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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

През месец февруари 2023 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 57 

бр. проверки, при които провериха 55 обекта. От извършените проверки, 23 бр. са 

плановите, а останалите 34 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 

41 задължителни за изпълнение от операторите предписания. Изпълнени са 2 бр. 

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, при които са дадени 2 

бр. предписания. Няма извършвани проверки по изпълнение условията на комплексни 

разрешителни. За установени административни нарушения през месец февруари са 

съставени   11 бр. АУАН, издадени са 11 бр. НП на стойност 21 550 лв., и са сключени 2 бр. 

споразумения на обща стойност 1610 лв. През отчетния период по издадени от директора 

наказателни постановления и сключени споразумения са събрани общо 16243,46 лв.  По 

наложени глоби и санкции са платени  4640,00 лв., а по сключени споразумения 3010,00 лв. 

От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  8593,46 лв. Разпределени и 

преведени на съответните общини за месеца са 609,42  лв., като разпределението на 

приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини е:  Община Шумен – 65,52 

лв., Община Търговище – 97,60 лв., Община Омуртаг – 14,48 лв., Община Попово – 411,20 

лв.,  Велики Преслав – 20,62 лв. 

От постъпилите за отчетния период 14 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха  10 бр. 

проверки на място, а от останалите 4 сигнала 3 бр. са препратени за решаване по 

компетентност до съответните институции – общински или други администрации и по 1 бр. 

предстои предприемане на действия през м. март на 2023 г.  

През м. февруари са процедирани 45 бр. УИН, 6 броя УПП, шест броя Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, един брой Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Постановени са едно решение за преценяване на 

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

решение за допусната очевидна фактическа грешка; едно решение за преценяване на 

необходимостта от ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“.  

Експертите от направление „БРЗТЗ” през м. февруари извършиха 6 бр. извънредни 

проверки на 6 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол няма дадени предписания. 

През отчетния период са съставени 8 бр. АУАН по реда на Закона за лечебните растения. За 

периода са предприети действия по 5 бр. подадени сигнала, касаещи компетенциите на 

направление „БРЗТЗ“.  

По отношение управление на отпадъците, през м. февруари са проверени 24 бр. 

обекти, извършени са общо 27 бр. проверки,  в т.ч. извънредни – 20 бр. и планови 7 бр. В 

рамките на осъществения контрол са дадени 26 бр. предписания за отстраняване на 

констатирани несъответствия и привеждане в съответствие с нормативната уредба. За 

периода са изпълнени 4 бр. предписания. През месец Февруари е съставен акт за 

установяване на административно нарушение на „Био Енигма“ ЕООД за неизпълнение на 

чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155 от ЗООС. 

По отношение контрола на ОХВ и смеси са извършени 8 проверки, дадени са 10 

предписания. По реда на ЗОПОЕЩ са извършени 2 проверки и са дадени 2 предписания. 

Извършена е  една извънпланова проверка на оператор на комплексно разрешително, при 

която е дадено едно предписание.  
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2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

През месец февруарии 2023 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 55 

бр. проверки, при които провериха 57 обекта. От извършените проверки, 23 са планови, а 

34 са извънредни. Дадени са 41 задължителни за изпълнение от операторите предписания.  

Изпълнени са 2 бр. комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, при 

които са дадени две предписания. За установени административни нарушения през месец 

февруари са съставени 11 бр. АУАН, издадени са 11 бр. НП на стойност 21 550 лв., и са 

сключени 2 бр. споразумения на обща стойност 1610 лв. 

Извършени са 2 бр. комплексни проверки по компоненти и фактори на околната 

среда на машиностроително предприятие „КММ“ АД гр. Шумен и на „Клара АБЦ“ ЕООД 

кланица с. Зелена морава общ. Търговище. В рамките на комплексните проверки, за 

установени нередовности и непредставени документи, на операторите са дадени общо 2 

бр. предписания. Няма съставени АУАН при комплексните проверки. 

 

Засилен превантивен контрол:  
През месец февруари са постановени: едно решение за преценяване на 

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

ОВОС“, за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на производствена 

база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с 

обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури, резервоари за съхранение на 

олио и собствено водовземно съоръжение в поземлен имот 57649.503.3224, по КК на гр. 

Попово“, площ 75782 кв. м и НТП „За хранително-вкусовата промишленост“; едно 

решение за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № ШУ-04-ПР/2023 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение 

„Изграждане и експлоатация на производствена база за преработка, лющене, пресоване и 

екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни 

култури, резервоари за съхранение на олио и собствено водовземно съоръжение в 

поземлен имот 57649.503.3224, по КК на гр. Попово“, площ 75782 кв. м и НТП „За 

хранително-вкусовата промишленост“ и едно решение за преценяване на необходимостта 

от ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“ за: "Изготвяне на частично 

изменение на ОУП на община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 

54273.90.8 по КК на с. Осмар, общ. Велики Преслав“. 

Във връзка с внесено Уведомление за инвестиционно предложение от „Алкомет“ 

АД, гр. Шумен и чл. 5, ал. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и за ограничаване на последствията от тях и чл. 103, ал. 4, т. 1 от Закона за 

опазване на околната среда, е изпратено по служебен път  до ИАОС гр. София допълнено 

уведомление по чл. 1, ал. 1, т. 1 от същата Наредба. Получено е Писмо от ИАОС гр. 

София, с искане за отстраняване на установени непълноти и неточности в уведомлението 

за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС. Във връзка с гореизложеното е изпратено писмо 

до „Алкомет“ АД с указания за  отстраняване на  непълнотите и несъответствията по 

уведомлението за класификация. 

Издадени са 2 бр. становища от компетентността на РИОСВ-Шумен, при 

процедури за актуализиране на условия от комплексните разрешителни на операторите 

„Брамас 96“ АД“ и „Квинс-арго“ ЕООД. 

 

Tекущ контрол  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 14 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 10 бр. 
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проверки на място, за което са съставени констативни протоколи. От останалите, на 3 бр. е 

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

съответните общински или други администрации. Предстои извършване на проверка на 

място по 1 бр. сигнал в началото на м. март.  

1. По постъпил сигнал вх. № С-7/03.02.2023 г. за намерен ястреб в с. Войвода, 

общ. Нови пазар, който не може да лети е извършена проверка на място при която се 

установи, че птицата е от вида Малък ястреб, без видими външни наранявания, физически 

слаба, не може да лети и е с обездвижен десен крак. В тази връзка ястребът бе взет, след 

което на същия ден беше транспортиран за лечение и отглеждане до ОП „Зоопарк – 

Спасителен център“ гр. Варна. Подателят на сигнала присъства по време на проверката; 

2. По сигнал С-8/06.02.2023 съдържащ данни за замърсяване с отпадъци в гр. 

Шумен, вилна зона, местност Под манастира е извършена е проверка на място, при която 

са установени 2 бр. локални замърсявания с битови, строителни, текстилни и др. 

отпадъци. Съставен е констативен протокол с който на Община Шумен е дадено 

предписание за почистване на констатираните замърсявания в срок до 22.02.2023 г. От 

Община Шумен е получено писмо с вх. № С-8-3/20.02.2023 г., съгласно информацията от 

което е установено че замърсените участъци са частна собственост и са изпратени 

възлагателни  писма на собствениците им за извършване на почистване; 

3. Във връзка с постъпил сигнал С-9/10.02.2023 за наличие на дим и мирис на 

сяра в гр. Търговище е извършена проверка на място на обект "Рок 7" ЕООД - 

предприятие за производство на каменна вата. При извършения оглед се установи, че 

всички технологични съоръжения функционират. По думи на присъствалия на проверката 

представител на дружеството на 03.02.2023 г. е започнало разпалване и подгряване на 

куполната пещ, като се очаква в периода 13.02.2023 г. - 14.02.23 г. производствените 

съоръжения да спрат да функционират. При извършената проверка не се установи наличие 

на черен дим от изпускащите устройства на източниците на емисии. Не се установи 

миризма на сяра в района на производствената площадка и извън нея. Подателят на 

сигнала отказа да присъства на проверката, същият е уведомен по телефона за 

гореизложените констатации; 

4. По сигнал за изтичане на мръсни отпадни води пред сграда на адрес ул. 

,,Дедеагач‘‘ в  гр. Шумен е извършена извънредна проверка при която е констатирано че, 

че трите прилежащи шахти до блока описани в сигнала не преливат. В шахтата, 

разположена на паркинга пред сградата има дебит на вода. Към момента на проверката 

няма преливане или замърсени площи пред сградата или на паркинга. На около 20м на юг 

от паркинга, по склона се констатира изтичане на води с неясен произход от четвърта 

шахта разположена в имот №83510.668.220. Не се установи характера на водите, стичащи 

се по склона – битово-фекални, подпочвени или авария на водопровод/канализация. При 

извършване на проверката присъстваха представители на ВиК оператора. Мястото, от 

което изтича водата е трудно достъпно/непроходимо, с оглед на което достъпът може да 

се счита за ограничен. Дадено е предписание на ВиК Шумен да се преустанови изтичането 

на отпадъчни води от канализационната шахта; 

5. По постъпил сигнал за оставена във ветеринарна клиника в гр. Търговище сова 

с обездвижени крака е извършена проверка на място, при която се установи, че птицата е 

от вида Горска ушата сова, без видими външни наранявания, не може да лети и е с 

обездвижени крака. В тази връзка совата бе взета, след което на същия ден беше 

транспортирана за лечение и отглеждане до ОП „Зоопарк – Спасителен център“ гр. Варна;  
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6. По сигнал за бухал с ранено крило, който е намерен на пътя към с. Ловец, общ. 

Търговище е извършена  проверка, за която е съставен Констативен протокол № ХХ-

02/20.02.2023г. При пристигане на място се установи, че за птицата е настъпил летален 

изход. Предвид това, трупът ѝ бе прибран и впоследствие оставен в района, където е била 

открита птицата, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. 

Подателят на сигнала присъства по време на проверката; 

7. С-14/20.02.2023 Сигналът е подаден на зеления телефон на инспекцията на 

19.02.2023г., като подателят на сигнала е прибрал птицата в жилището си в гр. Шумен. На 

20.02.2023г. при проверката на адреса, където е прибрана птицата се установи, че тя е от 

вида Малък ястреб с леко нараняване на лявото крило, в добро жизнено състояние. 

Ястребът бе прибран в сградата на РИОСВ - Шумен, като впоследствие бе освободен в 

подходящ район предвид доброто му общо състояние. Подателят присъства по време на 

проверката, като впоследствие бе уведомен и за освобождаването на птицата в природата. 

За проверката е съставен Констативен протокол № ДС-03/20.02.2023г; 

8. По сигнал вх. № С-16/20.02.2023 за намерен ястреб с ранен крак в района на 

"Ковачевско кале", землище с. Ковачевец, общ. Попово е извършена проверка на място, 

при която се установи, че птицата е от вида Обикновен мишелов, с обездвижен ляв крак и 

не може да лети. В тази връзка птицата бе прибрана в сградата на РИОСВ - Шумен и 

впоследствие транспортирана за лечение и отглеждане  до ОП „Зоопарк – Спасителен 

център“ гр. Варна. Подателят на сигнала присъства по време на проверката. 

9. Във връзка с постъпил сигнал вх. № С-18/22.02.2023 за изтичане на отпадъчни 

води от канализационна мрежа на ул. ,,Тича“ № 6 в гр. Шумен е извършена проверка на 

място. Констатира се, че трите прилежащи дъждоприемни шахти на ул. ,,Тича‘‘ №10 са с 

ограничена проводимост, вследствие на което при най-ниска кота на пътната настилка се 

наблюдава ревизиране на воден обем. Към момента на проверката не е установено 

изтичане на отпадъчни води; 

10. По сигнал С-20 от 22.02.2023 г., съдържащ данни за оцветяване в розо-вишнев 

цвят на водите на Река Поройна в гр. Шумен е, в района под хипермаркет "БИЛЛА". е 

извършена проверка с представители на община Шумен, ВиК-Шумен и БДЧР, на водните 

обекти р. Енчова и р. Поройна в регулационните граници на гр. Шумен. При проверката 

не се наблюдава нехарактерно оцветяване на водите във водните обекти. При оглед на 

участък от р. Поройна, при точка със снети приблизителни географски координати СШ 

43°16'23.6" и ИД 26°55'22.6" е установено заустване на водни маси със светлокафява 

цветност, посредством тръбопровод издаден от дясната стена на речния канал, от където е 

извършено пробонабиране за качествен анализ. По заявка на БДЧР са взети извадки от 

повърхностните водни обекти- р. Енчова, при една точка и от р. Поройна при две точки. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на 

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

отпадъци:  

 

През отчетния период са извършени 4 бр. планови проверки на лица генератори на 

производствени отпадъци и 3 бр. планови проверки на лица, притежаващи разрешителни 

и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. При проверките 

на лицата, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци е 

установено, че образуваните от дейността на дружествата отпадъци, се съхраняват при 

спазване изискванията наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. Води се отчетност в Национална 
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информационна система „Отпадъци“, съгласно 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 извършващи дейности с отпадъци и генераторите 

на отпадъци въвеждат данни в Национална информационна система „Отпадъци“. 

 

Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици:   

През месеца приоритет беше приключването на преписки по входирани уведомления 

за ИП, ГСП, План-извлечения и във връзка с кандидатстване по подмерки 6.1 и 6.3. 

Извършиха се 6 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. на ПР „Патлейна“ във връзка 

с писмо на МОСВ; 5 бр. по постъпили сигнали за намерени бедстващи птици. В ОП 

„Зоопарк – Спасителен център“ - гр. Варна са изпратени за лечение и отглеждане 3 бр. 

екземпляра от видовете Обикновен мишелов, Горска ушата сова и Малък ястреб. Един 

екземпляр от вида Малък ястреб е прибран и впоследствие освободен в подходящ за вида 

район, предвид доброто му здравословно състояние. Един екземпляр от вида Бухал е 

оставен в района, където е бил намерен съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния 

изход за птицата. 

 

 Опазване чистотата на въздуха:  През месец февруари са извършени планови 

проверки на 5 обекта. Извършени са и 3 броя извънредни проверки /в това число 1 брой 

проверка по сигнал на „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище/, „Флавъпълс“ АД, гр. Шумен - 

относно утвърждаване на точки за проби въздух от източници на емисии на вредни 

вещества изпускани в атмосферния въздух; „Роса“ АД, гр. Попово - извънредна проверка 

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

оксиди, 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. През месец февруари не са извършвани измервания на нивата на шум излъчван 

от промишлени източници.  

  

 Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и 

правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения: През месец февруари са 

извършени основно проверки по плана на РИОСВ Шумен за 1-во тримесечие на 2023 г. на 

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

са планови проверки на  4 бр. обекти емитери на отпадъчни води за месеца.  Това са: 

РДНО гр. Търговище; ГПСОВ Търговище, гр. Търговище; ГПСОВ Велики Преслав, гр. 

Велики Преслав и „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена Морава.  Няма дадени предписания. 

Извършена е една планова комплексна проверка – на „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена 

Морава  при която няма дадени предписания. Извършена е една извънредна проверка –

последващ контрол за изпълнение на предписание – на „Генезис Юръп“ ЕООД / бивше 

„Гроугрийн България“ ООД /, с. Надарево . Дадено е едно предписание.  Съставени са 2 

броя АУАН – на „Генезис Юръп“ ЕООД с. Надарево и на „Хан Омуртаг“АД, гр. Шумен. 

Наложена е една ТМС – на „Мит и Ко“ ЕООД за РДНО гр. Омуртаг. 

 

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. Извършени са 3 бр. 

планови проверки на лица притежаващи разрешителни и/или регистрационни документи 

за извършване на дейности по третиране на отпадъци: „Био Енигма“ ЕООД, „Акация 

Трейд“ ЕООД и „Метарекс“ ООД, гр. Шумен. 

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

последващ контрол на дадено при предходна проверка предписание, на „Генезис Юръп 
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ЕООД /бивш „Гроугрийн България“ ООД/, с. Надарево,  при която е констатирано че 

същото не е изпълнено. За установеното, на дружеството е съставен АУАН при проверката 

и е дадено ново предписание за предприемане на мерки за недопускане заустването на 

непречистени производствени води.  

  

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

През месец февруари на 2023 г. от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са 

съставени 11 бр. АУАН както следва:  

1. ДС-04/13.02.2023 г., ДЗЗД "Хербавис", общ. Омуртаг, дружеството не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2022 г, нарушен е 

чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР;  

2. ПС-01/13.02.2023 г., "Генезис Юръп" ЕООД, Неизпълнение на предписание от КП 

№ ПС-78/07.11.2022 г., осъществен състава на чл. 166, т. 3, във връзка с чл. 155, ал. 2 от 

ЗООС; 

3. КБ-01/ 20.02.2023 г., "Панко 67" ЕООД, дружеството не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2022 г, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР; 

4. ДС-05/ 20.02.2023 г., П. Х. П., не е представил отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2022 г, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР; 

5. ДС-06/ 20.02.2023 г., П. Х. П., не е представил отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2022 г, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР /касае се за 

обект, различен от този, за който е съставен АУАН №ДС-05/ 20.02.2023 г/; 

6. ЗВ-03/21.02.2023 г., „Био Енигма“  ЕООД, неизпълнение на задължително 

предписание дадено с констативен протокол  ЗВ-78 от 11.11.2022 г., осъществен е състава 

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

7. ДС-07/21.02.2023 г., А. С. Т., не е представил отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2022 г, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР;  

8. ДС-08/22.02.2023 г., Х. А. М., не е представил отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2022 г, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР; 

9. ДС-09/24.02.2023 г., С. Г. Д., не е представил отчет за добитите от него количества 

от лечебни растения за 2022 г, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР; 

10. ДС-10/27.02.2023 г., М. А. А., не е представил отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2022 г, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР; 

11. АН-01.28.02.2023 г., Хан Омуртаг АД, неизпълнение на предписание дадено с КП 

№ АН-59-1/28.11.2022 г., осъществен е състав на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от 

ЗООС 

 

 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ШУМ:  

 Атмосферен въздух - през месец февруари са извършени планови проверки на 5 

обекта. Извършени са 3 броя извънредни проверки на „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище 

проверка по сигнал, „Флавъпълс“ АД, гр. Шумен - относно утвърждаване на точки за проби 

въздух от източници на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух; 

„Роса“ АД, гр. Попово - извънредна проверка във връзка със съставяне на КП след проби 

въздух – установено е съдържание на азотни оксиди, 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.  

 Шум -  през месец февруари не са извършвани измервания на нивата на шум 

излъчван от промишлени източници.  
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 ВОДИ: Извършени са планови проверки на  4 бр. обекти емитери на отпадъчни 

води за месеца: РДНО гр. Търговище; ГПСОВ Търговище, гр. Търговище; ГПСОВ Велики 

Преслав, гр. Велики Преслав и „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена Морава.  Няма дадени 

предписания. Извършена е 1 извънредна проверка за последващ контрол по изпълнение на 

предписание на „Генезис Юръп“ ЕООД /бивш „Гроугрийн България“ ООД/, с. Надарево. 

Дадено е едно предписание. Съставени са 2 броя АУАН – на „Генезис Юръп“ ЕООД с. 

Надарево и на „Хан Омуртаг“АД, гр. Шумен. Наложена е една ТМС – на „Мит и Ко“ ЕООД 

за РДНО гр. Омуртаг. 

 

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

свързани с опазването на почвите от замърсяване. През месеца не са извършвани проверки 

по подадени сигнали, касаещи замърсяване на почви. 1 бр. сигнал за замърсяване с торова 

маса в имот в с. Загориче, общ. Каолиново в препратен за решаване по компетентност до 

община Каолиново и ОДБХ-Шумен. 

 

БРЗТЗСР: Извършени са 6 бр. проверки. Проверени са 6 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания. През отчетния период са съставени 8 бр. 

АУАН по реда на Закона за лечебните растения за непредставени отчети за добити 

количества от лечебни растения за 2022г., от които 2 бр. на юридически лица и 6 бр. на 

физически лица. За периода са предприети действия по 5 бр. подадени сигнали, касаещи 

компетенциите на направление „БРЗТЗ“. 

 

ОТПАДЪЦИ:  За отчетния период, са извършени 27 бр. проверки на 23 бр. обекта. 

от които извънредни – 20 бр. и 7 бр. планови проверки, В рамките на осъществения контрол 

са дадени 26 бр. предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, а са 

изпълнени 4 бр. Изготвени и издадени са 5 броя изменения и допълнения на вече издадени 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 4 бр. изменение и допълнение на 

регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци и 1 бр. 

прекратен регистрационен документ. Издадени са 2 бр. нови и изменения и допълнения на 

издадени разрешителни документа по чл. 67 от ЗУО, от които 1 бр. нов разрешителен 

документ за дейност по отпадъци и 1 бр. изменение и допълнение на разрешителен 

документ. 

 

ОХВ: Извършени са 8 бр. планови проверки при които са дадени 10 бр. 

предписания. Няма съставени АУАН.  

 

СЕВЕЗО Няма извършвани проверки за месеца 

 

ЗОПОЕЩ – Извършени проверки са две планови проверки, при които са дадени 2 

бр. предписания. Няма установени нарушения и съставени АУАН за месеца.  

 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: При извънпланова проверка на Регионално 

депо за неопасни отпадъци град Шумен се установи, че инфилтрат прелива от трета клетка, 

постъпва в околовръстна канавка за дъждовни води и се зауства в повърхностен воден 

обект – дере. Дадено е едно предписание за преустановяване на изтичането на инфилтрат.  
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ОВОС и ЕО:  За отчетният период не са извършени планови проверки от експертите 

в направлението. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец февруари са издадени 11 бр. 

наказателни постановления на обща стойност 21 550 лв., както следва: 

№1/02.02.2023 г., Х. М. А. обработвал е поземлен имот в нарушение на заповед за 

обявяване на защитена зона, нарушен е чл. 124, ал.1 от Закона за биологичното 

разнообразие. Наложена е глоба в размер на 300 лв.; 

№2/03.02.2023 г., К. Т. Г., нерегламентирано изхвърляне на камъни, пръст и 

строителни материали посредством товарен автомобил на неразрешено за това място в 

землище на гр. Нови пазар, нарушен е чл. 29, ал. 2, предл. второ от Закона за управление на 

отпадъците. Наложена е глоба в размер на 300 лв.; 

№3/03.02.2023 г, „РВ МЕТАЛ“ ЕООД, неизпълнение на задължително предписание 

№1,  дадено с констативен протокол № ЕВ-А 21/19.09.2022 г., осъществен състава на чл. 

166, т. 3, във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС. Наложена е имуществена санкция в размер на 

2000 лева; 

№4/03.02.2023 г., „Родна индустрия – 91“ ЕООД, неизпълнение на  44 бр. условия от 

комплексно разрешително № 242-Н0/2008 г., издадено от изпълнителния директор на 

ИАОС-София. Нарушен чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Наложена е 

имуществена санкция в размер на 10 000 лева; 

№5/13.02.2023 г., „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, допуснало е 

преливане и заустване на непречистени отпадъчни води от дъждопреливник във воден 

обект,  в отклонение със заложените условия в издаденото Разрешително за заустване. 

Осъществен е състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, предложение второ от Закон за водите. 

Наложена е имуществена санкция в размер на 2 000 лева; 

№6/07.02.2023 г., „Еко груп рисайклинг“ ООД,  не е водило отчетност за 

образуваните, транспортираните и предадените отпадъци, съгласно изискванията на чл. 44, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 

г.) и Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. Осъществен състава на чл. 135, ал.1, т. 1, 

предложение първо от Закона за управление на отпадъците. Наложена имуществена 

санкция в размер на 2000 лв.; 

№7/20.02.2023 г., „Соло текстил“ ООД, не е водило отчетност за образуваните, 

транспортираните и предадените отпадъци, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.) и Наредбата 

по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. Осъществен състава на чл. 135, ал.1, т. 1, предложение първо от 

Закона за управление на отпадъците. Наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.; 

№8/20.02.2023 г., В. А. Р., не е осъществил контрол по чл.112 от ЗУО, по отношение 

изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне. Осъществен е 

състава на чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците. Наложена е глоба в 

размер на 2000 лв.; 

№9/20.02.2023 г., А. С. М. По т.1 изкупил 1146 кг. цвят глог, като по този начин е 

надвишил със 146кг. разрешеното му количество за ползване на цвят глог от 1000кг.; По т.2 

изкупил 100кг листа липа, 255кг. млечка и 165кг. 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. Наложени 

две глоби с общ размер от 300 лв.; 

№10/22.02.2023 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. Наложена е глоба в размер на 250 лв. 
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№11/22.02.2023 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. Наложена е глоба в размер на 400 лв. 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ: Сключени са 2 бр. споразумения на обща стойност 1610 лв. 

както следва: 

1. Споразумение №3/10.02.2023г., „Трансмат Андреев“ ЕООД. 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 №4/13.02.2023 г, ДЗЗД „Хербавис“. Не е представило обобщена 

информация за изкупени, обработени, реализирани и налични количества от лечебни 

растения за 2022 г, нарушен е чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена санкция в р-р на 210 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: 29 

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

Наредбата за ОС; 8 бр. по внесени Горскостопански програми, 7 бр. във връзка с 

кандидатстване по подмярка 6.1 и 1 бр. по подмярка 6.3; (от които 1 бр. да се извърши 

процедура по реда на наредбата за ОС) 1 бр. по внесени План-извлечения (ДГТ). Издадени 

са 5 бр. решения по чл.18, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС. По внесени УИН са изготвени 12 бр. 

писма, указващи приложимата процедура по ЗБР при съвместяване на процедирането по 

глава шеста от ЗООС. В рамките на месеца са издадени две регистрационни карти, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани два 

екземпляра от вида Сив папагал жако (Psittacus erithacus).  Взети са участия в 2 бр. 

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

Търговище и в учредително събрание на Консултативния съвет към ДПП „Шуменско 

плато“. 

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. 

 

Бизнеса: Процедирани са 45 уведомления за инвестиционни предложения, 6 

уведомления за план/програма. Изготвени са 5 процедурни писма с указана приложима 

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

извършване на ОВОС и седем за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

През месец февруари са постъпили 6 бр. искане за преценка ЕО, по които са проведени 

консултации са РЗИ и един брой искане за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС. Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: с БДЧР гр. Варна и БДДР гр. Плевен: 12 бр. по внесени УИП, от които 5 

консултации са по допълнително внесена информация и по 3 бр. по Искане за преценяване 

на необходимостта от ЕО. С РЗИ – по всички представени Искания по ЕО и ОВОС. Две 
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консултации с „В и К“ ООД - гр. Търговище по внесени искания за преценяване на 

необходимостта от ЕО.  

През месец февруари са представени и обработени 9 броя доклади за проведени СПИ 

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

Озай БГ“ ЕООД, гр. Шумен, „БМП – Близнаци - Метал“ ООД, с. Стража, „Алмед“ ООД, гр. 

Нови пазар, „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище, „Трейдфарма“ ЕООД, гр. Нови 

пазар, „Теси“ ООД, гр. Шумен и ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни 

отпадъци, кв. „Дивдядово“ – 2 броя и „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за 

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

Резултатите от проведените измервания показват, че съдържанието на контролираните 

вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, 

регламентирани с нормативните актове. 

 

Обществеността: На основание чл.16, ал.1 от ЗОПОЕЩ, РИОСВ-Шумен е 

предоставила на Министъра на околната среда и водите информация за вписване и 

поддържане на публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ през месец февруари  2023 г. за 

22 броя издадени документи по реда на ЗУО. Информацията е подадена електронно и 

вписана в регистъра посредством внедрената Информационна система за управление на 

публичен регистър /ИСУППР/ по ЗОПОЕЩ и е в съответствие с публикуваните указания в 

сайта на Министерството на околната среда и водите МОСВ.   

Шуменската екоинспекция традиционно организира екологични инициативи по повод 

Световният ден на водата – 22 март, които представят различни аспекти от приложението 

на водата и значението, което тя има за живота на Земята. През месец февруари РИОСВ 

обяви конкурс за рисунка или фотография на воден обект. Идеята на организаторите е да се 

провокират подрастващите да изразят своята позиция, мисли и отношение, чрез 

художествените похвати, в представяне на ценността на водното богатство. 

          


