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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 През месец Юни 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 159 

бр. проверки, при които провериха 137 обекта. От извършените проверки 82 бр. са 

планови, а 77 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 85 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 6 броя АУАН и са издадени 5 бр. 

наказателни постановления на стойност  6200 лв. През отчетния период по издадени от 

директора наказателни постановления и сключени споразумения са събрани общо 14 

298,72 лв. По наложени глоби и санкции са платени  6280,00 лв., а по сключени 

споразумения 7210,00 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  

808,73 лв. Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 693,73  лв., 

като разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини 

е:  Община Шумен – 99,15 лв., Община Търговище – 95,20 лв., Община Омуртаг – 78,33 

лв., Община Попово – 411,20 лв., Н. Козлево – 6,69 лв., Община Върбица – 3,16 лв. 

От постъпилите за отчетния период 10 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 7 бр. проверки на място, а на останалите е отговорено в писмен вид, или са 

препратени за решаване по компетентност до съответните институции – общински или 

други администрации.  

Процедирани са 33 бр. УИН, 4 броя УПП, четири броя Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и шест бр. Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО.  

През месец юни са постановени: едно Становище по ЕО с което се съгласува 

Общ устройствен план на община Смядово, с възложител община Смядово след 

проведено заседание на ЕЕС при РИОСВ гр. Шумен. Постановени са четири решения 

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

извършва ОВОС“, както и три решения за прекратяване на производството по реда на 

глава шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР: по искане на възложителя и 

становище за недопустимост на ИП от направление „УООП“ в РИОСВ гр. Шумен; не 

представена допълнителна информация в срок и невнесено Искане 12 месеца след 

процедурно и напомнително писма. Извършени са 3 планови проверки и една 

извънпланова проверка, няма съставени АУАН за неизпълнение на условия в 

постановените решения. 

 

2.АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 През месец Юни 2022 г. са извършени общо 159 бр. проверки, при които 

провериха 137 обекта. От извършените проверки 82 бр. са планови, а 77 са извънредни. 

За отчетния период са проведени 6 броя комплексни проверки на: 

Млекопреработвателно предприятие „Надежа“ ООД, „Каолин“ ЕАД гр. Каолиново, 

„Фикосота“ ООД гр. Шумен, „Бруаг ЕУ“ ЕООД с. Ястребино, рафинерия за 

слънчогледово масло „Крис Ойл“ ЕООД гр. Каспичан, и предприятие за производство 

на медни телове „Сарк България“ ЕООД гр. Шумен. В рамките на комплексните 

проверки, са дадени общо 3 бр. предписания. Няма констатирани нарушения и 

съставени АУАН. Извършени са 4 бр. планови проверки по условията на издадените 

Комплексни разрешителни на операторите: птицеферма „Камчия“ ЕАД с. Панайот 
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Волов, инсталация за производство на домакинско стъкло Пашабахче България“ 

инсталация за производство на керамични изделия – плочки „Хан Омуртаг“ АД гр. 

Шумен, инсталация за повърхностна обработка на алуминиеви профили „ВИАС“ 

ЕООД гр. Шумен. Извършена е и 1 бр. извънредна проверка по писмо на ИАОС на 

инсталация за птици бройлери „Агрофреш“ ЕООД с. Сини вир.  

 За отчетния периода са извършени 77 бр. извънредни проверки, от които 7 бр. са 

по постъпили в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби на граждани. В рамките на 

осъществения контрол за привеждане дейността на проверяваните дружества в 

съответствие със законодателството са дадени 85 бр. предписания за отстраняване на 

констатирани несъответствия. За установени административни нарушения на 

законодателството по опазване на околната среда са съставени 6 броя АУАН.  

 

Засилен превантивен контрол:  
 Проведено е заседание на ЕЕС при РИОСВ гр. Шумен във връзка с постъпил 

ДЕО за проект на ОУП на Община Смядово с приложение Доклад за оценка степента 

на въздействие на плана върху защитените зони за Общ устройствен план за Община 

Смядово и е постановено Становище по ЕО, с което се съгласува ОУПО. През месец 

юни са постановени четири решения за преценяване на необходимостта от извършване 

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

предложения: „Промяна предназначението на част от животновъден обект и 

пристройка за млекопреработвателно предприятие – минимандра в ПИ 15922.31.1 в с. 

Голямо Църквище, общ. Омуртаг”; „Обособяване на площадка за разкомплектоване на 

ИУЕЕО, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство 

на пелети от дървесина в ПИ с идентификатор 83510.656.336 по КК на гр. Шумен“; 

„Изграждане на цех за производство на пастьоризирани плодови сокове и покривна 

фотоволтаична инсталация за собствени нужди в УПИ-IV, кв. 86 по плана на с. Пет 

могили, общ. Никола Козлево“ и „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с 

мощност до 40 MW в рамките на поземлен имот с идентификатор 52009.120.1 по 

Кадастралната карта на гр. Нови Пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен“. 

Постановени са три решения за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР 

за инвестиционни предложения: „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ 

с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен с площ 168 943 кв.м. и НТП: „За 

електроенергийно производство“, поради становище за недопустимост от направление 

„УООП“ при РИОСВ гр. Шумен, тъй като имотът, предмет на ИП в регистрите на 

РИОСВ все още се води нерекултивирано сметище и по искане на възложителя; 

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - дренаж 

Врани кон в землището на с. Врани кон, общ. Омуртаг, област Търговище за 

допълнително питейно - битово водоснабдяване на селата Врани кон, Могилец, Голямо 

Църквище, Чернокапци, Красноселци и Звездица от община Омуртаг“- не представена 

поискана допълнителна информация в срок и „Извършване на дейностите аквакултури: 

риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Соара в 

поземлен имот с идентификатор 83510.569.27 по КК на гр. Шумен, местност Варнеолу, 

кв. Дивдядово“ поради невнесено Искане 12 месеца след процедурно и напомнително 

писма. Дадено е едно Становище по ЕО с което се съгласува Общ устройствен план на 

община Смядово, с възложител община Смядово след проведено заседание на ЕЕС при 

РИОСВ гр. Шумен.   

Извършени са 3 планови проверки и една извънпланова проверка, няма 

съставени АУАН за неизпълнение на условия в постановените решения.  

 По изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ШУ-2-2/2020г. за ИП 

„Разработване на находище за строителни материали-подземни богатства по чл.2, ал.1, 
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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 се констатира, че не са извършвани дейности на терен, към датата на 

проверката няма сключен договор за предоставяне на концесия и няма основание за 

изискване за изпълнение на мерките и условията, поставени в становището за  

различните фази на разработване на находището; 

 По изпълнение на условие в Решение № ШУ-18-ПР/2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Реконструкция и модернизация на три съществуващи пилчарници в ПИ № 000038 с 

площ 4,173 дка и ПИ № 000034 с площ 3,342 дка, и двата с НТП: „Стопански двор“ в 

землището на с. Божурка, общ. Търговище с цел отглеждане на пилета-бройлери с 

капацитет до 30 000 места за птици“. С писмо възложителят уведомява, не е започнало 

реализиране на инвестиционното предложение. 

 Одобрен е внесен Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на 

ОУПО Нови пазар за периода януари-декември 2021г. след проведени консултации с 

БДДР гр. Плевен и БДЧР гр. Варна. 

 Извършена е една извънпланова проверка на поставени условия в Решение № 

ШУ-05-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

инвестиционно предложение „Монтиране на линия за калайдисване на медни 

проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели” в 

поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен, при която се 

установи, че инвестиционното предложение не е реализирано. 

   

Текущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 10 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 7 бр. проверки на място, за което са съставени констативни протоколи. На 3 

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

съответните общински или други администрации.  

1. По сигнал за сеч в Природен парк „Шуменско плато“ С писмо изх. № С-

73-(1)/ 09.06.2022 г. на РИОСВ от ТП ДГС „Шумен“ са изискани информация и 

извършване на съвместна проверка. Писмото е изпратено с копие до ДПП „Шуменско 

плато“. Извършена проверка съвместно с представител на ТП „ДГС Шумен“, за което е 

съставен КП № КБ-10/ 14.06.2022 г.; 

2. По сигнал С-74/ 06.06.2022 г. за намерена костенурка със счупена коруба 

в гр. Попово, впоследствие транспортирана до гр. Търговище от РИОСВ-Шумен е 

извършена проверка в гр. Търговище с Констативен протокол № ДС-22/06.06.2022г., 

при която се установи, че екземплярът е от вида Европейска (обикновена) блатна 

костенурка, като е с фрактура на карапакса в областта между предния ляв и задния ляв 

крак. В тази връзка костенурката бе прибрана от служители на РИОСВ – Шумен и 

впоследствие транспортирана за лечение и отглеждане в Център за размножаване и 

рехабилитация на сухоземни костенурки – Фондация „Геа Челония“, с. Баня, общ. 

Несебър. Подателят на сигнала присъства по време на проверката; 

3. По сигнал С-75/08.06.2022 г. за замърсяване на въздуха в гр. Попово, 

препратен от МОСВ, е извършена е проверка на място на ул.“Раковска“ посока стара 

ЖП линия в гр. Попово, в присъствието на граждани податели на сигнала и 

представители на Община Попово. При  проверка се установи, че по визираната улица 

преминават всякакъв вид автомобили включително и тежкотоварни обслужващи 

промишлената зона в близост. В следствие преминаването на автомобилите е налична 



4 

 

запрашеност от неорганизирани прахови емисии. Визираният участък не е се почиства 

от Община  Попово и не е включен  график за почистване. По предложение на 

гражданите за  ограничаване преминаването на  тежкотоварни автомобили и 

ограничаване запрашаемостта по улицата, визираха друг път обслужващ промишлената 

зона , което е в компетенциите на Общината. За извършената проверка се състави 

констативен протокол с № ЕВ-А06/20.06.2022 г, на Общ. Попово и се дадоха две 

предписания за изпълнение в седем дневен срок, касаещи включване  на визирани по-

горе участък в график за почистване от общ. Попово, и за предприемане на мерки, 

свързани с регулиране на маршрута за преминаване на тежкотоварни автомобили 

обслужващи промишлената зона с цел ограничаване достъпа им по ул.“Раковска“ за 

недопускане на образуването на неорганизирани прахови емисии. С постъпило в 

РИОСВ - Шумен, писмо с вх. № ОА-2037/27.06.2022 г., Общ. Попово уведомява, че  са 

предприети съответните  действия, в   изпълнение на дадените предписания; 

4. По сигнал С-76/ 09.06.2022 г. за намерена малка кукумявка в гр. Шумен, 

ул. „Софийско шосе“ № 16, която не може да лети е извършена проверка на място с 

Констативен протокол № ДС-23/09.06.2022 г., при която се установи, че на терасата на 

жилищен апартамент в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 16 е паднал ювенилен 

екземпляр от вида Домашна кукумявка, без видими външни наранявания, но към 

момента на проверката не може да лети. Предвид това, птицата бе прибрана в сградата 

на РИОСВ – Шумен, като впоследствие бе пусната обратно в природата, близо до 

жилищния блок, където бе намерена, с оглед на доброто ѝ общо състояние и 

способността ѝ да лети. Подателят на сигнала присъства по време на проверката и 

впоследствие бе уведомен по телефона относно освобождаването на кукумявката; 

5. По сигнал С-77/10.06.2022 г. за изтичане на инфилтрат в дере до стария 

път за с. Хан Крум, е извършена проверка с КП № ПС-39/10.06.2022 г. Установи се , че 

всички помпени агрегати са в изправност . Работят голямата помпа и оросителната 

система. Ретензионният басейн е пълен догоре и прелива. Прелива и инфилтрат от 

клетка №3. Инфилтратните води са с тъмно кафяво оцветяване, смесени с дъждовни 

води, вследствие на обилните валежи. Постъпват в охранителната канавка, оттам в 

дере, приток на р. Камчия. Дадено предписание за преустановяване на изтичането, 

което е изпълнено в указания срок; 

6. По постъпил сигнал № С-78/ 13.06.2022 г. за намерен бедстващ бухал, в 

района на РИМ-Шумен, гр. Шумен, който не може да лети, на същия ден е извършена 

проверка на място с Констативен протокол № ЦК-44/12.06.2022 г., при която се 

установи, че птицата е млад екземпляр от вида Горска ушата сова, която е още в пухово 

оперение с увиснало ляво крило. В тази връзка птицата бе прибрана в сградата на 

РИОСВ – Шумен и впоследствие транспортирана за лечение и доотглеждане до 

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

сигнала не присъства по време на проверката, но е уведомен по телефона за 

извършените дейности от страна на РИОСВ; 

7. Във връзка с постъпил в РИОСВ – Шумен сигнал вх. № С-80/ 15.06.2022г. 

за наклонено щъркелово гнездо, находящо се в с. Дойранци, общ. Каолиново, опряно в 

електропроводи, е извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-

27/15.06.2022г., при която се установи, че гнездото е наполовина свлечено върху 

проводниците и може във всеки момент да падне на земята. В гнездото имаше една 

възрастна птица и три малки щъркелчета в пухово оперение, които бяха на ръба на 

гнездото. Малките бяха свалени от гнездото от служители на „ЕРП Север“ АД, като се 

установи, че едното е в много добро състояние, а останалите две са слаби и 

недохранени. Впоследствие бе свалено и гнездото, заедно със старата изгнила 

самоделна платформа върху която беше, след което бе поставена нова платформа и 
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гнездото бе качено в нея. При приключване на въпросните дейности се установи, че 

едното от недохранените щъркелчета е починало, поради което бе оставено в района, 

където да бъде заровено от живеещите в близост до гнездото жители на селото. 

Останалите 2 щъркелчета бяха прибрани и впоследствие транспортирани за 

доотглеждане в „Зоо-център“ – гр. Добрич. Подателят на сигнала присъства при 

извършването на дейностите от страна на служителите на „ЕРП Север“ АД и РИОСВ – 

Шумен; 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на 

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

отпадъци 
През месеца експертите от направление УООП са извършили 25 бр. планови 

проверки на лица генератори на производствени отпадъци и 23 бр. планови проверки на 

лица притежаващи разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на 

дейности с отпадъци. Извършена е 1 бр. проверка на община за спазването на 

изискванията на чл. 19 от ЗУО. Извършени са 8 бр. проверка на лице пускащо на пазара 

на Р България опакована готова продукция. Извършени са 2 бр. планови проверки по 

Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране 

на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. 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 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“, като при установяване на не нанесени данни в системата се дават 

предписания за въвеждане. Експертите от направлението взеха участие в 6 бр. 

комплексни проверки. Извършени са 2 бр. извънредни проверки на място, във връзка с 

писма на ОД на МВР-Шумен, 1 бр. извънредна проверка по писмо на ИАОС, относно 

съответствие на инсталация за интензивно отглеждане на бойлери с подаденото 

заявление и 1 бр. проверка по подадени Уведомления по приложение № 7 от Наредба 2 

за класификация на отпадъците за преустановено образуване на отпадъци. 

  

 Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици  

 През месеца приоритет бяха извършването на планови проверки (9 бр. на 

билкозаготвителни пунктове и 1 бр. по издадено Решение № ШУ-08-ОС/ 2022г. на 

Директора на РИОСВ- гр. Шумен, касаещо ЗЗ  BG 0002029 „Котленска планина“ за 

опазване на дивите птици) и приключването на преписки по входирани уведомления за 

ИП, ГСП и План-извлечения. Също така бяха извършени и 9 бр. извънредни проверки, 

както следва: 1 бр. проверка във връзка с донесен в сградата на РИОСВ-Шумен 

бедстващ ювенилен екземпляр от вида Керкенез; 1 бр. проверка във връзка с донесен в 

сградата на РИОСВ-Шумен бедстващ ювенилен екземпляр от вида Градска лястовица; 

1 бр. проверка във връзка с подаден сигнал за сеч в ПП „Шуменско плато“; 1 бр. 

проверка на яз. Върбица (Куцарова чешма) в землището на гр. Върбица, във връзка с 

писмо на „Монтажи“ ЕАД за предстоящо извършване на СМР; 1 бр. проверка във 

връзка с подаден сигнал за опасно наклонено щъркелово гнездо в с. Дойранци, общ. 

Каолиново, с малки щъркелчета в него; 1 бр. проверка във връзка с подаден сигнал за 

намерена малка кукумявка в гр. Шумен, която не може да лети; 1 бр. проверка във 

връзка с подаден сигнал за намерена в гр. Попово костенурка със счупена коруба, 
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впоследствие транспортирана до гр. Търговище; 1 бр. проверка на билкозаготвителен 

пункт „Алекс – 1000“ ЕООД, с. Обител, общ. Омуртаг; 1 бр. проверка във връзка с 

внесено УИН за прочистване на дървесна и храстова и растителност в имоти в земл. с. 

Ломци, общ. Попово попадащи в ЗЗ; 1 бр. проверка във връзка с подаден сигнал за 

намерен бедстващ бухал в района на РИМ - Шумен, гр. Шумен, който не може да лети. 

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

изпратени за лечение и доотглеждане два ювенилни екземпляра от видовете Горска 

ушата сова и Керкенез. Един ювенилен екземпляр от вида Бял щъркел е оставен в 

района, където е бил намерен съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния изход за 

птицата. В „Зоо-център“ – гр. Добрич са изпратени за доотглеждане два ювенилни 

екземпляра от вида Бял щъркел. В Център за размножаване и рехабилитация на 

сухоземни костенурки, фондация “Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър са изпратени 

общо 6 бр. екземпляра от видовете Шипобедрена костенурка (4 бр.), Шипоопашата 

костенурка (1 бр.) и Европейска блатна костенурка (1 бр.). Бедстващите екземпляри от 

видовете Шипобедрена костенурка и Шипоопашата костенурка 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. Екземплярът от вида 

Европейска блатна костенурка е прибран от служители на РИОСВ – Шумен след 

подаден сигнал в инспекцията и впоследствие транспортиран до центъра. Екземпляр от 

вида Домашна кукумявка е прибран и впоследствие освободен в природата предвид 

това, че може да лети и е в добро състояние. 

 

 Опазване чистотата на въздуха: 

 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 2022 г., през 

месец юни е извършено измерване за определяне на общата звукова мощност 

излъчвана от 1 обект: „Бруаг ЕУ“ ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. 

Ястребино. 

 Проверки във връзка с емисионен контрол – във връзка с утвърден от Министъра 

на ОСВ годишен график за 2022 г. за извършване на задължителен инструментален 

контрол, през месец юни са взети проби от 1 обект „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. 

Търговище, Асфалтова база „Лиляк“, с. Лиляк, общ. Търговище – извършено е 

измерване за установяване съдържанието на прах, СО, NOx, SO2, общи въглеводороди 

определени като общ въглерод и канцерогенни вещества, формирани при работа на 

Асфалтосмесителна инсталация „Марини“. Пробонабирането е осъществено от РЛ – 

Варна, към ИАОС, гр. София. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

По отношение опазване на водите са извършени планови проверки на  7 бр. 

обекти емитери на отпадъчни води за месеца.  Това са: „Надежда“ ООД, с. Климент; 

„Каолин“ АД,, гр. Каолиново; „Пашабахче България“ АД, гр. Търговище; „Лактис 

милк“ ООД, с. Тодор Икономово; „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан; „Хан Омуртаг“ 

АД, гр. Шумен и „Сарк България“ АД, гр. Шумен. Няма дадени предписания. 

Съставени са  2 бр. Констативни протокола след водни проби – на „ВиК“ООД гр. 

Търговище за КМ Омуртаг и на „Гроугрийн България“ ООД, с. Надарево. Дадено е 

едно предписания. Извършени са 5 планови комплексни проверки – на „Надежда“ 

ООД, с. Климент; „Каолин“ АД,, гр. Каолиново;  „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан; 

„Сарк България“ АД, гр. Шумен и „Фикосота“ ООД, гр. Шумен.  Няма дадени 
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предписания. Извършени са 4 планови проверки по Комплексно разрешително: 

„Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище; „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен; „Виас“ 

ЕООД, гр. Шумен и „Камчия“ АД, с. Панайот Волов. По отношение  опазване на 

водите няма предписания. Извършени са 2 планови съвместни проверки – на „Лактис 

милк“ ООД, с. Тодор Икономово и на „Виа Финанс“ ООД, гр. Шумен. Няма 

предписания. Извършена една извънредна проверка последващ контрол по изпълнение 

на предписания – на «М4Холидей» ЕООД, с. Малка Черковна. Извършена 1 извънредна 

проверка по сигнал – на ОП «Чистота» за  РДНО гр. Шумен и 1 бр. извънредна 

проверка по КР – на „Агро фреш А» ЕООД, с. Сини вир. 

През месеца са извършени 52 броя проверки на автомивки по Разпореждане на 

Окръжна прокуратура гр. Шумен:   „Бул ер агро“ ЕООД, кв. Боймир, гр. Каолиново; 

„Банс Батие Сали“ ЕООД, с. Тодор Икономово; Ш* И*, с Тодор Икономово, общ. 

Каолиново; „Дис ойл Комерс“ ЕООД, с. Пристое, общ. Каолиново; ЕТ „Кадрие 

Мехмед-Баро“, с. Браничево; „Юки Профешънъл“ ООД, с. Климент; „Бого“ ЕООД, гр. 

Смядово; „Янакиев Комерс“ ЕООД, гр. Смядово; „БГруп 1“ ЕООД, гр. Смядово; 

„Универсал 2016“ ЕООД, гр. Върбица; „Роу Бак България“ ЕООД, гр. Върбица; ЕТ 

„Еми- Емил Янков“, гр. Върбица; „Г.Т.П.Велики Преслав“ ООД, гр. Велики Преслав; 

,,Понки ойл“ ЕООД, гр. Нови пазар; ЕТ ,,Мариела Димова“, гр. Нови пазар; ,,Март 313'' 

ЕООД, гр. Нови пазар; ,,Хари 2007“ ООД, гр. Нови пазар; ,,Джан - М 2014“ ЕООД, гр. 

Нови пазар; ,,Ангел и син 2020“ ООД, гр. Нови пазар; ,,Плюс мода“ ЕООД, гр. Нови 

пазар; ЕТ ,,Милен Иванов – Мототест“ гр. Нови пазар;  „Аутоскил 2011“ ЕООД, 

с.Венец;  „Чинар 1453“ ЕООД, с. Венец; ,,Курт ойл“ ЕООД, с. Никола Козлево; ЕТ 

,,Бисер Митев – Сейко“, с. Никола Козлево; ,,Автогрил-Муси“ ЕООД, с. Никола 

Козлево; „Амара ЕКО“ ЕООД, гр. Шумен; „Олимпия Шумен“ ООД, гр. Шумен; „Ес Ес 

Експрес“ ООД, гр. Шумен; „Вълеви 2010“ ООД, гр. Шумен; „Примекс“ ЕООД, гр. 

Шумен; „Бъбълс кар уош“ ООД, гр. Шумен; „Крис 06“ ЕООД, гр. Шумен; „Пиканини“ 

ЕАД, гр. Шумен; „Амара ЕКО“ ЕООД, гр. Шумен; „ЕМ ЕЛ ТРЕЙД СОФИЯ“ ЕООД, 

гр. Шумен; „УИТКОЛ“ ЕООД, гр. Шумен; „Кар пет сързиз“ ЕООД, гр. Шумен; „Бенита 

ойл“ ООД, гр. Шумен; „Лазур 2012 Джи“ ЕООД, гр. Шумен; „ЕМ ДЖЕЙ ЕМ“ ООД, гр. 

Шумен; „Елза“ ЕООД, гр. Шумен; „Метал-Живко“ ЕООД; „Шумен пътнически 

транспорт“ ООД, гр. Шумен; „Елхар 2020“ ЕООД, гр. Шумен; „Люнебес“ ЕООД, гр. 

Шумен; „Валауто“ ЕООД, гр. Шумен; „Витоша 2020“ ЕООД, гр. Шумен; „Ориер“ 

ЕООД, гр. Шумен; К* С* К* (ФЛ), гр. Шумен; ДЗЗД „Вики“, гр. Шумен; „Максифън“ 

ООД,  гр. Шумен. Дадени са 37 броя предписания. 

През месец юни са съставени  3 броя АУАН по отношение на водите – на 

«ВиК»ООД, гр.Търговище за КМ Омуртаг; «М4Холидей» ЕООД, с. Малка черковна и 

на «Гроугрийн България» ООД, с. Надарево. 

Експертите от направлението взеха участие в  Междуведомствена комисия за 

проверка на язовири по Заповед на обл. Управител на Шумен. Съставени 2 броя 

Констативни протокола. 

    

Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, 

разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.  

По спазване условията в издадените на операторите КР, през месец юни  са 4 

броя планови проверки на комплексно разрешително на „Камчия“ ЕАД с. Панайот 

Волов, „Пашабахче България“ ЕАД гр. Търговище  „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен  и 

„ВИАС“ ЕООД, гр. Шумен.  

През изминалия месец експертите от направление Управление на отпадъците и 

опазване на почвите,  взеха участие в извършване на 4 бр. проверки по условия 11 от 

издадени Комплексни разрешителни на „Камчия“ ЕАД, „Пашабахче България“, „Хан 
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Омуртаг“ АД и „ВИАС“ ЕООД. При проверките е установено, че дейностите се 

извършват съгласно условията поставени в издадените комплексни разрешителни. 

Извършени са 23 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности по третиране и транспортиране 

на отпадъци:  „Пътища“ АД, „Екостийл“ ЕООД - площадка гр. Нови пазар, ЕТ „Донка 

Стойкова“, „Елена Груп“ ЕАД, Община Венец, „Ем Трейдинг 18“ ЕООД, „Ал и КО“ 

АД, „Алтметал“ ООД, „Ка Метал“ ЕООД, „Моби Трейд“ ЕООД, „Метатех“ ООД, 

„Север Харт Груп“ ЕООД, „Екопрограма 2006“ ООД, „Феба-1“ ООД, „Импала“ ООД, 

„Екомакс“ ООД, „Екомакс Българяи“ ООД, „Екостарт България“ ЕООД, ОП „Чистота“,  

„Ес Би Ес Дизайн“ ЕООД, „Каолин“ ЕАД, „Фокосота“ ООД и „Крис Ойл 96“ ЕООД. 

Почви : През изминалия месец експертите от направлението взеха участие в 

извършване на 3 бр. проверки по условие 13 от издадени Комплексни разрешителни на 

„Камчия“ ЕАД, „Пашабахче България“, „Хан Омуртаг“ АД и „ВИАС“ ЕООД.  

През предходния месец са извършени 2 бр. планови проверки на Б-Б кубове и 1 

бр. на склад за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна 

защита. При извършените проверки са дадени 2 бр. предписания, същите са  изпълнени.  

ОХВ: По отношение на опасните химични вещества и смеси, са извършени 7 бр. 

планови проверки и 2 извънредни проверки. Дадени са 23 бр. предписания, като 

изпълнени 7 предписания. Експертите от направлението участваха в 5 бр. комплексни 

проверки, при които е, дадено 1  бр. предписание, а са изпълнени 9 предписания.  

СЕВЕЗО: На 17.05.2022 г. беше извършена проверка по чл.105, ал.3 от Закона за 

опазване на околната среда, в съответствие с чл.23, ал.1 от НАРЕДБА за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях, на “Караш инвест“ ООД гр. Габрово, Съставен е КП-РБ-26 с който е дадено едно 

предписание, което е изпълнено. На 19 и 20.05.2022 г. беше извършена   проверка по 

чл.105, ал.3 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с чл.23, т.5, от  

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

последствията от на «Пашабахче България» ЕАД, гр. Търговище. Връчен е  

констативен протокол с който са дадени 4 предписания. 

ЗОПОЕЩ: Извършени са 4 проверки, дадено 1 предписание, изпълнени 0 

предписания 

 

 Засилен последващ контрол: 

През месеца е извършена 1 бр. проверка по последващ контрол на дадено при 

предходна проверка предписание на „М4 Холидей“ ЕООД, при която е установено се 

същото не е изпълнено. За установеното е съставен АУАН на управителя на 

дружеството.  

Актуализиран е вътрешния авариен план на “Караш инвест“ ООД гр. Габрово,  

съгласно изискванията на чл. 116е, ал. 2 от Закона за околната среда и е представен  в 

РИОСВ Шумен, във връзка с предписание дадено с КП-РБ-26,  на 17.05.2022 г. при 

извършена проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване на околната среда. 

Представена е информация, относно преразглеждане на документите по чл. 106, ал. 5 

или чл. 116е, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗООС / политиката за предотвратяване на големи 

аварии (ППГА) и системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ)/ на 

предприятие с нисък рисков потенциал „ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. 

Търговище, по дадено предписание при извършена проверка-КП-РБ -24 на 12.05.2022 г. 

С Писмо ОА-1820 от 3.06.2022 г., „Пашабахче България“ ЕАД уведоми за 

изпълнение на предписание дадено с Констативен акт КА-ПБЗН-ТЩ0-4-2 от 

19.06.2019г. и КП-РБ-23 от 18.06.2019г., относно изграждане на локална 

автоматизирана система за оповестяване/ЛАСО/ за осигуряване на ранно 
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предупреждение на персонала, компетентните органи и населението, която отговаря на 

изискванията на чл.35, ал.3, т.5, ал.6 от Закона за защита при бедствия и чл.24 , ал.1 от 

Наредба за условията и реда за функциониране на Национална система за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението 

при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. 

С Писмо Вх.№ ОА-1878 от 9.06.2022 г., Тракия глас България“ЕАД ни уведоми 

за изпълнение на предписание дадено с КП-РБ-10 от 30.04.2019 г. „Да се изгради 

локална система за оповестяване, която да отговаря на изискванията на  чл. 35, ал. 3, т. 

5 и ал. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за 

оповестяване на при въздушна опасност (Обн. ДВ. Бр.20 от 9 Март 2012 г., изм. ДВ. 

Бр.60 от 22 Юли 2014 г.)“  

„ХЦС“ АД гр. Шумен е актуализирала инструкции, с цел привеждането им в 

съответствие с условия от Решение за актуализация от комплексно разрешително от 

2022 година. 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През месец май, от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са съставени 6 

бр. АУАН както следва:  

1. ЗВ-09.03.06.2022г. на Еко Инвест Север ЕООД. Неизпълнение на 

изискванията на чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците, като не е подало 

годишен отчет по отпадъци за 2020 г. в ИАОС гр. София. Осъществен състава на чл. 

135, ал. 1, т. 1, предложение второ 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. 6 от ЗУО; 

2. ДЙ-05/06.06.2022г., на Пътинженерингстрой Т ЕАД. Дружеството е водило 

невярна отчетност за извършени дейности с отпадъци. Осъществен състава на чл. 135, 

ал. 1, т. 3 от ЗУО, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за 

дейности с отпадъци; 

3. КБ-02/17.06.2022г., „Алекс-1000“ ЕООД. Дружеството е изкупило лист липа с 

цвят липа в не цъфнала фаза и е надвишило с 310кг. разрешеното му количество за 

ползване на стрък полски хвощ. Нарушен чл.7, т. 5 и т. 8 от Наредба № 2/ 20.01.2004г. 

за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни 

растения към чл.27 от Закона за лечебните растения и чл.28б, предложение 2-ро от ЗЛР; 

4. ПС-03/17.06.2022г, "ВиК" ООД, гр. Търговище - за КМ Омуртаг. Заустване на 

отпадъчни води в отклонение на заложените ИЕО в Разрешително за заустване. 

Нарушен чл. 48, ал. 4 от ЗВ; 

5. АН-04/20.06.2022г, „М4 Холидей“ ЕООД. Неизпълнение на дадено 

предписание. Осъществен състава на чл. 200, ал. 1, т.31 от ЗВ, във вр. с чл. 46, ал. 4, т. 2 

от ЗВ; 

6. АН-05/24.06.2022г., "ГроуГрийн-България" ООД. Отвеждане на отпадъчни 

води по прилежащи площи. Нарушен чл. 127, ал.1 от ЗВ.  

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ През месец юни са извършени планови проверки на 

8 обекта. През отчетния период са извършени общо 5 броя извънредни проверки /в 

това число 1 брой проверка по сигнал в гр. Попово/, сред които: 2 броя проверки на 

„Полипринт“ ЕООД, гр. Шумен – извънредни проверки за уточняване 
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местоположението на точка за вземане на проби въздух и нейното утвърждаване; 1 

брой проверка на ТД на НАП гр. Варна - офис, гр. Търговище - извънредна проверка 

във връзка с искане за утвърждаване на точка за вземане на проби въздух; 1 брой 

проверка по искане на главен прокурор в гр. Шумен - във връзка с постъпила жалба за 

замърсяване на атмосферния въздух и почвата, вследствие отглеждане на домашни 

животни – при извършената проверка не се установи нарушение, свързано с 

екологичното законодателство. 

  ШУМ - 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 2022 г., през месец юни е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 1 обект: „Бруаг ЕУ“ ЕООД, гр. 

Шумен, производствена площадка – с. Ястребино. 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. 

ВОДИ: Извършени са планови проверки на  7 бр. обекти емитери на отпадъчни 

води за месеца. Извършени са 52 броя проверки на автомивки по Разпореждане на 

Окръжна прокуратура гр. Шумен 

БРЗТЗСР: Извършени са 20 бр. проверки. Проверени са 20 бр. обекта. В 

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

срок. През отчетния период бе съставен един АУАН по реда на Закона за лечебните 

растения, който е свързан с даденото предписание. При извършена проверка на пункт 

за изкупуване на билки се установи, че юридическото лице-билкозаготвител е изкупило 

лист липа с цвят липа в не цъфнала фаза и е надвишило с 310кг. разрешеното му 

количество за ползване на стрък полски хвощ. Предвид това, че по време на проверката 

в пункта присъстваше единствено отговорник-изкупчика в пункта, бе дадено 

предписание на управителя на дружеството да се яви лично в сградата на РИОСВ-

Шумен за съставяне на АУАН по реда на Закона за лечебните растения. Същия се яви в 

рамките на постановения срок, като в негово присъствие бе съставен АУАН. 

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

компетенциите на направление „БРЗТЗСР“, а именно: за сеч в защитена територия; за 

намерена бедстваща кукумявка; за опасно наклонено гнездо с малки щъркелчета в него; 

за намерена бедстваща Горска ушата сова; за намерена бедстваща костенурка. 

ОТПАДЪЦИ: За отчетния период, са извършени общо 48 бр. проверки, от 

които 42 бр. планови и 6 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 

20 бр. предписания, като са изпълнени 20 бр. Издадени са 4 броя нови и изменения и 

допълнения на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 1 

бр. нов за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 1 бр. изменение и 

допълнение на регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на 

отпадъци, 1 бр. изменение на вече издаден документ за дейности с отпадъци и 1 бр,  

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за прекратяване. 

ОХВ Извършени са 7 бр. планови проверки, дадени 23 предписания, изпълнени 

7 предписания и участие в четири проверки на КР. 

ЗОПОЕЩ – Извършени са  4 проверки, дадено 1 предписание, изпълнени са 2 

предписания. 

ОВОС и ЕО -  При извършените планови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ От извършените проверки на „ВИАС“ 

ЕООД и „Камчия“ ЕАД се установи, че се спазват условията в комплексното 
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разрешително. Установиха се несъответствия с нормите за ефективност за ползвани 

ресурси на „Пашабахче България“ ЕАД и „Хан Омуртаг“ АД и нормите за образувани 

отпадъци за второто дружество. Предстои преценка за необходимостта от 

предприемане на административно-наказателни действия. 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец юни са издадени 5  НП на 

обща стойност 6 200 лв, както следва:  

№40/17.06.2022г., Е* С* С*. Извършване на  дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали без регистрация по Търговския закон. Осъществило състава на чл. 133, 

ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците. Наложена глоба в р-р на 1 400 лв. 

№41/17.06.2022г, С* В* С*. Извършване на  дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали без регистрация по Търговския закон. Осъществило състава на чл. 133, 

ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците. Наложена глоба в р-р на 1 400 лв. 

№42/17.06.2022г., С* А* М*. Не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена 

информация за изкупените, обработените, реализираните и налични количества билки 

до 20.01.2022г. включително. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 

100 лв. 

№43/20.06.2022г, Д*Р*И*. Не е предал собствени ИУМПС на площадка за 

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

във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС. Наложена санкция в р-р на 300 лв. 

№44/23.06.2022г., „Кавлак 22-Русев, Иванов и СИЕ“ СД. Съхранява ИУМПС на 

площадка, която не отговаря на изискванията на ЗУО. Осъществен е състава на чл. 143, 

ал. 1, т, 1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 3000лв. 

СПОРАЗУМЕНИЯ - 5  за 5 110 лв. 

Споразумение №5/06.06.2022г., „Барс“ АД. Дружеството не е провело 

емисионен контрол /СПИ/ през периода 01.01.2021 г. до 04.05.2022 г. Нарушен чл. 18, т. 

1 от ЗЧАВ във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. Наложена 

имуществена санкция в р-р на 1400 лв. 

Споразумение №6/07.06.2022 г., „Зора-М.М.С.“ ООД, гр. София. Дружеството не 

е представило  отчет за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. за флуоросъдържащите 

парникови газове, съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и чл.36 от Наредба №1 от 

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

на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови 

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

парникови газове /обн. ДВ. Бр. 20/07.03.2017г. изм./. Нарушен чл. 36 във връзка с чл.35, 

ал.1 от Наредба №1 от 17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на 

документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, 

съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, както и за документирането и 

отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове /обн. ДВ. Бр. 

20/07.03.2017г. изм./, във връзка с чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух /обн. ДВ. Бр. 45/28.05.1996г., изм./. Наложена имуществена санкция в р-р на 

700лв. 

Споразумение №7/10.06.2022г., „Пътинженерингстрой Т“ ЕАД. Дружеството е 

водило невярна отчетност за извършени дейности с отпадъци. Осъществен състава на 

чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗУО, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. 

за дейности с отпадъци. Наложена санкция в р-р на 1400 лв. 

Споразумение №8/17.06.2022г, Община Велики Преслав. Неизпълнение на 

задължително предписание дадено на основание чл. 155,ал. 2 от ЗООС. Осъществен 

състава на чл. 166,т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от  ЗООС. Наложена санкция в р-р на 1 400 

лв. 
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Споразумение №9/21.06.2022г., „МФ 1212“ ООД. Не е представило в РИОСВ-

Шумен обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и налични 

количества билки до 20.01.2022г. включително, в организирания от него 

билкозаготвителен пункт, находящ се в гр. Велики Преслав. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР. Наложена санкция в р-р на 210 лв. 

ПРЕКРАТЕНИ АУАН – 1 

Резолюция №2/30.06.2022г., на ТП ДЛС „Черни Лом“, към АУАН № КБ-

01/05.04.2022г. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
Пречиствателните съоръжения на всички  обекти, проверени при планови 

проверки през отчетния период са в изправност и в експлоатация. Няма регистрирани 

замърсявания и аварийни ситуации. Експертите от направление опазване на водите, 

взеха участие в Междуведомствена комисия за проверка на язовири в област Шумен по 

Заповед на Областния управител. 

Бизнеса:  
През месец юни са представени и обработени 5 броя доклади за проведени СПИ 

от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии.  Резултатите от 

проведените измервания показват, че съдържанието на контролираните вредни 

вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, 

регламентирани с нормативните актове. 

Процедирани са 43 уведомления за инвестиционни предложения и 6 уведомления 

за план/програма,  изготвени са 13 процедурни писма с указана приложима процедура 

по реда на глава шеста от ЗООС, 7 от които за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и 6- за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

През месец юни са постъпили 4 бр. Искане с информация за преценяване на 

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

и 5 бр. Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации са РЗИ. 

Постановено е едно Становище по ЕО, с което се съгласува ОУП на Община Смядово, 

след проведено заседание на ЕЕС към РИОСВ гр. Шумен. Постановени са четири 

решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  с характер на 

решенията „да не се извърши ОВОС“. Постановени са три решения за прекратяване на 

производството по реда на Глава шеста от ЗООС и ЗБР, поради становище за 

недопустимост от направление „УООП“ при РИОСВ гр. Шумен, тъй като имотът, 

предмет на ИП в регистрите на РИОСВ все още се води нерекултивирано сметище и по 

искане на възложителя; не представена допълнителна информация в срок и невнесено 

Искане 12 месеца след процедурно и напомнително писма. 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 5 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО; 

2. С Басейнова дирекция – по 7 бр.  Уведомления за инвестиционни 

предложения, три от които повторни и по Годишен доклад за наблюдение и контрол 

при прилагане ОУПО Антоново. 

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 44 бр. 

отговори по внесени уведомления за ИП (от които 3 бр. по подмярка 6.3); 10 бр. по 



13 

 

внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да се извърши процедура по реда на 

наредбата за ОС); 3 бр. по внесени План-извлечения (ДГТ). Издадени са 2 бр. решения 

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

изпратено 1 бр. писмо до БД гр. Плевен за становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 

водите. По внесени УИН са изготвени 14 бр. писма, указващи приложимата процедура 

по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 4 бр. 

преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма вероятност от 

значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

Експерти участваха в ЕЕС във връзка с ОУП на община Смядово. Експерт от 

направлението взе участие в: 2 бр. Комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областни 

дирекции „Земеделие” – Шумен и Търговище, 6 бр. Комисии в СГКК - гр. Търговище 

за изработване на контактни зони и списък на засегнати имоти на територията на обл. 

Търговище, 1 бр. Комисия във връзка с изготвяне на нов ГСП на ТП „ДГС Омуртаг“ – 

гр. Омуртаг, Обучение на тема „Разследване на инциденти с диви животни и 

междуинституционално сътрудничество“, проведено в Тракийски университет – гр. 

Стара Загора. Експерти от направлението взеха участие в онлайн среща Финална 

Национална работна среща „Пилотни екосистемни сметки в България“ по Рамковата 

програма на ЕК „HORIZON 2020“, организирана от ИАОС. Експерт от направлението 

участва с представяне на презентация в „Кръгла маса за популяризиране на приложими 

бизнес модели и добри практики в зоните по Натура 2000“, провела се в гр. Шумен. 

Попълва се актуална информация и данни в публичния регистър на обектите и 

съоръженията с нисък и/или висок рисков потенциал /Севезо обекти/ във вътрешната 

(работна) част на регистъра.    

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 2022 г. за 13 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.  

Обществеността: По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ – 

Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявиха своя традиционен 

конкурс „Мисли зелено – пази природата“. В него могат да се включат групи от 

ученици и деца от школи и екологични кръжоци от областите Варна, Шумен, Добрич и 

Търговище.  които да презентират по най – оригинален начин екологична инициатива, 

проведена през учебната 2021 г. – 2022 г.  Децата от ДГ „Космонавт“, ДГ „Щурче“ и ДГ 

„Пчелица“ се включиха в образователните уроци на шуменската екоинспекция по 

повод Световния ден на околната среда. Малчуганите от трите детските заведения с 

голям интерес гледаха анимационен филм за замърсяването на атмосферния въздух и 

последствията от него и дискутираха по темата с експертите. Дечицата от ДГ 

“Космонавт“ изненадаха гостите си с рисунки, а възпитаниците на ДГ „Пчелица“ 

представиха състезателна игра за пчелите.   

С проведените уроци децата от детските градини бяха наградени за отличното си 

представяне в конкурса за най-цветна и подредена градинка, обявен от  шуменската 

екоинспекция. Целта на конкурса „Моята цветна градинка” бе да се насърчат децата от 

най-ранна детска възраст да изграждат навици и умения за грижа към природата и 

околната среда. 

 


