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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец юни експертите на РИОСВ извършиха общо 154 проверки, при 

които провериха 139 обекта. От извършените проверки 115 са планови, а 39 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 42 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 9 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 30 457, 41 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 19 750 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани 10 707, 41 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 2 568, 97 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 991 , 87 лв., община Шумен – 1000, 99 лв., община Търговище – 188, 00 лв., 

община Никола Козлево – 2, 94 лв., община Антоново – 87, 20 лв., община В. Преслав 

– 51, 20 лв. и община Каспичан – 246, 77 лв. 

 През отчетния  период са извършени 13 проверки по сигнали , от постъпили 

общо 18  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 115 планови проверки за месец юни по всички направления, от 

които най - много са по отпадъци– 40 броя. 

            За отчетния период са извършени 6 броя проверки на оператори с Комплекно 

разрешително, както следва: “ Ескейп груп” ООД, “ Квинс- арго” ЕООД, “ Ново стъкло 

“ ЕАД, “ Пашабахче България “ ЕАД , “ Хан Омуртаг “ АД и „ ЗГП България“ АД. 

 За отчетния период експертите са провели 2 броя комплексни проверки на 

следните дружества: “ Милк трейд – БГ”ООД и “ Роса “ АД. 

            През отчитания период експертите са проверили обекти по 39 бр. извънредни 

проверки. От тях 13 са по сигнали и жалби, 4 бр. са по последващ контрол,  и 22 са 

други. 

                        През месец юни са съставени 9 броя АУАН. От тях 5 броя  са  за нарушение  на 

Закона за опазване на околната среда(ЗООС),  1 брой е за нарушения на Закона за 

водите (ЗВ), 2 броя са за нарушения на Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ и 1 

брой е за нарушения на Закона за лечебните растения. 

 

Засилен превантивен контрол: 

През месец юни е постановено едно решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО с характер на решението „да не се извършва ЕО“ за: „Изготвяне 

на ПУП-ПЗ на ПИ 53062.15.5, землище на с. Обител, общ. Омуртаг“; 

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

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

оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 „Минерали (например 

пясък, камъни)“ на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово“ в поземлени 

имоти с идентификатори 83510.567.18 и 83510.567.19 по КК на гр. Шумен с НТП: 



„Депо за битови отпадъци (сметище)“;  и за ИП: Разширение на гробищен парк на гр. 

Попово след промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с 

местоположение: ПИ № 57649.57.11 с площ 8203 кв.м. и НТП „Друг вид нива“ и ПИ № 

57649.57.2 с площ 2301 кв.м. и НТП : „Пасище“ по КККР на землище гр. Попово.  

- 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 „Откриване на площадка за временно съхранение на 

пластмасови отпадъци (неопасни) в ПИ № 32706.501.471 по КК на с. Илия Блъсков, 

общ. Шумен с площ 2047 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов обект““. 

- Извършени са две  планови проверки на място за периода: 

 "Автомагистрали-Черно море" АД-проверка по Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-56-ПР/2017г. за ИП „Открит 

добив на строителни материали-варовици от находище „Хитрино 4“ в землище 

с. Сливак, общ. Хитрино с концесионна площ 94,243 дка“, при която е 

констатирано, че е започнало реализиране на инвестиционното предложение. 

Извършена е откривка в поземлен имот с идентификатор 67283.0.019 в 

землището на с. Сливак, общ. Хитрино, който е част от концесионната площ. Не 

се констатира неизпълнение на поставените условия в решението. За изпълнение 

на поставените условия от БДЧР гр. Варна се изиска с предписание да се 

представи информация, която е получена и изпратена до БДЧР по 

компетентност. 

 "Автомагистрали-Черно море" АД-проверка по Решение по ОВОС №  ШУ-2-

2/2020г. за ИП „Разработване на находище за строителни материали-подземни 

богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (варовици)  от 

находище  „Кралево-2“, землище с. Кралево, общ. Търговище, ПИ 

№39390.222.18 по КК на с. Кралево, общ. Търговище“, при която е 

констатирано, че не е започнало реализиране на инвестиционното предложение, 

има подадено заявление за предоставяне на концесия, но няма сключен договор 

към датата на проверката.  

- Извършени са седем планови проверки по документи за периода: 

 ЕТ "Арко-И* Х*", с. Лятно, общ. Каолиново - проверка по изпълнение на 

Решение № ШУ-32-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на нова птицеферма за 

угояване на пилета с капацитет 36 000 броя птици в ПИ 010004 в землището на 

с. Лятно, общ. Каолиново с площ 5,9842 дка и НТП: „Стопански двор“. С писмо 

възложителят уведомява, че птицефермата е изградена и ИП е на етап изготвяне 

на документи за въвеждане в експлоатация. Получената информация е изпратена 

по компетентност до РЗИ гр. Шумен във връзка с условията, поставени в тяхно 

становище от проведени консултации в хода на процедирането;  

 ЕТ "З* Б*"- проверка по изпълнение на условия, поставени в Решение № ШУ-

24-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

инвестиционно предложение „Реконструкция на стопанска сграда-овчарник в 

УПИ III (ПИ-3) от кв. 1 по плана на с. Дойранци, общ. Каолиново с капацитет 

1260 броя места за овце-майки“. С писмо уведомяват, че  е ИП е реализирано и 

обектът е въведен в експлоатация. Получената информация е изпратена по 

компетентност до РЗИ гр. Шумен, тъй като условията в Решението са  поставени 

в тяхно становище от проведени консултации в хода на процедирането;  

 ЕТ "З* Б*"- проверка по изпълнение на условията, поставени в Решение № ШУ-

26-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 



инвестиционно предложение „Текущ ремонт на съществуваща сграда-овчарник 

в УПИ III по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново за отглеждане на 

504 броя подрастващи“. С писмо уведомяват, че  е ИП е реализирано и обектът е 

въведен в експлоатация. Получената информация е изпратена по компетентност 

до РЗИ гр. Шумен, тъй като условията в Решението са  поставени в тяхно 

становище от проведени консултации в хода на процедирането; 

 "Борачев" ЕООД - проверка по изпълнение на условията, поставени в Решение 

№ ШУ-25-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за угояване на 

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

капацитет 336 броя мъжки телета“. С писмо уведомяват, че  е започнало 

реализиране на ИП. Получената информация е изпратена по компетентност до 

РЗИ гр. Шумен, тъй като условията в Решението са  поставени в тяхно 

становище от проведени консултации в хода на процедирането; 

 "Милмакс" ЕООД - не е започнала реализация на ИП; 

 Р* И* - не е започнала реализация на ИП; 

 "Демирташ" ООД - не е започнала реализация на ИП; 

- През месец юни е извършена една извънпланова проверка на правното действие 

на Решение по ОВОС №ШУ-3-3/2012г. за одобряване осъществяването на 

инвестиционно предложение: “Разработване на кариера за добив на неметални 

полезни изкопаеми-индустриални минерали - кварц-каолинови пясъци от 

находище „Две могили”, разположено в землището на с. Пристое, общ. 

Каолиново, при която се установено, че решението не е загубило правно 

действие, тъй като е започнала неговата реализация.  
 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 Във връзка с постъпил сигнал за Млекопреработвателно предприятие в с. 

Съединение, общ. Търговище, което зауства отпадъчни води в р. Керизбунар без 

видимо пречистване е извършена проверка на място. Съставен е КП. Установено е, че 

се извършва заустване на отпадъчни води от МПП, при една точка, във воден обект – р. 

Керизбунар, след локални пречиствателни съоръжения, ситуирани на площадката на 

обекта. Заустваните водни маси, към датата на проверката са с бледо белезникава 

оцветеност. Не е констатирано заустване на суроватка във водния обект, както и в 

локалната канализационна мрежа на мандрата. Взети са водни проби от акредитиран 

пробовземач към РЛ-Шумен от пункт за мониторинг на отпадъчни води, съгласно 

издаденото Разрешително за заустване. Не са установени аварийни или байпасни 

връзки за заустване на непречистени отпадъчни води. Във водния обект не се 

наблюдава наличие на плаваща лека фракция или нехарактерно оцветяване на водите 

на реката. Дадено е предписание за предаване на наличните на обекта утайки от 

локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. 

 След получен сигнал за намерен ранен малък щъркел в с. Ловец, общ. 

Търговище е извършена проверка на място. Съставен е КП. Установено е, че птицата е 

от вида Бял щъркел, все още малка и със счупено крило. В тази връзка щъркелът е 

прибран и впоследствие транспортиран до Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора, където е настанен за лечение и доотглеждане. Подателят 

на сигнала е присъствал по време на проверката. 



 Във връзка с получен сигнал за ранен щъркел в кв. Мътница, гр. Шумен, на 

пътното платно до разклона за с. Мадара е извършена проверка на място и е съставен с 

КП. Установено е , че птицата е от вида Бял щъркел и е умряла преди пристигането на 

посоченото в сигнала място. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за 

извършените действия. Птицата е оставена в района, в който е била открита, съгласно 

разпоредбите на ЗБР. 

 След получен сигнал за силна миризма от отглеждане на животни  от двора на 

физическо лице, сигналът е препратен до община Върбица за решаване по 

компетентност. 

 В инспекцията е получен сигнал за костенурка от защитен вид в двор на ул. 

„Георги Кирков“, гр. Шумен е извършен проверка на място и е съставен КП. 

Установено е, че екземплярът е от вида Шипоопашата костенурка. Животното е 

прибрано и в последствие освободено на територията на природен парк „Шуменско 

плато“, предвид това, че е в добро общо състояние. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за извършените действия. 

 Във връзка с получен сигнал за изхвърляне на отпадъци от битум на старо 

селско сметище в с. Драгоево е извършена на място. Съставен е КП. Установено е 

петно от изхвърлен битум с размери около 2 кв. метра и строителни отпадъци. Дадени 

са предписаия за почистване на замърсения участък и предприемане на мерки за 

недопускане на повторно замърсяване. Същите са изпълнени за което РИОСВ – Шумен 

е уведомена с писма. Подателят на сигнала е присъствал при проверката.  

 Към община Омуртаг е препратен сигнал за предприемане на действия, във 

връзка с наличие на отпадъци от животинска тор и периодичното им палене в с. 

Веренци, общ. Омуртаг. 

 След получен сигнал за отглеждане на пилета в с. Светлен, в частен имот, който 

е в близост до водоизточник за питейно-битови нужди и разнасяне на миризми от 

дейността са уведомени с писма за решаване по компетентност: община Попово, 

ОДБХ-Търговище и БДДР. 

 Във връзка с получен сигнал за изтичане на тъмнокафява вода от регионално 

депо за неопасни отпадъци Шумен, заедно със сигнала, е получено и писмено 

уведомяване от ОП „Чистота“ за аварийна ситуация – преливане на инфилтрат от 

ретензионен басейн поради голямо количество на дъждовни води, въпреки работещи 

всички помпи за обратно оросяване на тялото на депото. Извършена е проверка на 

място. Не е установено преливане от ретензионния резервоар, но има следи от такова – 

разливи около резервоара и просмукване на тъмнокафява вода в околовръстна канавка 

за дъждовни води, която се зауства в местно дере. Установено е преливане на 

инфилтрат през предпазна дига от тялото на депото и неговото вливане в ретензионен 

басейн. Няма заустване във воден обект или в разлив в околни земни площи от този 

теч. Дадено е предписание на ОП „Чистота“ за прекратяване на изтичането и 

почистване на замърсения район около околовръстна канавка, каето е изпълнено. 

Получена е актуална писмена информация от Община Шумен за изпълнението на плана 

с дългосрочни и краткосрочни мерки за решаване на проблема с периодичните 

аварийни ситуации с инфилтрат. 

 След получен сигнал, че на метри от дома на жалбоподателя в с. Стража, общ. 

Търговище, се отглеждат 45 бр. крави, като от обекта текат фекалии и има наличие на  

неприятни миризми, сигналът е препратен за решаване по компетентност. От ОДБХ-

Търговище е получен отговор, в който е описано, че обекта е регистриран по смисъла 

на ЗВД и е дадено предписание за почистване на торовите маси,  за редовното им 

извозване до площадка, извън регулацията на селото, извършване на ремонтни 



дейности по сградите за отглеждане на животни и премахване на констатираните 

материали несвързани с производствената дейност. 

 Във връзка с получен сигнал за възникнал пожар в бивш склад за съхранение на 

залежали и негодни за употреба ПРЗ в с. Голямо соколово, общ. Търговище е 

извършена проверка на място на 22 и 23. 06. 2021 г. Съставен е КП. Подателят на 

сигнала е  присъствал при проверката. Не са установени причините за пожара, същият е 

загасен от служители на ПБЗН Търговище. В склада има наличие на химически 

вещества и препарати, ПРЗ са изнесени през 2091 г. по Българо-Швейцарската 

програма. Извършено е замерване на качеството на въздуха при аварийни ситуации. 

Установените концентрации на измерените вещества не превишават нормите за 

качество на атмосферния въздух. На община Търговище е дадено предписание за 

предаване на наличните в склада химични вещества и остатъци от пожара, като 

отпадъци на лице с документ по чл. 35 от ЗУО, със срок на изпълнение до 09.07.2021 г. 

  След получен сигнал за намерена малка кукумявка на козирката на вход на блок в гр. 

Шумен, ул. „Дедеагач“, която не може да лети е извършена проверка на място. Съставен е 

КП. Установено е, че екземплярът е ювенилен от вида Домашна кукумявка. Птицата 

няма видими външни наранявания, но е все още малка и не може да лети. В тази връзка 

бе прибрана в сградата на РИОСВ с цел последващото ѝ изпращане за доотглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала е присъствал по време на проверката. Преди транспортирането на кукумявката 

до Спасителния център е установено, че тя е умряла , като вероятна причина за това 

може да е увреждане на вътрешни органи в резултат от падането върху твърдата 

повърхност. 
 Във връзка с получен сигнал за автосервиз, от който се  предават отработени масла без 

да има договор и текат води по улицата от септичната яма на автомивка, както и наличие на  

нелегален мръсен канал, който се влива в канализация на гр. Омуртаг е извършена проверка 

на място и е съставен Констативен протокол. Установено е, че има действащ законен  

обект, включващ ,автосервиз, автомивка и магазин за авточасти в гр. Омуртаг, ул. 

,,Раковска‘‘ № 34. По отношение на опазване на водите се констатира следното: Обекта 

функционира. От дейността на автомивката се образуват отпадни води, който се 

пречистват през каломаслоуловител. След пречистване същите се събират във 

водоплътна изгребна яма. Същата е пълна на 80% и е необходимо нейното изчерпване и 

предаване на ПСОВ чрез лицензирана фирма. Пречистените отпадни води се заустват 

посредством преливна тръба към градска канализационна мрежа без ПСОВ. Обекта се 

водоснабдява от ВиК мрежата на гр. Омуртаг. Констатирани са атмосферни води и 

подпочвени води идващи от северната част, зад обекта. Същите са достигнали до ул. 

,,Раковска‘‘. По отношение на управление на отпадъците се констатира следното: На 

обекта се извършва ремонтно-обслужваща дейност и наличие на автомивка /две 

клетки/. Установяваме 3 бр. варели, в които се съхраняват отработени масла, маслени 

филтри и метални отпадъци. Не са установени нарушения. Дадени са 4 бр. 

предписания. Подателя на сигнала е уведомен по телефона и  по електронната поща. 

Предписанията са изпълнени в срок. 
 След получен сигнал за намерена малка кукумявка на козирката на вход на блок в гр. 

Шумен, ул. „Дедеагач“ е извършена проверка на място и е съставен Констативен 

протокол. Установено е, че екземплярът е ювенилен от вида Домашна кукумявка. 

Птицата няма видими външни наранявания, но е все още малка и не може да лети. 

Подателят на сигнала е присъствал по време на проверката. Птицата е транспортирана 

за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. 
  В инспекцията са получени още два сигнала: за намерен ранен бързолет в гр. Шумен, 

ул. „Панайот Хитов“ и намерено малко лястовиче в безпомощно състояние на терасата на 



жилищна постройка в с. Върбак, общ. Хитрино. Извършени са проверки на място и са  

съставени КП. Птиците са транспортирани за доотглеждане в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателите на сигналите са 

присъствали на проверката. 

 След получен сигнал, за струпани отпадъци от акумулаторни части в 

недовършен свинекомплекс в гората  в с. Ветрище, е установен контакт по телефона с 

подателя на сигнала. При разговора е изяснено, че става въпрос за старо сметище. 

Подателят на сигнала пожела да присъства на проверката и да посочи мястото на 

сметището. Уточнена е дата на проверката, която ще бъде извършена през месец юли. 

 След  получен сигнал от кмета на с. Драгоево, че на сметище в селото, за 

почистването на което е представил в същия ден в РИОСВ гр. Шумен, документация 

удостоверяваща изпълнение на дадени предписания от извършена проверка на експерти 

от РИОСВ гр. Шумен, е констатирал отново изхвърляне на отпадъци, е установен 

контакт с подателя на сигнала по телефона. Сигналът е получен в последният ден на 

месец юни и мерките за разрешаване на проблема ще бъдат осъществени през 

следващия отчетен период.  

  

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 и/или опасни отпадъци, 18 бр. планови проверки на лица 

притежаващи разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци, както и 6 бр. проверки на лица генератори на масла 

и отпадъчни нефтопродукти. 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. Извършени са 4 бр. проверки на общински администрации 

относно спазване изискванията на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците. При 

проверките е дадено 1 бр. предписание за представяне на информация за изпълнение 

задълженията на кмета на общината относно осигуряване на събирането на 

строителните отпадъци на територията на общината. Извършени са 2 бр. проверки на 

общински депа, при които е установено нерегламентирано замърсяване с битови 

отпадъци на  спряното  от експлоатация общинско депо в гр. Смядово, дадено е 

предписание за почистване на замърсения участък.  

Експертите от направлението взеха участие  в 2 бр. комплексни проверки по 

компоненти и фактори на околната среда на млекопреработвателно предприятие 

„Милкрейд“ ЕООД, и фабрика за производство на слънчогледово олио „Роса: АД в гр. 

Попово. При проверките е дадено едно предписание за представяне на липсващи при 

проверката документи, относно изпълнение задълженията на дружеството по чл. 14 от 

ЗУО. Същото е изпълнено в указания срок.  

 



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 юни е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 2 обекта: „Камаджиев Милк“ 

ЕООД, гр. Нови пазар, производствена площадка - с. Крива река и „Милктрейд БГ“ 

ООД, гр. София, производствена площадка – с. Съединение. 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: 

 

Атмосферен въздух: 

 През месец юни са извършени планови проверки на 11 обекта (в това число 3 броя 

комплексни проверки и 2 броя съвместни проверки). През месец юни е отчетено 

изпълнението на три броя предписания, дадени при извършени предходни проверки.  

През месец юни е извършена 1 брой извънредна проверка по сигнал в с. Голямо 

Соколово, общ. Търговище – относно възникнал пожар в склад за съхранение на 

негодни за употреба химически вещества и лабораторни препарати - извършено е 

измерване със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към 

ИАОС, гр. София за установяване качеството на атмосферния въздух в населеното 

място – в момента на проверката се установи, че на площадката /склад/ се наблюдава 

тлеене на част от наличните опаковки, съдържащи химични вещества. Установи се 

наличие на дим и пушек, който се разсейваше във въздуха в посока към населеното 

място – с. Голямо Соколово.   

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

Извършени са планови проверки на  15 бр. обекти емитери на отпадъчни води 

за месеца.  Това са: „Милтрейд“ООД, с.Съединение; ГПСОВ Попово; „АМЧМ“ АД, гр. 

Шумен; „ПХЖ Брадърс комерс“ ЕАД, гр. Шумен; „Уайър Продакшън“ ЕООД 

/правоприемник на „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен; „Чугунена арматура 

България“ АД, гр. Попово; „Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище; КМ Омуртаг, гр. 

Омуртаг; „Алкомет“ АД, гр. Шумен; ГПСОВ Велики Преслав; „Пашабахче България“ 

АД, гр. Търговище; „Клара АВС“, с.Зелена морава; „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен; 

„Ив- Мес“ ЕООД, с .Златна нива; „Камаджиев милк“ ООД, с. Крива река. Дадени са 4 

броя предписания. 

Съставени са  6 Констативни протокола след водни проби – на ДП „Кабиюк“, с. 

Коньовец; „Пип трейд“ ООД, с.Давидово; 2 бр. на „Милктрейд БГ“ ООД, с. 

Съединение; „АМЧМ“ АД, гр. Велики Преслав и на „Строителни изделия“АД, с. Хан 

Крум. Дадени са 3 броя предписания. 

Извършени са 2 планови комплексни проверки – на „Милктрейд БГ“ ООД, с. 

Съединение и на „Роса“ АД, гр. Попово. Няма дадени предписания. 

Извършени са 6 планови проверки по Комплексно разрешително: „ЗГП 

България“АД, гр. Каспичан; „Ново стъкло“ АД, гр. Нови пазар; „Пашабахче България“ 

ЕАД, гр. Търговище, „Квинс арго“ ЕООД, с. Презвитер Козма; „Ескейп груп“ ООД, с. 



Подгорица и „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен. По отношение  опазване на водите са 

дадени  3 броя предписания . 

Извършени са 4 планови съвместни проверки – на ГПСОВ Попово; „Чугунена 

арматура България“АД, гр. Попово; „Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище и „Уайър 

Продакшън“ ЕООД /правоприемник на „Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен. 

Извършени са 2 самостоятелни проверки – на „Кея Комерс-03“ ЕООД, с. Светлен 

и „Велпа“ ЕООД, гр. Каспичан. 

Взето е участие в  Междуведомствени комисии за проверка на язовири по Заповед 

на обл. Управител на Търговище и обл. Управител на Шумен. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

Извършена е един брой проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци град 

Шумен и са извършени  6 бр. планови проверки на „ЗГП България“ АД, „Квинс-арго“ 

ЕООД, „Ескейп груп“ ООД, „Ново стъкло“ ООД, „Пашабахче България“ ЕАД и „Хан 

Омуртаг“ АД. 

През изминалия месец експертите от направление УООП участваха в 6 бр. 

проверки по условия 11 от издадените Комплексни разрешителни на дружествата ЗГП 

АД гр. Каспичан, Ново стъкло ЕАД гр. Нови пазар, Пашабахче ЕАД, Хан Омуртаг АД 

гр. Шумен. Извършени са 2 бр. проверки по КР на птицеферми за бройлери на 

дружествата Квинс Арго и сие и Ескейп Груп ЕООД. Извършени са и 18 бр. планови 

проверки на лица притежаващи разрешителни и/или регистрационни документи за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци – площадки за ОЧЦМ, регенериране 

на масла, рециклиране на хартиени отпадъци. Лица извършващи дейности по събиране 

и транспортиране на отпадъци.  

 

Почви : 

 

През отчетния период експертите от направление УООП участваха в 5 бр. проверки 

по условия 13 от издадените Комплексни разрешителни на дружествата ЗГП АД гр. 

Каспичан, Пашабахче ЕАД, Хан Омуртаг АД гр. Шумен и на  птицеферми за 

отглеждане на бройлери стопанисвани от дружествата Квинс Арго и сие и Ескейп Груп 

ЕООД. При проверките по отношение опазване на почвите е дадено предписание на 

„Пашабахче“ ЕАД за представяне на предприети мерки за установяване източника на 

завишени показатели на резултати от почвен мониторинг, спрямо базовото състояние.  

Извършени са 4 бр. проверки на складове и Б-Б кубове за съхранение на залежали и 

негодни за употреба препарати за растителна защита. При проверка на Б-Б кубове в гр. 

Опака е установено нарушаване в целостта на изолационното покритие на 2 бр. от 

контейнерите. Дадено е предписание за възстановяването му. На Община Смядово, в 

качеството и на стопанисващ площадка за съхранение на Б-Б кубове в гр. Смядово е 

дадено предписание за премахване на висока тревна и храстовидна растителност, около 

контейнерите. Взето е участие в комисия за определяне на трупни ями на територията 

на общ. Хитрино, във връзка със Заповед № РД-42/15.02.2021 г. на кмета на общ. 

Хитрино. 

 

Засилен последващ контрол: 

 

 Общинско предприятие Чистота е извършило почистване на терен около 

ретензионен басейн, замърсен с инфилтрат, а също така е прекратило изтичането на 



инфилтрат извън тялото на регионално депо за неопасни отпадъци и вливането му в 

басейна. Община Омуртаг е представила актуална информация относно текущата 

процедура по актуализация на комплексното разрешително, а също така е представена 

информация за резултатите от проверки на основния консуматор на вода 

През изминалия месец са извършени 3 бр. проверки по последващ контрол във 

връзка с изпълнение на дадени при предходна проверка предписания на Община 

Шумен относно почистване на замърсен с отпадъци терен в землището на с. Ивански и 

на  Барс АД и Трейлайн ЕООД, във връзка с представени документи относно 

дейностите по отпадъците. При проверките е установено, че дадените предписания и не 

са предприети аминистративнонаказателни мерки спрямо дружествата.  

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

АУАН –9  

 

       На „Акация Трейд“ ЕООД. Дружеството е  извършило административно 

нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително 

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

с констативен протокол. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 

от ЗООС; 

       На „Акация Трейд“ ЕООД. Дружеството е  извършило административно 

нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително 

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

с констативен протокол. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 

от ЗООС; 

        На „Бруаг ЕУ“ ЕООД. Дружеството не е водило отчетност по отпадъците до датата 

на проверката, отразявайки в наличната отчетна книга, количествата образувани и 

предадени отпадъци. Осъществен състава на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО; 

        На Н*М*С*. Лицето е изкупило 1250 кг. цвят глог с листа, без да притежава 

издадено позволително за ползване. Нарушен чл. 31, ал. 2, т. 2 от ЗЛР; 

        На „ХЦС“ АД. Дружеството е осъществило заустване на отпадъчни води във воден 

обект без да притежава Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на 

отпадъчни води. Нарушен чл. 46, ал.1, т.3, буква ,,б'' от ЗВ; 

         На „Уейст солюшънс България“ ЕООД. В качеството си на лице извършващо 

дейности с отпадъци не ги е предало за третиране в подходяща инсталация. 

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

         На Община Попово. Извършва дейности по съхранение на смесени битови 

отпадъци, без издаден по реда на чл. 35 от ЗУО документ. Нарушен чл. 35, ал. 1 от 

ЗУО; 

         На „Максима България“ ЕООД. Неизпълнение на предписание № 2 от 

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

ЗООС.  

         На „Акация Трейд“ ЕООД. Неизпълнение на задължително предписание дадено 

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

протокол. Осъществен състава на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС.  

 

 

 



БРЗТЗСР:  
 

През месец юни експертите от направление „БРЗТЗСР” извършиха 27 бр. 

проверки на 27 бр. обекта, от които 15 бр. планови и 12 бр. извънредни проверки. В 

рамките на осъществения контрол е дадено едно предписание, което е изпълнено в 

срок. През месеца е съставен един АУАН по реда на Закона за лечебните растения. 

 За периода са предприети действия по 4 бр. подадени сигнала и са обработени 

още 3 бр. такива, касаещи компетенциите на направление „БРЗТЗСР“. 

През месеца приоритет бе извършването на планови проверки (14 бр. на 

билкозаготвителни пунктове и 1 бр. на ПР „Дервиша“) и приключването на преписки 

по входирани уведомления за ИП и ГСП. Също така бяха извършени и следните 

извънредни проверки: 4 бр. проверки по подадени сигнали за намерени бедстващи 

птици (2 бр. Домашна кукумявка, 1 бр. Градска лястовица и 1 бр. Черен бързолет); 1 бр. 

проверка на Защитена местност "Петка Балкан", земл. с. Братово, общ. Търговище, по 

искане на кмета на селото във връзка с предстоящо провеждане на традиционен събор; 

7 бр. проверки във връзка с донесени в сградата на РИОСВ – гр. Шумен бедстващи 

птици (2 бр. Черен бързолет, 2 бр. Домашна кукумявка, 1 бр. Селска лястовица, 1 бр. 

Бухал и 1 бр. Голям пъстър кълвач). 

 През отчетния период експерти от направлението координираха действията на 

жители на гр. Шумен, които бяха намерили общо 3 бр. бедстващи птици от видовете 

Черен бързолет, Градска лястовица и Блед бързолет, с цел прибирането им, след което 

бе осигурен транспорт до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. 

Стара Загора, където да бъдат положени грижи за доотглеждането на двата бързолета и 

лечението на лястовицата, която бе със счупен крак. 

 В Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора са 

изпратени за лечение и отглеждане 14 бр. екземпляри от видовете Голям пъстър кълвач, 

Домашна кукумявка (3 бр.), Бял щъркел, Бухал, Градска лястовица (2 бр.), Черен 

бързолет (4 бр.), Селска лястовица и Блед бързолет. 

 В Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, фондация 

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

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

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

Шумен и област Търговище, и транспортирани от тях до центъра в с. Баня. 

 Два екземпляра от видовете Бял щъркел и Домашна кукумявка са оставени в 

района, където са били намерени съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния изход 

за птиците. 

 Един екземпляр от вида Шипоопашата костенурка бе прибран и впоследствие 

освободен на територията на природен парк „Шуменско плато“ (предвид видимо 

доброто му здравословно състояние), след подаден сигнал в РИОСВ – Шумен за 

забелязана костенурка в двор в гр. Шумен. 

 

Отпадъци: 

 

За отчетния период, са извършени са общо 52 бр. проверки, от които 46 бр. 

планови и 7 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 бр. 

предписания, а са изпълнени 13 бр. Съставени са 5 бр. АУАН, от които 3 бр. на Акация 

Трейд ЕООД по чл. 166, т. 3 от ЗООС 1 бр. на Община Попово за извършване на 

дейност с отпадъци без издаден документ по чл. 35 от ЗУО, в нарушение на чл. 35, ал. 1 

от ЗУО и на „Уейст Солюшънс България“ ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 4 от ЗУО.  



Издадени са 6 броя нови и изменения и допълнения на вече издадени регистрационни 

документи по чл. 78 от ЗУО.  

 

Химикали: 

 

През месеца са дадени 4 предписания, 1 бр. е изпълнено Извършени са проверки на  ЕТ 

"Ели-Р* Г*", гр. Нови пазар, "Рулен" ООД, гр. Нови пазар, дадено и изпълнено 1 

предписание, "Ер Ликид България" ЕООД, гр. Търговище, "Рьофикс" ЕООД, град Нови 

пазар, "Макс Електроникс" ООД, гр. Нови Пазар, "Булпор" ЕООД, град Шумен, "Диси" 

ООД, гр. Шумен, Складова база за ПРЗ, с. Драгоево, дадени 3 бр. предписания. 

Извършени са съвместни  проверки на "Ал и Ко" АД, град Шумен, дадени 2 бр. 

предписания, едно изпълнено, "Ново стъкло"ЕАД, гр.Нови пазар, дадени 3 бр. 

предписания, „Пашебахче България“ЕАД, гр.Търговище, дадени 4 бр. предписания, 

едно изпълнено. 

 

СЕВЕЗО: 

 

Няма извършени проверки на предприятия с нисък или  висок рисков потенциал. 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

Извършени са 4 планови проверки: в рамките на комплексна проверки : на 

"Артемис" ООД, гр. Шумен, дадено 1 бр. предписание ,  Юес Комерс ООД, с. Голямо 

Градище  в рамките на съвместна проверка, „Пашабахче България“ ЕАД гр.Търговище 

в рамките на  КР, „ВИАС“ ООД, гр.Шумен, в рамките на съвместна проверка , дадено 1 

бр. предписание.  

Експерти от направлението участваха в 6 бр. проверки на КР - на „ЗГП 

България“ АД гр. Каспичан, „Квинс-арго“ ЕООД, с. Презвитер Козма, „Ескейп груп“ 

ООД, с. Подгорица, „Ново стъкло“ ООД, гр.Нови пазар, „Пашабахче България“ ЕАД 

гр.Търговище и „Хан Омуртаг“ АД гр.Шумен. 
 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените планови и извънпланова проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН 

 

Комплексни разрешителни:  

 

При проверката на „Пашабахче България“ ЕАД са дадени общо пет 

предписания. Първото е за представяне на информация за коригиращи действия от 

оператора, планирани за изпълнение през 2021 г., свързани с превишението на нормата 

за ефективност за ползване на природен газ, установена за периода на 2020 г. Второто е 

да се извърши писмено уведомяване на ИАОС за извършваното тестване на новата 

суровина „меден сулфат“. Третото и четвъртото касаят представяне на информация за 

ползваните консуматори на вода, електроенергия и топлоенергия, с цел да се установи 

липсата на съоръжения, които не са част от производствения процес на инсталацията, 

попадаща в обхвата на приложение № 4 на ЗООС. Последното пето е за представяне на 

уточняваща информация относно резултатите от собствен мониторинг на почви. 

При проверката на „Ново стъкло“ ЕАД са дадени 12 броя предписания. Първите 

три са да се представи информация за ползваните консуматори на вода, електроенергия 



и суровини, с цел да се установи липсата на съоръжения, които не са част от 

производствения процес на инсталацията, попадаща в обхвата на приложение № 4 на 

ЗООС. Четвъртото предписание е да се предприемат мерки за преустановяване 

ползването на селен и алуминиев оксид, до издаване на решение за актуализация на 

комплексно разрешително, или до писмено решение на ИАОС за липса на 

необходимост за включване на тези вещества в условията на комплексното 

разрешително. Петото е да се представи актуална информация за действията на „Ново 

стъкло“ ЕАД за актуализация на комплексното разрешително. Шестото предписание е 

за представяне на уточняваща информация за малката разлика в количеството 

произведена продукция, установена при сравняване на документирането на място в 

производственото предприятие и Годишния доклад за 2020 г.  Седмото е да се 

представи актуална информация за технологията на пречистване на замърсителите по 

показател "Анионоактивни детергенти", съгласно наличните пречиствателни 

съоръжения. Осмото предписание е за причините относно констатираните превишения 

на максимално допустимите концентрации в отпадъчни води, установяване на 

причините за несъответствие и предприети коригиращи действия. Деветото 

предписание е за представяне на инструкция за оценка на съответствието на 

резултатите от собствен мониторинг с максимално допустимите концентрации на 

вещества в смесен поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствие 

и предприети коригиращи действия. Десетото предписание е за актуализиране на схема 

относно разположението на площадките за съхранение на отпадъците. Последните две 

предписания са за  представяне на документи, свързани с опазване на почвите.  

По време на извънплановата проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци 

Шумен не беше установено изтичане на инфилтрат от ретензионния басейн, но имаше 

следи от такова около басейна. Наблюдаваше изтичане на инфилтрат чрез преливане 

през дигата на тялото на депото, като изтичащата течност се вливаше в ретензионния 

басейн. Бяха дадени две предписания - Да се прекрати изтичането на инфилтрат през 

дигата над ретензионен басейн и да се уведоми писмено РИОСВ-Шумен, и да се 

извърши почистване на терена около ретензионния басейн, върху който е имало 

изтичане на инфилтрат. За резултата да се уведоми писмено РИОСВ-Шумен 

 

 

Наказателни постановления: 

 

През месец юни са издадени 14 НП на обща стойност 19 750 лв. 

         На «Алекса Стил» ЕООД. 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 

и/или за флуорирани парникови газове. 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 /обн. ДВ.бр. 2/07.01.2011 г./, 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 

/обн. ДВ. бр. 20/07.03.2017 г., изм./, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 45/28.05.1996 г., изм./. Наложена 

санкция в р-р на 1000 лв.; 

        На  „Ваком МП“ ООД. Не е представило в РИОСВ гр. Шумен отчет за периода 

от 01.01.2020г до 31.12.2020г,  за веществата, които нарушават озоновия слой и/или за 

флуорирани парникови газове. 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 /обн. ДВ.бр. 2/07.01.2011 г./, 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 

/обн. ДВ. бр. 20/07.03.2017 г., изм./, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 45/28.05.1996 г., изм./. Наложена 

санкция в р-р на 1000 лв.; 

        На Анона Трейд; ЕООД. 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 и/или за 

флуорирани парникови газове. 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 /обн. ДВ.бр. 2/07.01.2011 г./, 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 

/обн. ДВ. бр. 20/07.03.2017 г., изм./, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 45/28.05.1996 г., изм./. Наложена 

санкция в р-р на 1000 лв.; 

      На Г*А*С*. Извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по ТР. Осъществен състава на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в 

р-р на 1400 лв.; 

      На „Родна индустрия 91“ ЕООД. Операторът не е представил на РИОСВ-Шумен 

необходимата информация за извършване на проверка по документи, свързана с 

прилагането на условията от Комплексно. Осъществен състава на чл.149, ал.3 от ЗООС. 

Наложена санкция в р-р на 5000 лв.; 

       На „Бруаг ЕУ“ ЕООД. Дружеството не е водило отчетност по отпадъците до 

датата на проверката, отразявайки в наличната отчетна книга, количествата образувани 

и предадени отпадъци. Осъществен състава на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО. Наложена 

санкция в р-р на 2000 лв.; 

        На З*К*И*. Извършил е дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 

регистрация по ТЗ и без разрешително. Осъществен състава на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. 

Наложена глоба в размер на 1400 лв.; 

        На П*Й*В*. Наложена глоба в размер на 1400 лв. Извършил е дейност с 

отпадъци от черни и цветни метали, без регистрация по ТЗ и без разрешително. 

Осъществен състава на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в размер на 1400лв.; 

        На Ф*М*И*. Предал отпадъци на лица, които не притежават разрешение, КР 

или регистрационен документ за дейности с ОЧЦМ. Осъществен състава на чл.133, 

ал.1, т.2 от ЗУО. Наложена глоба в размер на 300 лв.; 

        На В*А*М*. Лицето не е представило отчет за добитите от него количества от 

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

на 100 лв.; 

        На „Пътинженеринг-Т“ ЕАД. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 

Нарушен чл. 29, ал. 2 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 1400 лв.; 

        На „Феникс пластик“ ЕООД. Не е предоствил инфромация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22, ал. 4 и 5 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, 

т. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 22, ал. 4 и 5 от Наредба № 1 от 04.06.2014г. Наложена 

санкция в р-р на 2000 лв.; 



         На „Феникс пластик“ ЕООД. Не е предоствил инфромация за извършен внос на 

отпадъци по реда на чл. 22, ал. 4 и 5 от Наредба 1. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, 

т. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 22, ал. 4 и 5 от Наредба № 1 от 04.06.2014г. Наложена 

санкция в р-р на 2000 лв.; 

          На „Голдън Фийлд“ ООД. Нарушение на условие от разрешителен документ за 

извършване на дейности с отпадъци, представляващо превишаване на разрешено 

количество за дейност с отпадък 17 02 03, съгласно точка II, буква А, т.1.2, позиция 26. 

Наложена санкция в размер на 7000 лв. 

 

ТМС –  1 за 21, 22 лв. 

 

      На „Пип Трейд“ ООД. Наложена ТМС в р-р на 21,22 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:  
 

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 юни  2021 г. за 4 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 ЗОПРОЕЩ и е в съответствие с публикуваните указания в 

сайта на Министерството на околната среда и водите МОСВ.  Взето е  участие на 

експерти от направлението в съвместни проверки във връзка с Писмо рег.№ I-

61159/29.11.2013г. на Главния секретар на МВР на производствени помещения и 

складове за съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия на 

територията на ОДМВР - Търговище в „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, гр. Търговище 

и „Електроапаратура“ ЕООД, с. Ковачевец, складове за взривни вещества „ЕМКО“ 

ООД, с. Голямо Ново  и  на територията на РПУ – Велики Преслав, в складова база за 

съхранение на взривни материали, собственост на «Максам СЕ България» ЕАД, гр. 

Смядово. 

За отчетния период, са извършени са общо 52 бр. проверки, от които 46 бр. 

планови и 7 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 бр. 

предписания, а са изпълнени 13 бр. Съставени са 5 бр. АУАН, от които 3 бр. на Акация 

Трейд ЕООД по чл. 166, т. 3 от ЗООС 1 бр. на Община Попово за извършване на 

дейност с отпадъци без издаден документ по чл. 35 от ЗУО, в нарушение на чл. 35, ал. 1 

от ЗУО и на „Уейст Солюшънс България“ ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 4 от ЗУО.   

Издадени са 6 броя нови и изменения и допълнения на вече издадени 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

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: 

 

 През месец юни са представени и обработени 2 броя доклади за проведени СПИ 

от оператор, експлоатиращ обект с източници на емисии („Мит и Ко“ ЕООД, гр. 

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

Върбица”, гр. Омуртаг – 2 броя). Резултатите от проведените измервания показват, че 

съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на 

нормите за допустими емисии, регламентирани с нормативните актове. 

През месец юни са процедирани  43 уведомления за инвестиционни 

предложения и 7 уведомления за план/програма,  изготвени са 6 процедурни писма с 

указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС, от които 4 са за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 2 – за необходимостта от 

преценяване на  извършване на ЕО; 

- през месец юни са постъпили 3 бр. Искане с информация за преценяване на 

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

и 1 броя Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации са РЗИ; 

- през месец юни е постъпило Искане за издаване на становище по ЕО на ОУПО, 

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

- през месеца е постъпил за оценка на качеството Доклад за ОВОС 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“ с 

концесионна площ 2,83 км2, по който се провеждат консултации с РЗИ, БДДР, 

Министерство на енергетиката, РИМ-Шумен,  „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ 

ООД, ТП ДЛС „Паламара“, с. Венец, ОПУ-Шумен, Общините Каолиново и Венец и 

Кметства Изгрев, Климент и Наум 

- Постановено е едно  решение за преценяване на необходимостта от извършване 

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

- Постановени са две 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. 

- Върнато е за окомплектоване искането за издаване на становище по ЕО за ОУП 

на Община Каспичан, съобразно изискванията на Наредбата за ЕО.  

- Върнато е за окомплектоване искането за издаване на становище по ЕО за ОУП 

на Община Смядово, съгласно изискванията на Наредбата за ЕО.  

- Извършени са девет планови проверки и една извънпланова проверка на 

правно действие на решение по ОВОС, няма констатирани нарушения и няма съставени 

АУАН. 

- Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

1. С РЗИ – по 3 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 девет броя Уведомления за инвестиционни 

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

по  два броя Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, една от 

които повторна. 

3. С Министерство на енергетиката по Уведомление за изготвяне на ПУП-ПП за 

рекултивация в имоти с идентификатори 31084.52.241, 31084.52.242 и 31084.52.243 в 

землището на с. Златна нива, общ. Каспичан, по което няма постъпило становище. 



4. С ОД „Земеделие“, гр. Търговище, РИМ-Търговище и Община Омуртаг – по 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на „Подробен 

устройствен план – план за застрояване на ПИ № 53062.15.5, землище с. Обител, 

община Омуртаг“. 

   През месеца експерти взеха участие в 5 бр. Държавни приемателни комисии на 

следните обекти: Водородна инсталация към обект ,,Пашабахче България'' ЕАД, 

,,Газопроводно отклонение ,,Търговище'' - Преносен газопровод линейна част и кранов 

възел, и станция за очистване на газа, пускова станция и приемна станция'', 

Магистрални и локални оптични кабели - северна магистрала с 3 подобекта, 

,,Ведомствена модулна бензиностанция за светли горива тип MSSG 10'', "Закриване и 

рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията 

на община Нови пазар", находящ се: ПИ 52009.18.392 по КК на гр. Нови пазар, общ. 

Нови пазар, област Шумен.  

 

Обществеността: 

 

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни експерти на РИОСВ 

гостуваха в детска градина „Звънче" в Шумен. Около 60 деца се включиха в 

инициативата, а мотото на тазгодишната кампания бе  „Възстановяване на 

екосистемите". Представителите на екоинспекцията разказаха екологична приказка за 

разделното събиране и представиха на децата възможностите за преработка на 

пластмасовите отпадъци. Децата се включиха в занимателни еко игри и получиха 

награди, а срещата завърши с танц на малчуганите за разделното събиране на отпадъци. 

По повод деня на околната среда и при пълно спазване на 

противоепидемиологичните мерки в шуменската екоинспекция гостуваха група 

ученици от паралелките по „Агроекология" и „Селски туризъм" на Професионалната 

гимназия по селско стопанство и хранителни технологии. От експертите на РИОСВ и 

Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда те научиха за 

дейността на двете структури и на живо се запознаха с методите на работа в  

лабораторни условия. По-късно децата се включиха в отборна състезателна игра за най-

много изброени възможности за опазване състоянието на компонентите на околната 

среда. 

През месец юни 63 деца от Варна, Шумен, Добрич и Търговище се включиха със 

свои тематични презентации, плакат и есе в традиционния конкурс „Мисли зелено – 

пази природата“, организиран от РИОСВ и Басейнова Дирекция „Черноморски район”. 

Той беше обявен в Деня на биологичното разнообразие, а идеята на конкурса бе да 

провокира учениците да представят знанията си за биоразнообразието, защитените 

растителни и животински видове и как те да бъдат опазени. Класирането на 

участниците на призовите места и творбите на победителите са публикувани на 

електронната страница на РИОСВ и БДЧР. За призьорите, както и за отличилите се със 

специално участие от организаторите бяха подготвили грамоти и предметни награди.  

През този месец децата от групите „Звездици“, „Мечо Пух“ и „Пеперуди“  на 

детска градина „Космонавт“ в Шумен се включиха в еко уроци за разделно събиране на 

отпадъци. Образователната инициатива беше организирана по покана на екипа на 

детската градина и беше част от летните образователни кампании за подрастващи, 

които инспекцията планира да проведе в града съвместно с „Булекопак“ АД. 

      По време на забавните уроци малчуганите обогатиха знанията си за разделното 

сметосъбиране чрез приказка за човечето Разделко и демонстрираха наученото в игри с 

награди и грамоти за всяка група. 

 


