане на 

газова инсталация с резервно стопанство с 2 бр. резервоари“, представената от оператора 

информация е изпратена  по служебен път до ИАОС гр. София.  

Съгласно изискванията на чл.22, ал.4 от Наредба за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, до МОСВ е  изпратен  

годишен план изготвен съгласно Приложение № 9 към чл. 22 а, ал. 3 от Наредба за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията 

от тях. Във връзка с изпълнение на чл.133, ал.3 от Закона за публичните финанси и 

представяне на подробен отчет към 31.12.2022 г. за изпълнение на програмния бюджет на 

МОСВ е  представена  необходимата информация за дейността на РИОСВ Шумен, съгласно  

писмо на МОСВ.  

През месеца са издадени две становища от компетентността на РИОСВ-Шумен, 

свързани с комплексни разрешителни на „Агро-фреш-А“ ЕООД и „Екомакс“ ЕООД.  
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Текущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 6 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 3 бр. 

проверки на място, за което са съставени констативни протоколи. На останалите 3 бр. е 

отговорено в писмен вид, или са препратени за решаване по компетентност до съответните 

общински или други администрации. В началото на м. януари е извършена една проверка 

по сигнал подаден в края на 2022 г.  

1. Във връзка с постъпил сигнал вх. № С-3/17.01.2023 за нерегламентирано 

сметище в района на жп. линията между кв. Дивдядово в гр. Шумен и с. Хан Крум, е 

извършен обход на ЖП линията в посочения участък. Установено е нерегламентирано 

сметище в района на кв. Дивдядово с големи размери  и височина около 10 м, налични са 

строителни отпадъци (тухли, бетон, керемиди), биоразградими отпадъци, пръст, камъни, 

хартиени опаковки (хартиени чували от строителни материали), найлони и изолационна 

вата. За проверката е съставен констативен протокол № ЗВ-02 от 20.01.2023г. с който са 

дадени 2 бр. предписания: Да се преустанови и да не се допуска изхвърляне на строителни 

и/или други отпадъци в имотите описани в констативната част на протокола, със срок 

постоянен. И да се извърши почистване  на наличните в имотите строителни и други 

отпадъци описани в протокола. Същите да се предадат на лице притежаващо документ по 

чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, срок на изпълнение 1 месец от получаване на  

КП. Жалбоподателя е уведомен писмено за извършената проверка и констатациите от нея; 

2. По Сигнал вх. № С-4 от 19.01.1023 г. за намерена сова с наранено крило в гр. 

Търговище е проведен разговор със служител на Община Търговище, който впоследствие е 

посетил посочения в сигнала адрес, където е констатирал, че птицата е ястреб с ранено 

крило, поради което я е прибрал в сградата на Община Търговище. На 20.01.2023г. птицата 

е прибрана от сградата на Община Търговище от служител на РИОСВ – Шумен, като е 

установено, че тя е от вида Малък ястреб с рана на лявото крилото, но в добро жизнено 

състояние. За проверката на място е съставен Констативен протокол № ДС-02/20.01.2023г. 

След прибирането на ястребът, той е транспортиран за лечение до ОП „Зоопарк – 

Спасителен център“ гр. Варна. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за 

извършените действия от страна на РИОСВ. 

3. По сигнал С-5 от 23.01.2021 г. за наличие на отпадъци по пътя към Ловната 

хижа в гр. Шумен е извършена проверка на 23.01.2023 г, при която са констатирани 4 бр.  

нерегламентирани замърсявания. За извършената проверка е съставен КП № ЦК-01/ 

23.01.2023 г. При извършена справка в Агенция по геодезия, картография и кадастър, се 

установи, че имотите се стопанисват от Община Шумен. Дадено е предписание на 

Общината да извърши почистване на замърсените участъци описани в констативната част 

от протокола, със срок на изпълнение 06.02.2023 г.  

4. По сигнал вх. № С-135-(1) / 22.12.2022 г. за замърсяване с отработени масла 

от дейността на обект в гр. Шумен, кв. Дивдядово е извършена проверка на място с 

констативен протокол № СС-01 / 03.01.2023 г. При проверката са дадени предписания за 

предоставяне на документи удостоверяващи предаването на генерираните отпадъци и 

почистване на площадката отредена за съхранение на отработени масла. Дадените 

предписания са изпълнени и жалбоподателя е уведомен за констатациите от извършената 

проверка и предприетите действия.  
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Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на 

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

отпадъци: През отчетения период не са извършвани проверки на лица извършващи 

дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци. Основната работа на 

експертите от направлението беше насочена към изготвяне на плана за контролна дейност 

на РИОСВ-Шумен за 2023г. и отчета за изминалата 2022 г.; 

 

Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици:  

През месеца приоритет бе изготвянето на Годишен отчет за дейността на направление 

„БРЗТЗ“ за 2022г., приключването на преписки по входирани уведомления за ИП, ГСП и 

във връзка с кандидатстване по подмярки 6.1 и 6.3; проверка на постъпилите отчети от 

билкозаготвителните пунктове и складови бази, както и на издадените позволителни за 

ползване на лечебни растения от ДГС/ДЛС и Общински администрации през 2022г. 

Извършиха се 3 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. във връзка с донесен в 

сградата на РИОСВ - гр. Шумен екземпляр от вида Горска ушата сова с обездвижени крака; 

1 бр. по постъпил сигнал за намерена сова с наранено крило в гр. Търговище, като при 

проверката е установено, че птицата е от вида Малък ястреб; 1 бр. по внесени преписки за 

почистване на храстова и горско дървесна растителност, землища с. Костена река, общ. 

Шумен, с. Риш, с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен. 

В ОП „Зоопарк – Спасителен център“ - гр. Варна са изпратени за лечение и 

отглеждане два екземпляра от видовете Горска ушата сова и Малък ястреб.  

 

 Опазване чистотата на въздуха: През месец януари не са извършвани планови 

проверки. Извършена е една извънредна проверка на „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, гр. 

Търговище, Асфалтова база – с. Лиляк, във връзка с временно преустановяване на 

производствена дейност. Съставен е КП по чл. 69в от ЗООС, във връзка с действаща 

санкция, касаеща атмосферен въздух. Не са извършвани измервания на нивата на шум 

излъчван от промишлени източници в околната среда.  

  

 Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и 

правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения: Извършена е една 

извънредна проверка на незаконна канализационна мрежа в с. Мадара, във връзка с 

осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписание и по писмо на МОСВ. 

Дадено едно предписание, като същото е изпълнено. Извършена е една извънредна 

съвместна проверка на ПСОВ Шумен, във връзка с парламентарно запитване. Дадени са 2 

предписания, които са изпълнени. 

 

 Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, 

разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.: През месеца не са извършвани 

проверки, по изпълнение условията на комплексни разрешителни, тъй като планираните за 

контрол проверки са изпълнени. Няма извършени проверки по условията в издадени 

разрешителни за заустване и решения, издадени по реда на Закона за управление на 

отпадъците.  

 

  Засилен последващ контрол:  За отчетния период е извършена 1 бр. проверка по 

последващ контрол на дадени при предходна проверка предписания, на незаконна 

канализационна мрежа в с. Мадара, при която е установено, че същото е изпълнено.  
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3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

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

10 бр. АУАН както следва:  

1. ДЙ-01/04.01.2023 г., СД Д* Й*-О* И*-Езокс. Неизпълнение на предписание, 

дадено с КП № ДЙ-81/02.11.2022 г. Осъществен състава на чл. 166, т. 3, във връзка с чл. 

155, ал. 2 от ЗООС; 

2. СС-01/05.01.2023 г., Т*Б*Т*. Не е предал ИУМПС на площадка за събиране и  

съхранение или център за разкомплектоване разкомплектоване. Осъществен е състава на 

чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗУО, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС;  

3. ДЙ-02/09.01.2023 г., ДСК ЕООД. Неизпълнение на предписание, дадено с КП № 

ДЙ-79/26.10.2022 г. Осъществен състава на чл. 166, т. 3, във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС; 

4. ИН-01/09.01.2023 г., Община Шумен. Неизпълнение на условие 10.1.1.1. от 

комплексно разрешително № 349-Н1/2022г. Нарушен чл.123в т.2 от ЗООС;  

5. ДЙ-03/09.01.2023 г., Трансмат Андреев ЕООД. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО, за дейността по събиране и транспортиране на отпадъци. Нарушен чл. 

135, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗУО;  

6. ДС-01/26.01.2023г., А* С* М*. По т.1 изкупил 1146 кг. цвят глог, като по този 

начин е надвишил със 146 кг. разрешеното му количество за ползване на цвят глог от 1000 

кг.; По т.2 изкупил 100 кг листа липа, 255 кг. млечка и 165 кг. цвят липа, без да притежава 

издадени позволителни за ползване на лечебни растения за въпросните видове билки и 

количества от тях. Нарушен член по т. 1: 28б, предл. 2-ро от ЗЛР; по т.2 чл.31, ал.2, т.2 от 

ЗЛР;  

7. ЗВ-01/23.01.2023 г., „Трейдфарма“ ЕООД. Неизпълнение на задължителни 

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

констативен протокол  ЗВ-84 от 25.11.2022 г. Осъществен състава на чл. 166, т.3 във вр. с 

чл.155, ал.2 от  ЗООС;  

8. ЗВ-02/27.01.2023 г., Д* Р* И*. Не е предал собствени ИУМПС на площадка за 

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

връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС;  

9. ДС-02/31.01.2023 г., А* А* А*. В качеството си на длъжностно лице е издал 

позволително за събиране на билки  в противоречие на чл. 7, т.2 от Наредба № 2/ 

20.01.2004г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от 

лечебни растения. Осъществен е състава на чл.71, ал. 1 от ЗЛР;  

10. ДС-03/31.01.2023 г., А* А* А*. В качеството си на длъжностно лице е 

издал позволително за събиране на билки в противоречие на чл. 7, т.6 от Наредба № 2/ 

20.01.2004г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от 

лечебни растения. Осъществен е състава на чл.71, ал. 1 от ЗЛР. 

 

 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ШУМ: През месец януари не са извършвани планови 

проверки. Извършена е една извънредна проверка на „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, гр. 

Търговище, Асфалтова база – с. Лиляк във връзка с временно преустановяване на 

производствена дейност. Съставен е КП по чл. 69в от ЗООС – във връзка с действаща 

санкция, касаеща атмосферен въздух. През месец януари не са извършвани измервания на 

нивата на шум излъчван от промишлени източници.  

 

ВОДИ: Извършена една извънредна проверка на незаконна канализационна мрежа в 

с. Мадара, във връзка с последващ контрол по изпълнение на предписание и по писмо на 

МОСВ. Дадено едно предписание, което е изпълнено. Извършена е и една извънредна 
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съвместна проверка на ПСОВ Шумен, във връзка с парламентарно запитване. Дадени са 2 

предписания, които са изпълнени. 

 

ПОЧВИ:  През изминалия месец не са извършвани планови и извънредни проверки 

свързани с опазването на почвите от замърсяване. 

 

БРЗТЗСР: Извършени са 3 бр. проверки, при които са проверени 3 бр. обекта. В 

рамките на осъществения контрол няма дадени предписания. През отчетния период са 

съставени 3 бр. АУАН по реда на Закона за лечебните растения. Единият акт е съставен на 

билкозаготвител /физическо лице/ за това, че през 2022г. е: изкупил количества цвят глог, 

надвишаващи определените такива в издаденото му позволително за ползване; изкупил 

листа липа, млечка и цвят липа, без да притежава издадени позволителни за ползване на 

лечебни растения за въпросните видове билки и количества от тях. Останалите два акта са 

съставени на длъжностно лице, оправомощено да издава позволителни за ползване на 

лечебни растения за това, че през 2022 г. е издало 2 бр. позволителни за ползване на 

лечебни растения в противоречие на чл.7, т.2 и т.6 от Наредба № 2/2004 г. за правилата и 

изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. За периода 

са предприети действия по един подаден сигнал, касаещ компетенциите на направление 

„БРЗТЗ“, като също така е обработен един сигнал, който е извън компетенциите на РИОСВ 

- Шумен. 

 

ОТПАДЪЦИ:  За отчетния период, са проверени 13 бр. обекти, на които са 

извършени 13 бр. извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 10 

бр. предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, като са изпълнени 7 бр.  

Издадени са 8 броя нови и изменения и допълнения на вече издадени регистрационни 

документи по чл. 78 от ЗУО, от които 2 бр. нови за извършване на дейности събиране и 

транспортиране на отпадъци и 6 бр. изменения и допълнения на регистрационни документи 

за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. Издадени са 5 бр. 

нови и изменения и допълнения на вече издадени разрешителни документи по чл. 67 от 

ЗУО, от които 1 бр. нов разрешителен документ за дейност по отпадъци, 1 бр. изменение и 

допълнение на разрешителен документ, 1 бр. прекратен разрешителен документ  и 2 бр. 

отказа от издаване на разрешение.  

 

ОХВ: Няма извършвани проверки за месеца.  

 

СЕВЕЗО Няма   извършени проверки.  

 

ЗОПОЕЩ – Няма извършвани проверки за месеца 

 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ  При проверка на РДНО – Шумен са дадени 

предписания за предприемане на мерки за отстраняване на изтичане на инфилтрат извън 

тялото на клетка 3 на РДНО-Шумен. Получена е информация за текущи дейности на 

Община Шумен, свързани с проучване на възможността за пречистване на инфилтратните 

води в ГПСОВ-Шумен. 

ОВОС и ЕО:  За отчетният период не са извършени планови проверки от експертите 

в направлението. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец януари няма издавани 

наказателни постановления по съставени Актове за установени административни 
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нарушения. Няма прекратени АУАН, наложени текущи месечни санкции и наложени 

принудителни административни мерки.  

 

СПОРАЗУМЕНИЯ: Сключени са 2 бр. споразумения на обща стойност 2800 лв. 

както следва: 

1. Споразумение №1/27.01.2023 г., „Пробленд“ ООД гр. Шумен. Дружеството не е 

водило отчетност в НИСО за образуваните от дейността си производствени отпадъци. 

Осъществен състава на   чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за управление на 

отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от 

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 1400 лв. 

2. Споразумение №2/31.01.2023 г, „ДСК“ ЕООД, гр. Търговище. Неизпълнение на 

задължително предписание, дадено на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на 

околната среда с констативен протокол № ДЙ-79/26.10.2022 г. Осъществен състава на 

чл.166, т.3, във връзка с чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р на 1400 лв. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ 

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 23 

бр. отговори по внесени уведомления за ИП, от които 1 бр. да се извърши процедура по 

Наредбата за ОС; 9 бр. по внесени Горскостопански програми, от които 4 бр. да се извърши 

процедура по Наредбата за ОС, 13 бр. във връзка с кандидатстване по подмярка 6.1 (от 

които 1 бр. да се извърши процедура по реда на наредбата за ОС) и 1 бр. по подмярка 6.3; 2 

бр. по внесени План-извлечения (ДГТ); 1 бр. Технологичен план за залесяване. Издадени са 

4 бр. решения по чл.18, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и 1 бр. решение за прекратяване 

на процедура по реда на наредбата. По внесени УИН са изготвени 5 бр. писма, указващи 

приложимата процедура по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от 

ЗООС. Дадени са 5 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. В рамките на 

месеца е издадена една регистрационна карта, съгласно разпоредбите на Закона за 

биологичното разнообразие, като е регистриран един екземпляр от вида Многоцветен лори 

(Trichoglossus haematodu).  

Взети са участия в 47-мото Средно-зимно преброяване на зимуващите водолюбиви 

птици в България, в рамките на три дни. 2 бр. Комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при 

Областни дирекции „Земеделие”- Шумен и Търговище. Второ национално събитие на тема: 

„Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на Планове за 

управление на Натура 2000“, гр. София. 

 

Бизнеса: Процедирани са 48 уведомления за инвестиционни предложения, 8 

уведомления за план/програма,  изготвено е 1 процедурно писмо с указана приложима 

процедура по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и едно за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. През 

месец януари са постъпили 5 бр. искане за преценка ЕО, по които са проведени 

консултации с РЗИ.  В хода на разглеждане на постъпилите преписки са проведени 

следните консултации: С БДЧР гр. Варна и БДДР гр. Плевен: 14 бр. по внесени УИП, от 

които 2 консултации са по допълнително внесена информация и 2 бр. по постъпили 

Искания за преценяване на необходимостта от ЕО. С РЗИ – по всички представени Искания 

по ЕО. С ОД „Земеделие“ по едно Искане за преценяване на необходимостта от извършване 
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на ЕО, както и две консултации с Община Търговище и Община Каолиново, относно 

съответствие на УИП с предвижданията на ОУП на общините. 

Издадено е Становище за издаване на сертификат по чл.18, ал.1 от Закона за 

насърчаване на инвестициите за инвестиционно предложение за ИП „Монтиране на нов 

фолиев стан и съпътстващи съоръжения във Валцов цех 2; инсталиране на индукционна и 

ротационна пещи за рециклиране на алуминий-съдържащи материали; монтиране на 

аспирационни системи в цех Леярен и цех за Механична обработка на профили; 

инсталиране на система за втечнен пропан-бутан (LPG) в рамките на производствената 

площадка на „Алкомет“ АД“. 

През месец януари са представени и обработени 7 броя доклади за проведени СПИ 

през 2022 г. и 2023 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Глас - 

Комерс“ ООД, гр. Нови пазар, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за 

неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел, Върбица и Антоново”, гр. Омуртаг, 

„Карлсберг България“ АД, гр. Шумен, „Енпай Трансформърс Компонентс България“ 

ЕООД, гр. Шумен, Община Шумен, „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище 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. 

По реда на Наредба 2 за класификация на отпадъците, през месец януари от 

оправомощените експерти са утвърдени 18 бр. работни листи за класификация на отпадъци, 

генерирани от дейността на различни производствени предприятия.  

През изтеклия месец, експерти от инспекцията взеха участие в 3 бр. държавни 

приемателни комисии на: „Газостанция“ находяща се в гр. Смядово, „Пристройка към 

магазин за промишлени стоки“ в гр. Шумен и 1-ви етап от реконструкция на 

водоснабдителна мрежа кв. Мътница в гр. Шумен.  

 

Обществеността: През месец януари беше обобщен и отчетен доклада за 

изпълнението на дейностите по Програмата „Младежи за околна среда“ на МОСВ. 

Съгласно регионалния план на шуменската екоинспекция на територията на Шуменска и 

Търговищка области бяха реализирани дейности на сдружение „Инициативи за местно и 

регионално развитие“, на БМЧК-Търговище и една самостоятелна инициатива на РИОСВ-

Шумен. След анализиране на проведените инициативи беше отчетено превишение по 

отношение на броя на участниците, сравнено с първоначално заложеният индикатор за 

брой участници и напълно постигнат заложения индикатор за териториалния обхват на 

дейност на цялата инспекция.  

В последния ден на месец януари третокласниците от Начално училище „Илия Р. 

Блъсков“ в Шумен се включиха в уроците на шуменската инспекция по повод Световния 

ден на влажните зони, който традиционно се отбелязва всяка година на 2 февруари. 

Интерактивните уроци бяха посветени на темата за тази година – „Влажните зони – 

съживяване и възстановяване“. Децата от 3а, 3б и 3в клас научиха повече за водолюбивите 

птици, обитаващи влажните зони в Шуменска и Търговищка области от експерт на 

екоинспекцията, участвал в тазгодишното преброяване, оцветяваха и наблюдаваха 

научнопопулярен филм за природния резерват Сребърна. 


