
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 През месец Май експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 72 

проверки, при които провериха 69 обекта. От извършените проверки 44 са планови, а 

28 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 32 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 3 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 5 811, 22 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 2 600 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани 3 211, 22 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 1 916, 13 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 991 , 87 лв., община Шумен – 651, 46 лв., община Търговище – 121, 60 лв., 

община Никола Козлево – 12, 80 лв., община Антоново – 87, 20 лв. и община В. 

Преслав – 51, 20 лв.  

 През отчетния  период са извършени 10 проверки по сигнали , от постъпили 

общо 14  сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната 

поща на РИОСВ. 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  Изпълнени са 44 планови проверки за месец май по всички направления, от които 

най - много са по отпадъци– 14 броя. 

            За отчетния период са извършени 3 броя проверки на оператори с Комплексно 

разрешително, както следва: община Омуртаг и “Мит и Ко”- Регионално депо за 

неопасни отпадъци; община Търговище и ОП “ БКС Търговище “ – Регионално депо за 

неопасни отпадъци и “Хибриден център по свиневъдство “ АД, гр. Шумен. 

 За отчетния период експертите са провели 3 броя комплексни проверки на 

следните дружества: "Камбро Озай БГ" ООД, гр. Шумен, "Пип трйд" ООД, с. Давидово 

и  "Фикосота  " ООД, гр. Шумен.  

            През отчитания период експертите са проверили обекти по 28 бр. извънредни 

проверки. От тях 10 са по сигнали и жалби, 1 бр. е по последващ контрол,  и 17 са 

други. 

                        През месец април са съставени 3 броя АУАН. От тях 1 брой е за нарушение  на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и 2 броя са за нарушения на Закона 

за водите (ЗВ). 

 

Засилен превантивен контрол: 

През месец май са постановени четири решения за преценяване на 

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

за: „План за интегрирано развитие на Община Смядово 2021- 2027г.“, „План за 

интегрирано развитие на Община Опака 2021-2027г.“, „Подробен устройствен план- 

план за застрояване на ПИ № 52009.114.371 по КК на гр. Нови пазар с площ 3000 кв. м. 

и НТП: „Нива“ и Подробен устройствен план-парцеларен план за техническа 

инфраструктура-водопровод, ел. провод и пътна връзка до същия имот“ и „Подробен 

устройствен план- план за застрояване на ПИ № 52009.114.23 по КК на гр. Нови пазар с 



площ 12748 кв. м. и НТП: „Нива“ и Подробен устройствен план-парцеларен план за 

техническа инфраструктура-водопровод, ел. провод и пътна връзка до същия имот“; 

- Постановени са седем решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“ за ИП:  „Изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ с идентификатор 55381.27.21 

по КК и КР на с. Паничино, общ. Омуртаг“; „Разширение на дейността - изменение и 

допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-20 от 01.06.2020 г. за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен в поземлен имот с 

идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с НТП: „За друг вид производствен, 

складов обект“ по КК на гр. Шумен“; „Изграждане на собствено водовземно 

съоръжение-тръбен кладенец с дълбочина 600 (±50) м в поземлен имот с 

идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен“; „Изграждане на 

Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Етап 31 - Разпределителен газопровод извън 

урбанизираната територия по бул. „Симеон Велики“ ПИ 83510.60.133, свързващ Клон 

14 - втори етап на строителство с Етап 23 Изграждане на разпределителен газопровод 

захранващ с природен газ „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД“; „Складова база за съхранение и 

преработка на фуражни суровини- II-ри етап на строителство“ с местонахождение: ПИ 

10238.22.9, с. Васил Левски, общ. Търговище“; „Изграждане на фотоволтаична 

централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.5 (стар № 027005), поземлен имот 

с идентификатор 37469.27.7 (стар № 027007) и поземлен имот с идентификатор 

37469.27.8 (стар № 027008), в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. 

Търговище”, „Изграждане на работилница за художествена керамика“, в ПИ № 

46053.501.1165 по КК на с. Мадара, общ. Шумен“. 

- Постановено е едно решение за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР, по 

реда на чл. 2а, ал. 5, т. 3 и ал. 6 от Наредбата за ОВОС- невнесено искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС след напомнително писмо за 

инвестиционно предложение „Паркинг за леки автомобили в парцел УПИ XVIII, кв. 

23а, с достъп от ул. „Кирил и Методий“, с. Венец, общ. Венец“. 

Извършена е една планова проверка за периода на "Енола фарм" ЕООД, с. 

Алваново, общ. Търговище- проверка по Решение по ОВОС № ШУ-4-4/2016г. за ИП 

„Модернизация и реорганизиране на процеси по отглеждане на свине в свинекомплекс 

с. Алваново, общ. Търговище, обл. Търговище“, при която се констатира, че 

инвестиционното предложение е в процес на реализация. 

През месец май е извършена една извънпланова проверка по сигнал №-57/ 

21.05.2021г. за миризма от торова маса от птицеферма в с. Янково, общ. Смядово, 

изсипана в дворно място в селото. 

През месец май са дадени 2 броя становища от компетентността на РИОСВ-Шумен 

за заявления за издаване на комплексни разрешителни за инсталации за интензивно 

отглеждане на птици – „Елитсан“ ЕООД с. Методиево и „Виктория Вет“ ООД кв. 

„Дивдядово“ 

 

Текущ контрол:  

 

 Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 Във връзка с постъпил сигнал за намерена птица от вида обикновен мишелов със 

счупено крило е извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол. С 

оглед състоянието на птицата, същата е транспортирана до спасителен център за диви 

животни „Зелени балкани“ гр. Стара Загора. Сигналът е заведен по-късно, тъй като е 

получен по телефона в празничен ден. 



 След получен сигнал за каране на ATV над пътя за с. Новосел, в землището на с. 

Лозево в защитена зона BG0382 „Шуменско плато“ за опазване на природните 

местообитания (обявена със Заповед на МОСВ), вероятно от рокерски клуб намиращ се 

в селото е извършена проверка на място. Съставен е Констативен протокол съвместно с 

представител на ТП „ДГС Шумен“- гр. Шумен, за което подателят на сигнала е 

уведомен по телефона. 

 Във връзка с получен сигнал за намерена лястовица със счупено крило в гр. 

Шумен е извършена проверка на място. Съставен е Констативен протокол. При 

проверката се установи, че птицата е от вида Черен бързолет, без видими външни 

наранявания, но не може да лети и в тази връзка бе прибрана в сградата на РИОСВ – 

Шумен преди транспортирането ѝ до Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е присъствал по време на 

проверката. На следващия ден, преди транспортирането ѝ до Спасителния център, 

птицата умря, като причина за това може да е вътрешно опаразитяване или в резултат 

от падането ѝ на земята предния ден. 

 След постъпил сигнал за изгаряне на растителни и животински отпадъци в с. 

Певец е изпратено е писмо до кмета на общ. Търговище за предприемане на 

съответните мерки по компетентност. 

 Във връзка с получен сигнал за съхраняване на промишлени отпадъци скрити в 

склад от фирма Фрештекс текстил финишинг България ЕООД, гр. Попово е извършена  

проверка на място. Съставен е констативен протокол. Визирания в сигнала отпадък, се 

образува от дейността на дружеството. За отпадъка има утвърден работен лист и 

становище за основно охарактеризиране. Същият се съхранява на непропусклива 

повърхност в склад с ограничен достъп. Предстои отпадъкът да бъде предаден на депо 

за опасни отпадъци гр. Севлиево. Към момента на проверката дружеството не извършва 

производствена дейност.  

 В инспекцията е получен сигнал за изхвърляне на строителни отпадъци  на 

изхода на с. Средня в посока с. Черенча, обл. Шумен. Сигнала е препратен към към 

общ. Шумен за предприемане на действия. След извършване на проверка от Община 

Шумен, извършителят е установен и на същият му е съставен акт. 

 След получен сигнал за нерегламентирано сметище в с. Камбурово, общ. 

Омуртаг, същият е препратен  към общ. Омуртаг за решаване на проблема по 

компетентност.  

 Относно получен сигнал за оцветяване на река Поройна в керемиден цвят в 

участъка до моста при магазин „Практикер“ е извършен оглед ,от участъка преди 

Томбул джамия до моста преди магазин „Практикер“ в участъци, които не са покрити и 

затворени от горната страна. Не е установено описаното в сигнала оцветяване. 

Съставен е констативен протокол. Във връзка с  констатирано червеникавокафяво 

оцветяване на заливната тераса извън руслото на реката на две места е изпратено писмо 

до Община Шумен и до „В и К Шумен“ ООД за предприемане на мерки за 

установяване на наличие на тръбопроводи, които не са част от канализационна мрежа 

за дъждовни или дренажни води, в участъка на булевард „Симеон Велики“ между 

кръстовище при Томбул джамия и кръстовище при ул. “Климент Охридски“. 

        След получен сигнал за замърсяване с торова маса от отглеждане на пилета и 

неприятна миризма в с. Янково е извършена е проверка на място на ЕТ „Д* Д*“ – 

животновъден обект – птицеферма, с. Янково, за която е съставен констативен 

протокол. При извършения оглед на място е установено, че в момента в обекта няма 

бройлери. Сградите, които се използват за отглеждане на птиците (2 бр. халета) са 

измити, предстои дезинфекция. За обекта е издадено Удостоверение за регистрация на 

животновъден обект от ОДБХ-Шумен за отглеждане на бройлери с капацитет 30 000 



бр. при технология на отглеждане свободно върху несменяема постеля. Използват се 

пелети за постеля. Представен е Договор за наем за използване на силажна бетонирана 

яма, находяща се в стопански двор с. Бял бряг, като след угниване торовата маса се 

предава за наторяване на обработваеми земеделски земи. Към момента на проверката 

не е установено разпиляване на торови маси по прилежащи земни площи, няма 

преливане на отпадъчни води от събирателните шахти. За птицефермата е издадено 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Подателят на 

сигнала е присъствал при проверката. 

      В инспекцията е получен сигнал за щъркел, който не може да лети. Извършена е 

проверка на място в с. Мировец, общ. Търговище. Съставен е Констативен протокол  в 

присъствието  на кметския наместник на селото, подал сигнала. Птицата е 

транспортирана и настанена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

      Във връзка с получен сигнал за Черен бързолет, който не може да лети в гр. Шумен 

е извършена проверка на място. Съставен е Констативен протокол в присъствието на 

подателя на сигнала. Транспортирането на птицата до Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора не се осъществи, поради леталния изход 

за птицата. 

    Във връзка с жалба получена с писмо с вх. № ОА-1684/19.05.2021г. се извърши 

проверка на обект за оглеждане на овце в с. Златна нива. При проверката присъстваха 

представители на ОДБХ – Шумен, Община Каспичан и кмета на с. Златна нива. 

Констатира се следното: в имот в с. Златна нива, местност ,,Алган‘‘ е налична временна 

постройка за отглеждане на овце. Към момента на проверката животните не са били в 

заграждението. Ползвателят на имота притежава Удостоверение за регистрация на 

животновъден обект за временно пасищно отглеждане от ОДБХ – Шумен, което 

удостоверява, че е регистриран животновъдният обект, за временно отглеждане на 

животни в периода 15.03.2021 – 01.10.2021 г. На обекта не е изградена торова 

площадка, тъй като същият е за временно отглеждане на животните – пасище. Не е 

установена остра миризма на място. В близост до обекта няма повърхностни водни 

обекти. Лицето има постоянен обект находящ се в с. Правенци, като притежава 

удостоверение за регистрация на животновъден обект издаден от ОДБХ – Шумен за 

отглеждане на животни – овце. Дадено е едно предписание за представяне на липсващи 

при проверката документи, което е изпълнено. 

      След получен сигнал, че в  с. Тимарево е направена септична яма в двора на частно 

лице, която в момента е срутена и отпадъчните води се изтичат в общинско дере е 

уведомена общ. Хитрино, за предприемане на мерки и решаване на проблема по 

компетентност.       

    Във връзка с получен сигнал за трансграничен превоз на отпадъци, върнати от 

граничен пункт Лесово на площадката на генератора Метарекс ООД, находяща се в кв. 

Мътница, гр. Шумен от МОСВ на 29.05.2021 г., същия ден е извършена проверка  на 

място, с цел установяване предаването на отпадъците обратно на техния генератор. За 

връщането на отпадъците РИОСВ гр. Шумен е уведомена писмено от РИОСВ гр. Стара 

Загора. Отпадъците са разтоварени на площадката на 29.05.2021 г. На 31.05.2021 г. е 

извършена проверка на място в офиса на дружеството, тъй като 29.05.2021 г. е 

неработен ден. Представени са документи относно предаването на отпадъците. 

Изискани с предписание са документи, удостоверяващи получаването на отпадъците от 

техния генератор със срок на изпълнение 07.06.2021 г. Изготвен е отговор до МОСВ с 

изх. № С-61-1/02.06.2021 г. Изготвен е отговор до РИОСВ гр. Стара Загора с изх. № 

ОА-1810/02.06.2021 г. 



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 10 бр. планови проверки на лица генератори 

на производствени отпадъци и 7 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на дейности по 

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. Дейностите 

се извършват в съответствие с поставените условия в издадените разрешителни или 

регистрационни документи. Лицата генератори на отпадъци ги предават за последващи 

дейности в съответствие с нормативната уредба. Лицата извършващи дейности с 

отпадъци и генераторите на отпадъци са запознати с въвеждането на Национална 

информационна система „Отпадъци“, като въвеждат данни в електронната платформа. 

Експертите от направлението взеха участие  в 3 бр. комплексни проверки по 

компоненти и фактори на околната среда на млекопреработвателно предприятие „Пип 

Трейд“ ООД, „Камбро Озай БГ“ ЕООД гр. Шумен и „Фикосота“ ООД гр. Шумен.  

Във връзка с писмо от ТД ДАНС – Търговище относно третирането на смесени 

битови отпадъци на територията на община Попово на 13 и 14. 05. 2021 г. са извършени 

извънредни проверки на Община Попово и „Родна Индустрия 91“ ЕООД площадка гр. 

Попово. При проверките е констатирано, че отпадъците от организираното 

сметосъбиране на ТБО се разтоварват на асфалтирана площадка в общински имот в гр. 

Попово, за който от РИОСВ – Шумен няма издаден документ по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците. Установено е че в имота са налични и други отпадъци от 

пластмаси, хартия, текстил и излезли от употреба гуми. При проверката са дадени 3 бр. 

предписания за преустановяване разтоварването на отпадъци в имота, предаване на 

наличните на площадката отпадъци на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО и 

площадка за дейност със съответния код отпадък и представяне на всички отоносими 

документи към дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията 

на общината. Предписанията са обжалвани пред административен съд – Търговище от 

кмета на община Попово, като към момента няма постановено решение по жалбата.  

Извършена е 1 бр. проверка по писмо на национален координационен център 

„Отпадъци“ и представени документи на създадената за целта електронна поща на 

РИОСВ – Шумен, за внос на отпадъчен алуминий от „Алкомет“ АД. При проверката не 

са установени нередности и не са предприети административнонаказателни действия.  

 

 Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда:  

 Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен 

график за извършване на контролни измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници за 2021 г., през месец май е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 1 обект: „Хаддад Милк“ ЕООД, с. 

Макариополско. Същото е проведено от РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София, в 

съответствие с Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие, и определяне на шума в мястото на 

въздействие. 

 

 



 Опазване чистотата на въздуха: 

 През месец май са извършени планови проверки на 7 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 4 броя предписания, като е отчетено изпълнението на 

едно от тях, на останалите срокът не е изтекъл. 

През месец май са извършени 2 броя извънредни проверки, сред които: 1 брой 

проверка на „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан – извънредна проверка във връзка с 

временно преустановяване на производствена дейност – съставен е КП по чл. 69в от 

ЗООС – във връзка с действаща санкция, касаеща атмосферен въздух и 1 брой проверка 

на „Еко Транс“ ЕООД, гр. Търговище – извънредна проверка във връзка с временно 

преустановяване на производствена дейност с котел ПКМ – 2,5 с предна камера – 

съставен е КП по чл. 69в от ЗООС – във връзка с действаща санкция, касаеща 

атмосферен въздух. 

 

Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и 

правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

  През месец май са извършени основно проверки по плана на РИОСВ Шумен 

за 2-то тримесечие на 2021 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с 

вземане на водни проби. Извършени са планови проверки на  8 бр. обекти емитери на 

отпадъчни води за месеца: РДНО- Търговище; ЕТ „Н* Н*“, с. Кочово; АМЧМ- бетонов 

възел гр. Велики Преслав; „Строителни изделия“ АД, с. Хан Крум; „Тракиявин“ ООД, 

с. Овчарово; „Пип трейд“ ООД, с. Давидово; РДНО- Омуртаг; „Дайъри продъктс“ 

ЕООД, гр. Омуртаг. Съставен е 1 бр. Констативен протокол след водни проби – на КМ 

Каспичан. Извършени са две извънредни проверки с вземане на втори водни проби – на 

ДП „Кабиюк, с Коньовец и „Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец. Извършени са 2 

планови комплексни проверки – на „Пип трейд“ ООД, с. Давидово и „Фикосота“ ООД, 

гр. Шумен. Извършени са 3 планови проверки по Комплексно разрешително: РДНО гр. 

Търговище; РДНО гр. Омуртаг и „ХЦС“ АД, гр. Шумен. По отношение  опазване на 

водите няма дадени предписания.  

 През месец май са съставени  2 броя АУАН по отношение на водите – на „ВиК-

Шумен“ ООД, гр. Шумен за КМ Каспичан по чл.48, ал.1, т.3 от ЗВ и на „Мушев 58- 

Стоян Димитров“ ЕООД по чл.134, т. 6 от Закона за водите. Наложени са 2 броя ТМС – 

на „Херти“ АД, гр. Плиска и «Рока България» АД, гр. Каспичан 

Експертите от направлението участие в  Междуведомствена комисия за проверка 

на язовири по Заповед на обл. Управител на Търговище,  3 бр. ДПК. Извършена е една 

извънредна проверка по жалба в с. Златна нива, по писмо на ОДБХ Шумен. Извършена 

една извънредна проверка по писмо на ОД на МВР гр. Шумен – проверен Магазин за 

хранителни стоки в с. Хан Крум. Дадено едно предписание, което е изпълнено. 

Извършена е една планова проверка, съвместно с ПД – на „Енола фарм“ ЕООД, с. 

Алваново. 

 

Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, 

разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

  През месец май са извършени  3 бр. планови проверки на Регионално депо за 

неопасни отпадъци - Омуртаг, Регионално депо за неопасни отпадъци – Търговище и 

„Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен. През изминалия месец експертите 

от направление УООП извършиха 7 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци. 

 

 



Почви :  

През отчетния период не са извършвани проверки по почви. Изпълнено е 

даденото през м. Април предписание на Община Велики Преслав предписание за 

констатирани течове от 2 бр. контейнери (Б-Б кубове) за съхранение на залежали и 

негодни за употреба препарати за растителна защита.  

 

 Засилен последващ контрол: 

През изминалия месец е извършена 1 бр. проверка по последващ контрол във 

връзка с изпълнение на дадени при предходна проверка предписания на Хибриден 

център по свиневъдство АД гр. Шумен. При проверката е установено, че дадените 

предписания са изпълнени в поставените срокове.  

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

АУАН  През отчитания период са съставени 3 броя АУАН, както следва: 

„Деа“ ООД, гр. Шумен. Дружеството не е представило в РИОСВ – гр. Шумен 

отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за веществата, които нарушават 

озоновия слой. Нарушен чл. 13 във връзка с чл. 11 от Наредба за установяване на мерки 

по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават 

озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 

17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност 

на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови 

газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи 

парникови газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗЧАВ; 

"ВиК-Шумен" ООД. Като оператор на канализационна система на гр. Каспичан е 

допуснало заустване на отпадъчни води в несъответствие с заложените индивидуални 

емисионни ограничения в издадено разрешително за заустване. Нарушен чл.48, ал.1, т.3 

от ЗВ, във връзка с чл.38, ал.3 от Наредба №2/8.6.2011г.; 

"Мушев 58-Стоян Димитров" ЕООД. Като ползвател на сгради находящи се в 

ПИ с ИД 12766.79.73 по КК на гр. Върбица е изхвърлил и е съхранявал торови маси и 

други отпадъци от смесен характер, в крайбрежни и прилежащи земи на воден обект - 

р. Герила. Нарушен чл.134,т.6 от ЗВ. 

 

БРЗТЗСР:  

Извършени са 8 бр. проверки. Проверени са 8 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания и съставени АУАН. 

 

Отпадъци: 

За отчетния период, са извършени са общо 31 бр. проверки, от които 21 бр. 

планови и 10 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 бр. 

предписания, а са изпълнени 7 бр. Издадени са 6 броя нови и изменения и допълнения 

на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО от които 5 бр. за 

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

отказа от издаване на регистрационен документ, за непредставени в хода на 

процедурата документи.  

 

 



Химикали: 

Извършени са 7 планови проверки и участие в 3  проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО: Извършени 2 бр. проверки на предприятия с висок рисков 

потенциал. 

"Караш инвест" ООД, гр. Габрово, площадка Смядово беше извършена проверка 

на 13.05.2021 г. във връзка с текущ  контрол и Заповед № РД–173/4.03.2021 г. на  

Министъра на околната среда и водите. Изготвен е Констативен протокол и доклад от 

извършена проверка по чл. 157а, ал. 2 от  ЗООС. Същите са изпратени в МОСВ гр. 

София. Извършена бе проверка  на мерките предвидени  в актуализиран доклад за 

безопасност по чл. 116 ж, ал. 4, на  „Караш инвест” ООД  гр. Смядово, във връзка с 

класификацията му като предприятие с висок рисков потенциал, потвърждение по 

чл.103, ал.6 от ЗООС на извършената класификация, като предприятие с висок рисков 

потенциал, Изх. №УК-32/26.10.2017 г., актуално уведомление за класификация на 

предприятието/съоръжението, подадено  съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗООС с Вх.№УК-8 

от 6.2.2019г. в МОСВ гр. София. с  Изх.№УК-8/11.02.2019   и изпратено потвърждение 

по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършената класификация, Вх. № в РИОСВ Шумен ОА-

509 от 11.02.2019 г., като  констатациите за извършения контрол  са отразени в КП. 

Извършена беше проверка на изпълнението на мерките, предвидени в ДБ и 

уведомление по чл.5, ал.2 от ЗООС  на  оператор „Тракия глас България” ЕАД, гр. 

Търговище, кв.”Въбел”, Индустриална зона, със становище за потвърждение по чл.103 , 

ал.6 от ЗООС, Изх. №УК-163/15.6.2016 г. на уведомление  и Изх. № УК-3/7.02.2017 г. 

Изх. №УК-37/17.09.2018 г. на актуализирано уведомление на оператора «Тракия глас 

България» ЕАД, като предприятие с висок рисков потенциал - 19.05 и 20.05.2021 г.    

Предстои изготвяне на констативния протокол. 

 

ЗОПОЕЩ: 

През месеца са извършени 2 планови проверки в рамките на комплексни 

проверки: на „Камбро Озай БГ“ ЕООД, гр. Шумен при която е дадено 1 бр. 

предписание и на  "Пип трейд" ООД, с. Давидово. При която е дадено 1 бр. 

предписание. 

 

ОВОС И ЕО: 

При извършените планови и извънпланова проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН 

  

Комплексни разрешителни:  
При плановите проверки на „ХЦС“ АД и Регионално депо за неопасни 

отпадъци-Търговище е установено изпълнение на условията в комплексните 

разрешителни, съответно няма необходимост от даване на предписания. За регионално 

депо за неопасни отпадъци-Омуртаг са установени превишения в средноденонощното 

количество приемани отпадъци и в употребата на електроенергия за един тон 

депониран отпадък. За същото е била започната процедура по актуализация на 

комплексно разрешително, която към момента на проверката не е завършена. 

 

Наказателни постановления: През месец май са издадени 17 НП на обща 

стойност 9 950 лв., както следва: 

А*И*И*-билкозаготвител. Не е представил в РИОСВ обобщена информация за 

изкупените, реализирани, обработени и налични количества билки за 2020г. Нарушен 

чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв.; 



      Д*Г*Т* - билкозаготвител. Не е представил в РИОСВ обобщена информация за 

изкупените, реализирани, обработени и налични количества билки за 2020 г. Нарушен 

чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв.; 

    Ш*А*Т* - билкозаготвител. Не е представил в РИОСВ обобщена информация за 

изкупените, реализирани, обработени и налични количества билки за 2020 г. Нарушен 

чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 200 лв.; 

     Н*Е*Х* Разорал 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 и т.6.2 и т.10 от Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на МОСВ за 

обявяване на защитената зона. Наложена глоба в р-р на 100 лв.; 

     И*Г*М* Неизпълнение на предписание № 1 от констативен протокол № № ЕВ-

А 24/11.09.2020 г. Осъществен състава на чл. 166,т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от  ЗООС. 

Наложена глоба в р-р на 2000 лв.;  

      «СМА Минерал Бургас Вар» ЕООД. Неуведомяване на РИОСВ – Шумен за 

настъпила производствена авария, която може да доведе до увеличаване на емисиите 

или да предизвика влошаване качеството на атмосферния въздух в с. Троица, общ. В. 

Преслав. Нарушен чл. 18, т. 4 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗЧАВ. Наложена 

санкция в р-р на 500 лв.;         

       Г* Д* Т* - билкозаготвител. Не е представил в РИОСВ обобщена информация за 

изкупените, реализирани, обработени и налични количества билки за 2020 г. Нарушен 

чл.31, ал.2, т. 6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв; 

       "Херб Парадайс" ЕООД, гр. Върбица. Дружеството не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2020 г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР. Наложена санкция в р-р на 300 лв.; 

       С*Г*Д* - билкозаготвител.  Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2020 г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена 

глоба в р-р на 500 лв.; 

       С*А*Г* - билкозаготвител. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2020 г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена 

глоба в р-р на 150 лв.; 

        С*М*Г* - билкозаготвител. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2020г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена 

глоба в р-р на 200 лв.; 

        «Примекс» ЕООД. Не е предоставило информация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1 

от ЗУО, във връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 04.06.2014г. Наложена санкция в р-

р на 2000 лв.; 

        Д*А*И* Лицето не е представило отчет за добитите от него количества от 

лечебни растения за 2020 г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 

100 лв.; 

         «Дъ Бейкърс» АД. Дружеството не е представило в РИОСВ – гр. Шумен отчет за 

периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за веществата, които нарушават озоновия слой. 

Нарушен чл. 13 във връзка с  връзка с  чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по 

прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават 

озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 

17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност 

на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови 

газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи 



парникови газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗЧАВ. Наложена санкция в размер 

на 1000лв.;   

ЕТ «Фея-А* Х*». Не е представил отчет за добитите от него количества от 

лечебни растения за 2020г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена санкция в р-р на 

300 лв.; 

      «Липа-И* С*». Не е представил отчет за добитите от него количества от лечебни 

растения за 2020г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена санкция в р-р на 300лв.; 

     «Акация Трейд» ЕООД. Неизпълнение на дадено предписание. Осъществен 

състава на чл.166, т.3, вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р на 2000лв. 

 

ТМС –  3 за 89 лв.: 

„Клара АВС“ ЕООД. Наложена ТМС в р-р на 46 лв./мес. за замърсяване на 

околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на вредни вещества в 

отпадъчните води. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС; 

       „Херти“ АД. Наложена ТМС в р-р на 26 лв./мес. за замърсяване на околната 

среда, вследствие превишаване на емисионните норми на вредни вещества в 

отпадъчните води. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС; 

       „Рока България“ АД. Наложена ТМС в р-р на 17 лв./мес. за замърсяване на 

околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на вредни вещества в 

отпадъчните води. 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 отчитания период няма  замърсяване на околната среда вследствие 

неправилно съхранение на опасни химични вещества и смеси. 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. Взето е участие в Междуведомствена 

комисия за проверка на язовири в област Търговище по Заповед на областният 

управител.          

 

Бизнеса: 
През месец май са представени и обработени 3 броя доклади за проведени СПИ 

от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии (ОП "Чистота“, гр. Шумен 

– Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Рьофикс“ ЕООД, гр. 

Септември, производствена площадка – гр. Нови пазар и „Бруаг Еу“ ЕООД, гр. Шумен, 

производствена площадка – с. Ястребино). 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: 29 бр. отговори 

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

Наредбата за ОС; 6 бр. по внесени Горскостопански програми; 2 бр. по внесени План-

извлечения, ДГТ и 2 бр. във връзка с кандидатстване по мярка 6.1. Няма издадени 

решения по Наредбата за ОС. За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за 

ОС са изпратени 7бр. писма до Басейнова дирекция гр. Варна 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 7 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че 

няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. Дадени 

са становища, във връзка свнесено задание за ИП „Открит добив на индустриални 

материали от находище „Голяма нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. 

Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“, ДЕО на проект на Национален план 

за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. (НПРКТРБ – 

2030 г.); ОУП на Община Каспичан. 

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

писмо по постъпило предложение от Община Каспичан за местоположението на 

трупните ями спрямо защитени зони и защитени територии, във връзка със 

заболяването Африканска чума по свинете. 

             През месеца са процедирани  27 уведомления за инвестиционни предложения и 

4 уведомления за план/програма,  изготвени са 6 процедурни писма с указана 

приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС, от които 2 са за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и 4 – за необходимостта от преценяване на 

ЕО; 

             През месец май са постъпили 6 бр. Искане с информация за преценяване 

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

и 2 броя Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации са РЗИ. 

Постановени са четири решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО   с характер на решенията „да не се извърши ЕО“. Постановени са седем решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер на решенията „да 

не се извършва ОВОС“. Постановено е едно решение за прекратяване на 

производството по реда на Глава шеста от ЗООС и ЗБР. Проведена е консултация с 

РИОСВ гр. Шумен по доклад за ЕО на проект на Национален план за развитие на 

комбинирания транспорт в Република България до 2030г. с възложител МТИТС. 

Постъпило е Искане за издаване на становище по ЕО за ОУП на Община Каспичан, 

което е върнато за комплектуване, съобразно изискванията на Наредбата за ЕО. 

Извършени са една планова проверка и една извънпланова проверка по постъпил в 

РИОСВ гр. Шумен сигнал, няма констатирани нарушения и няма съставени АУАН. 

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

1. С РЗИ – по 5 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по 1 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 

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

предложения, една от повторна след поискана допълнителна информация от БД и по  

два броя Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

            През месец май експертите взеха участие в 4 броя ДПК, както следва: на  

,,Аресгаз етап 37.2'' гр. Търговище; на "Дестилерия за преработка на тревни култури и 

етерично - маслени суровини", находяща се в с. Загориче; на ,Аресгаз етап 41'' гр. 

Търговище и на  ,,Радарна станция за метеорологични наблюдения'', гр. Шумен. 

 

Обществеността: 

Експерти от РИОСВ гостуваха на децата от комплекс „Слънце“ при детска 

градина „Пролетна дъга“ в Шумен. Срещата беше организирана по повод 

Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Експертите и децата 

разговаряха по темите за биологичното разнообразие, защитените животни и правилата 

за поведение в гората. Малчуганите показаха какво са научили за разделното събиране 



на отпадъци и поздравиха гостите си с танц на горските обитатели. Най-активните 

получиха награди за участието си в игра за разпознаване на защитени животински 

видове. По- късно малките природолюбители засадиха в двора на градината фиданка, 

подсигурена от екоинспекцията, за която обещаха редовно да се грижат. 

      

 

 

 


