
                  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец октомври експертите на РИОСВ извършиха общо 101 проверки, 

при които провериха 92 обекта. От извършените проверки 67 са планови, а 34 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 49 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения е съставен 1 брой АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 5 608, 59 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 4 316, 29 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани 1292, 30 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 684, 63 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово – 347 , 07 лв., община Шумен – 67, 06 лв., община Търговище – 176, 98 лв., 

община Върбица 6, 32 и община Антоново – 87, 20 лв. 

 През отчетния  период са извършени 9 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 10  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 67 планови проверки за месец октомври по всички направления, 

от които най - много са по отпадъци – 28 бр. 

            За отчетния период са извършени 2 броя проверки на оператори с Комплекно 

разрешително, както следва: “Тетрахиб” АД, с. Никола Козлево и “ Прима магна груп” 

АД ( „Енерсис“ АД), гр. Търговище. 

 За отчетния период експертите са провели 5 броя комплексни проверки на 

следните дружества: “Ваком МП“ OOД, гр. Шумен;  “ Екофол “ АД, гр. Търговище;“ 

ЛВК Винпром “ АД, гр. Търговище; „Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД и СД 

„Д* Й* – О* И* – Езокс“, с. Славяново. 

            През отчитания период експертите са проверили обекти по 34 бр. извънредни 

проверки. От тях 9 бр. са по сигнали и жалби, 3 броя са по последващ контрол и 22 са 

други. 

                        През месец октомври е съставен 1 брой АУАН за нарушение  на Закона за 

опазване на околната среда(ЗООС), 

 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

 - През месец октомври е оценено с положителна оценка с констатирани пропуски, 

които следва да се отстранят от възложителя на ИН качеството на постъпил за повторна 

оценка ДОВОС за ИН „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; 

- Осигурен е обществен достъп чрез интернет страницата на РИОСВ гр. Шумен до 

обявата за насрочено от възложителя на ИН онлайн обществено обсъждане на ДОВОС 

и до внесения след корекция положително оценен ДОВОС; 

- През месец октомври е постановено едно решение за преценяване на 

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

ЕО“ за: „Подробен устройствен план-парцеларен план за обект: „Резервно захранване 

на с. Кралево от водопровода, захранващ гр. Търговище от яз. Тича“; 

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

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

Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен Етап 33-Разпределителен газопровод и 

газопроводно отклонение към ПИ 83510.345.6 по КК на гр. Шумен“; „Обособяване на 

площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от ИУЕЕО“ в УПИ VI, 

кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино“; „Увеличаване на капацитета на съществуваща 

птицеферма за угояване на пилета бройлери от 30 000 на 40 000 броя места за птици“ в 

поземлен имот с идентификатор 87429.29.92 по КК на с. Янково, общ. Смядово с площ 

10467 м² и НТП: „За складова база“; „Изграждане на газозарядна станция, шоурум и 

автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 83510.58.8 по КК на гр. Шумен; 

„Увеличаване капацитета на Инсталация за интензивно отглеждане на свине за 

угояване чрез реконструкция на съществуваща животновъдна сграда и монтаж на 

покривна фотоволтаична електроцентрала в УПИ XI и УПИ XII по плана на с. Буйново, 

общ. Търговище“; 

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

искане на възложителя за инвестиционно предложение „Монтиране на съоръжение за 

високотемпературно третиране на отпадъци в сгради с идентификатори 67708.306.552.1 

и 67708.306.552.2 по КК на гр. Смядово“;  

- Извършени са 3 проверки за периода, една от които е извънпланова: 

 "Ваком МП" ООД- по изпълнение на условия, поставени в Решение по 

ОВОС № ШУ-22-ПР/2018г., при която се констатира, че инвестиционното 

предложение е реализирано, като не е извършена само модернизация на 

пречиствателните съоръжения. 

 „Ресапак" ООД, гр. Шумен- по изпълнение на условия в Решение  № ШУ-

27-ПР/2020г. за ИП „Изграждане на цех за кашони от велпапе с 

административна част и склад в Индустриален парк , кв. 16, парцел VIII - ПИ с 

идентификатор 83510.693.8 по КК на гр. Шумен“. С писмо възложителят 

информира, че ИН е в процес на реализация, условията ще бъдат изпълнени 

преди въвеждане на обекта в експлоатация;  

 "ИНВЕСТ АГРО БГ" ООД, с. Мараш, общ. Шумен-проверка по Искане за 

преценка ОВОС-извънпланова. 

     
 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

        Във връзка с постъпил сигнал за миризма от пестициди в с. Кълново, общ. 

Смядово е изпратено писмо до ОДБХ – Шумен и община Смядово за решаване по 

компетентност. ОДБХ – Шумен и Община Смядово са уведомили РИОСВ, че е 



извършена проверка на нивите в съседство със селото, като не са установени следи от 

извършване на мероприятия с пестициди. 

        След получен сигнал за замърсяване на повърхностни води в землището на с. 

Мадара е  извършена  проверка на място. Състасвен е Констативен протокол. 

Проверката е извършена съвместно с представители на  БДЧР и РЛ Шумен и са взети 

водни проби. 

       Във връзка с получен сигнал за запален огън, пепел и дим на ул. „Перелик“ № 3, гр. 

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

е, че в двора на „Металформ“ ЕООД са запалени листа и дървени плоскости, като 

огънят е загасен от работниците. Не е установено запрашаване и задименост в района. 

С писмо  подателят на сигнала е уведомен за извършената проверка. 

       След получен сигнал за съмнения за извършване на незаконосъобразни действия от 

Община Търговище и общинско предприятие БКС – Търговище е изискана информация 

и документация от Община Търговище, за което с писмо по ел. поща е уведомен 

подателят на сигнала. 

       Във връзка с получен сигнал за допуснато замърсяване до контейнери в гр. 

Каспичан и налични отпадъци в гората, е извършена проверка на място. Констатирано е  

допуснато замърсяване в непосредствена близост до контейнерите в гр. Каспичан. 

Замърсяването е основно с растителни отпадъци. Предвид упоменатото наличие на 

разпиляни отпадъци в гората е извършен оглед в близките горски пояси до гр. 

Каспичан. Установено е, че на три места са изхвърлени  строителни и битови отпадъци. 

Снети са  GPS координати и е направена  справка с данни от кадастъра. Съставен е 

констативен протокол. Дадено е предписание на Община Каспичан за почистване на 

замърсяванията. Подателят на сигнала  е уведомен за проверката. 

       След получен сигнал за нерегламентирано сметище от  гуми и битови отпадъци в 

близост до комплекс „Ловец“ е извършена проверка от  експерти на РИОСВ гр. Шумен 

и Община Велики Преслав. При извършената проверка се установи, че в ПИ № 

58222.501.82, находящ се в землището на гр. Велики Преслав, стопанисван от ДГС 

„Преслав“, по пътя в посока от гр. Велики Преслав към гр. Върбица, срещу чешма 

„Авджия“, са налични смесени битови отпадъци, строителни отпадъци, автомобилни 

гуми – 5 бр. и 8 бр. гуми от тежкотоварна техника. По склона на чешма „Студените 

Кладенци“ е налично замърсяване със смесени битови отпадъци. Съставен е  КП. 

Изпратено е писмо до ДГС „Преслав“ за предприемане на действия по почистване на 

констатираните замърсявания. Подателят на сигнала е уведомен за извършената 

проверка. 

       Във връзка с получен сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в 

близост до депо за ТБО в гр. Омуртаг е извършена  проверка на място. Констатирано е 

нерегламентирано замърсяване с отпадъци на терен находящ се по пътя водещ към 

депо за ТБО на общ. Омуртаг. Съставен е КП. Дадено е предписание за почистване на 

замърсения терен. Преписката е изпратена за съдействие към Районна прокуратура 

Търговище. 

       След получен сигнал за дим и пушек за втори път през деня до автосервиз Турбо на 

пл. Оборище в гр. Шумен е извършена  проверка на място , при която е установено, че в 

котел на твърдо гориво се изгарят дърва за отопление на прилежащите сгради на 

автосервиза, търговски обект и жилищни площи. Не е установено изгаряне на отпадъци 

и необичайно задимяване в района. Съставен е КП. Подателят на сигнала е уведомен за 

проверката.  

        Във връзка с получен сигнал, че от цех за палети на „Амиго нова“ ООД, с. Изгрев , 

излиза черен дим и замърсява  въздуха в селото, е извършена проверка на място. 

Установено е, че от комина на наличния в обекта водогреен парен котел ПК-500-К , 



използван за сушилните, излиза черен гъст дим. Същият  е с мощност 0,5 MW и  работи 

на твърдо гориво –дърва (акация и дървени изрезки от производството) Управителя на 

дружеството е присъствал на проверката. По думи на управителя котела се използва 

един път седмично за 24ч., а  в случай на нужда за 48 ч. Съставен е КП. В едноседмичен 

срок за изпълнение е дадено предписание  за предприемане на мерки от страна на 

дружеството за прекратяване на видимото замърсяване на атмосферния въздух от парен 

котел ПК-500-К . В деня на проверката подателят на сигнала е уведомен за 

извършените констатации по телефона. Предписанието е изпълнено в срок. 

       След получен сигнал за незаконно сметище от строителни отпадъци и изрязване на 

орехи е извършена  проверка на място съвместно с кметския наместник на с. Кюлевча и 

ръководител участък към ДГС „Н. пазар“. От осъществения  оглед на описаните терени 

в сигнала е установено, че е допуснато замърсяване основно със строителни отпадъци. 

В ляво от черен път от с. Кюлевча в посока Мадарски конник на замърсените места /2 

на брой/ са снети GPS координати. След извършена справка с данни по кадастъра е 

констатирано, че единия имот е общинска собственост, а другия е собственост на 

ТПДГС „Нови пазар“. Съставени са  2 броя констативни протоколи. Дадени са 2 броя 

предписания. При огледа не са констатирани отрязани дървета. Изпратено  е писмо до 

подателят на сигнала за извършената проверка. 

 

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 22 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци, както и 

3 бр. проверки на общински администрации Венец, Попово и Никола Козлево, относно 

изпълнение задълженията на кметовете на общините по чл. 19 и чл. 52  от ЗУО. При 

проверките на лицата извършващи дейности по събиране, съхраняване, 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 по реда 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. Извършени са 4 бр. 

проверки на лица генератори на отпадъци, при които е дадено 1 бр. предписание за 

утвърждаване на работен лист за генерирани на площадката отпадъци. При останалите 

проверки, генерираните от дейността на дружествата отпадъци се съхраняват на 

отредени за целта площадки, отговарящи на изискванията. Същите се предават на лица 

притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключени 

писмени договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО. Извършени са 3 бр. проверки по документи на 

лица притежаващи регистрационни документи за извършване на дейности по събиране 

и транспортиране на отпадъци. При проверките е констатирано, че се води редовна 

отчетност за дейността по отпадъците, няма дадени предписания и предприети 

административнонаказателни мерки.  

      Във връзка с получено писмо от РИОСВ – Русе писмо относно извършен износ на 

отпадъци е извършена проверка на „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД. При 

проверката е установено, че от дейността се образува отпадък с код 07 02 99, 

представляващ изрезки от поливинил – бутирал. В производството се използват два 

вида поливинил – бутирал – нормален и акустичен. Констатирано е, че изрезките от 

акустичен поливинил – бутирал се третират като отпадък, а тези от нормален 

поливинил – бутирал като материал. За предадените като отпадъци изрезки се води 



отчетност по чл. 44, ал. 1 от ЗУО в НИСО. За извършеният износ на нормален 

поливинил – бутирал, при проверката са представени единствено международна 

товарителница за износ на PVB Trimmings – 40 boxes с експедитор „Шишеджам 

Аутомотив България“ ЕАД и получател „Socaplast BVBA” Белгия и кантарна бележка 

за транспортираното количество – 12, 46 т. За износа на товара при проверката не е 

представен попълнен формуляр Анекс – 7, като представителят на дружеството твърди, 

че не е изготвян такъв. Връщането на изрезките поливинил – бутирал е на база обратно 

връщане на остатъка от използвания продукт на доставчика, договор за което в превод 

на български при проверката не е представен. За установеното при проверката, на 

дружеството е дадено предписание за представяне на информация, относно връщането 

на изрезките от поливинил – бутирал на доставчика (договори, фактури и други 

налични документи), в официален превод на български език, както и информация, защо 

същите не се отчитат като отпадък, със срок на изпълнение до 22.10.2021 г. (удължен 

до 01.11.2021 г.). След предоставяне на документите по даденото предписание и 

анализиране на наличната информация, спрямо дружеството ще бъдат предприети 

съответните административнонаказателни мерки. 

 

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 октомври е извършено измерване за определяне на 

общата звукова мощност излъчвана от 2 обекта: "Амиго Груп - 12" ЕООД, гр. Омуртаг 

и „Санитапласт“ АД, с. Драгоево. 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 октомври са извършени планови проверки на 9 обекта (в това число 4 

броя комплексни проверки и 3 броя съвместни проверки).  

       В рамките на осъществения контрол през месец октомври са дадени 4 броя 

предписания, отчетено е изпълнението на всички от тях. 

       През месец октомври са извършени 5 броя извънредни проверки, както следва: 1 

брой проверка на „Амиго Нова" ООД, гр. Търговище, производствена площадка – с. 

Изгрев; 1 брой проверка на „Виас“ ЕООД, гр. Шумен – извънредна проверка за 

уточняване местоположението на точки за вземане на проби въздух към технологично 

оборудване; 1 брой проверка на „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас, 

производствена площадка – с. Троица - извънредна проверка във връзка със съставяне 

на КП след проби въздух – установено е превишение на НДЕ по показател прах, 

вследствие работата на аспирационна система АС-1 към технологично оборудване в 

цех за производство на хидратна вар, във връзка с това е изготвено предложение до 

директора на РИОСВ за налагане на текуща месечна санкция; 1 брой проверка на 

„Диавена“ ООД, гр. Шумен – извънредна проверка за утвърждаване на точка за вземане 

на проби въздух от ИУ на парен котел. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 



        Извършени са планови проверки на  18 бр. обекти емитери на отпадъчни води 

за месеца.  Това са: „Пип трейд“ ООД, с. Давидово; „Милктрейд БГ“ ООД, с. 

Съединение; „Айсис“ ООД, гр. Каспичан; „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан; 

„Тракиявин“ ООД, с. Овчарово; „АМЧМ“ АД, гр. Шумен; „Кай Майнинг“ ЕООД, с. 

Пристое; „Милк про БГ“ ЕООД /бивше „Екселанс“/, с.Осмар; КМ Антоново, гр. 

Антоново; „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр.Омуртаг; РДНО гр.Омуртаг; „Хан Омуртаг“ 

АД, гр. Шумен; ПСОВ Шумен; „Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище; ПСОВ Нови 

пазар, гр. Нови пазар; „Уайъд Продъкшън“ ЕООД /бивше „Веселин Запрянов“ ЕООД/, 

гр. Шумен; „ПХЖ Брадърс Комерс“ ЕАД, гр. Шумен; Спортно тренировъчен комплекс 

гр. Върбица. 

Съставени са  2 бр. Констативни протокола след водни проби – на „Пип трейд“ 

ООД, с. Давидово и „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение. Дадени са 2 броя 

предписания. 

Извършени са 2 съвместни проверки – на „Тракиявин“ ООД, с.Овчарово и на 

„Кай Майнинг“ ЕООД, с. Пристое. Няма предписания. 

Извършена е една извънредна проверка във връзка с писмо на МОСВ – на 

„Милктрейд “ ООД, с. Съединение. 

Експерти в направление води са взели участие в 2 Междуведомствени комисии – 

проверка проводимостта на речните легла в община Велики Преслав по Заповед на 

кмет на общ. В. Преслав и проверка на състоянието на язовирите в Област Търговище 

по заповед на областен управител на Търговище 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

          

          През месец октомври са извършени 2 броя  планови проверки на оператори с КР- 

на „Тетрахиб“ ЕАД и на „Прима магна груп“ АД („Енерсис“ АД) 

          През изминалия месец експертите от направление „УООП“ участваха в 2 бр. 

проверки по условия 11 и 13 от издадените Комплексни разрешителни на дружествата 

„Тетрахиб“ ЕАД – свинекомплекс с. Никола Козлево и „Енерсис“ АД - производствена 

площадка гр. Търговище.  Експертите от направлението взеха участие в 3 бр. 

комплексни проверки на дружествата „ЛВК Винпром“ АД гр. Търговище и „Реди 

Гармънд Технолоджи“ ЕООД и СД „Езокс – Д*Й* О*И*“ – инсталация за производство 

и когенерация на биогаз. Извършени са и 16 бр. планови проверки на лица 

притежаващи разрешителни документи за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци. При проверките е констатирано, че се води отчетност по реда 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.   

 

Почви : 

 

    През месец октомври не са извършвани проверки само по почви. 

 

Засилен последващ контрол: 

 

            През отчитания период „Братя Томови“ АД са изпълнили всички дадени 

предписания - представили са инструкции, свързани с условията по отношение емисии 



в атмосферен въздух и е допълнена е инструкция, касаеща документиране на 

ползваните горива. 

През изминалия месец експертите от направление „УООП“ са  извършили една 

проверка по изпълнение на дадено при предходна проверка предписание, относно 

представяне на документи  за дейностите по отпадъци.  

  През месеца е извършена една извънредна проверка, във връзка с последващ 

контрол за изпълнение на предписания- на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен за КПС 

Дивдядово. Дадено е 1 предписание. 

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През месец октомври е съставен 1 брой АУАН 

 

         На  „Елитсан“ ЕООД. За неизпълнение на условие 1 от Решение за преценка 

ОВОС ШУ-26-ПР/2019 г. Осъществен състава на чл.166, т.2 от ЗООС.  

 

БРЗТЗСР: 

 

         През месец октомври са извършени  5 бр. проверки. Проверени са 5 бр. обекта. В 

рамките на осъществения контрол няма дадени предписания.  

         През месеца приоритет бе приключването на преписки по входирани уведомления 

за ИП, ГСП и План-извлечения. За периода бяха извършени 2 бр. планови и 3 бр. 

извънредни проверки, а именно: 1 бр. планова проверка на вековно дърво; 1 бр. планова 

проверка на ТП „ДГС Нови пазар“; 1 бр. извънредна проверка във връзка с проектно 

предложение „Екопътека Кирека“ на Младежки клуб „Рестарт“- гр. Каспичан; 1 бр. 

извънредна проверка на група от 10 бр. вековни дървета - земл. с. Пробуда, общ. 

Търговище; 1 бр. извънредна проверка на разорани имоти по писмо на МОСВ в земл. с. 

Звездица, с. Величка и с. Врани кон, общ. Омуртаг, попадащи в ЗЗ. 

 

Отпадъци: 

 

За отчетния период, са извършени са общо 47 бр. проверки, от които 34 бр. 

планови и 13 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 14 бр. 

предписания, а са изпълнени 12 бр. Издадени са 2 броя изменения и допълнения на вече 

издадени разрешителни документи по чл. 73 от ЗУО и 7 бр.  регистрационни документи 

по чл. 78 от ЗУО.  

 

Химикали: 

 

        През месеца само по химикали са извършени проверки на: "ЕМСА ГРУП"ЕООД, 

гр.Шумен –дадено и изпълнено едно предписание, ЕТ"Алианс –З*К*", гр. Шумен; 

"Чедо-47"ЕООД, гр. Попово; "Униел"ООД, гр. Търговище, дадени и изпълнени 2 

предписания, "Топливо"АД, гр.Шумен, дадено едно предписание, "Радита"ООД, 

гр.Търговище, дадени 3 предписания 

 

 

 



СЕВЕЗО: 

 

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

 

ЗОПОЕЩ: 

 

        През месеца са извършени  3 бр. проверки. Дадени са два бр. предписания, които 

са изпълнени., съответно 2 бр. планови проверки,  в рамките на съвместни проверки на 

: „Тракиявин“ ООД - Винарска изба  с. Овчарово, общ.Търговище и на "Трансмат 

Андреев", както и 1 бр. планова проверка в рамките на комплексна проверка на „Реди 

Гармънт Технолоджи България“ ЕООД, гр. Търговище. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените планови проверки за месеца в направлението не са констатирани 

нарушения на екологичното законодателство. 

 

Комплексни разрешителни:  

 

      При проверките на „Тетрахиб“ ЕАД и „Прима магна груп“ АД не са открити 

действия в неизпълнение на условията от комплексното разрешително. При проверката 

на „Прима магна груп“ АД са дадени общо три предписания.  

 

Наказателни постановления: 

 

През месец октомври  са издадени 3 бр. НП на обща стойност 9000 лв.: 

 

       №99. На  “Бакхус – 4“ ЕООД, гр. София. Дружеството не е представило в РИОСВ – 

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

нарушават озоновия слой. Нарушен чл. 13 във връзка с  връзка с  чл. 11 от Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, 

които нарушават озоновия слой, респективно чл. 36 във връзка с чл. 35, ал. 1 от 

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

правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на 

емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЧАВ. Наложена санкция в размер на 1000лв.;   

      №100. На “ ВиК ООД-Търговище“. Допуснато е  заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти (Ялъ дере и Голяма река), в несъответствие със заложените 

индивидуални емисионни ограничения в издаденото Разрешително за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води. Нарушен чл.48, ал.4 от ЗВ. Наложена 

санкция в р-р на 1000 лв.; 

      №101. На „Логистика НС“ ЕООД. Извършена  е дейност по транспортиране без да 

се притежава издаден от компетентен орган регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО 

в който да са включени превозни средства с регистрационни номера СВ 0202 РН и СВ 

2193 ЕА, с които е извършено транспортирането на отпадъка. Наложена санкция в р-р 

на 7 000лв. 

 

 

 



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. Не е установено 

заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или 

канализационна мрежа. Няма регистрирани замърсявания и аварийни ситуации. 

 

Бизнеса: 

 

        През месец октомври са представени и обработени 4 броя доклади за проведени 

СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии (ОП „Чистота“, гр. 

Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Месокомбинат 

Русе“ АД, гр. Русе, производствена площадка – гр. Търговище, „Елена Груп“ ЕАД, гр. 

Попово и „Диавена“ ООД, гр. Шумен). Резултатите от проведените измервания 

показват, че съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове 

отговаря на нормите за допустими емисии, регламентирани с нормативните актове. 

       По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 45 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП (от които 5бр. за закупуване на техника по подмярка 

4.1); 12 бр. по 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 реда на Наредбата за ОС. Съгласно §7 от Закона за 

защитените територии (ДВ бр.133/ 1998г., доп. и изм.) е съгласувано проектно 

предложение на Младежки клуб „Рестарт“- гр. Каспичан „Екопътека Кирека“ в 

границите на защитена местност „Мадарски скални венци” (обявена със Заповед № РД-

535/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите, ДВ бр. 68/ 2007г.). 

     За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС е изпратено 1 бр. 

писмо до БД гр. Варна за становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите. 

     По внесени УИН са изготвени 9 бр. писма, указващи приложимата процедура по ЗБР 

при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 6 бр. преценки 

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

отрицателно въздействие върху защитени зони. 

      В рамките на месеца е издадена една регистрационна карта, съгласно разпоредбите 

на Закона за биологичното разнообразие, като е регистриран един екземпляр от вида 

Венецуелска амазона (Amazona amazonica).  

      През месеца експерти  взеха участие в: 

      - 1 бр. Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие”- гр. 

Шумен; 

    - Областен експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) за изработване на 

ПУП-ПП за обект: Реконструкция на част от водопровод от ВС „Кипилово” в участъка 

на границата между област Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до НВ 

„Омуртаг“; 

      - Мониторинг на кафява мечка в периода 19-22.10.2021г. на територията на Западни 

Родопи. 

       - През месец октомври са процедирани 40 уведомления за инвестиционни 

предложения и 4 уведомления за план/програма,  изготвени са 9 процедурни писма с 

указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС: 3 бр.-преценяване на 



необходимостта от извършване на ЕО и 6 бр. за инвестиционни предложение, 

попадащи в обхвата на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, 5 от 

които- за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и 1- за провеждане на 

задължителна ОВОС по заявено на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 желание на възложителя 

на ИН; 

      - През месец октомври са постъпили 5 бр. Искане с информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО и 1 бр. Искане за преценка ОВОС, по които се 

провеждат консултации са РЗИ; 

      - Постановено е едно  решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО   с характер на решението „да не се извърши ЕО“; 

      - Постановени са пет 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 по искане на възложителя; 

       -Извършени са две планови проверки, няма констатирано неизпълнение на 

поставени условия в крайните актове по ОВОС. 

       -Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

1. С РЗИ – по 1 брой 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 6 броя Уведомления за инвестиционни 

предложения,  по две Информации към Искания за преценка ЕО и по едно Искане за 

преценка ОВОС; 

            3.  С ВиК Шумен, РЗИ Шумен и Община Смядово по допълнително постъпила 

информация към искане за преценка ОВОС, изискана с техни писма; 

            4. С ОДБХ гр. Шумен –по 1 бр. Уведомление за инвестиционно предложение; 

5. В сградата на РИОСВ гр. Шумен –по писмено заявление от възложител на ИН.  

 

       През месец октомври експерти взеха участие в 6 броя ДПК, както следва: 

1. "Реконструкция и модернизация на бензиностнация и газстанция в гр. 

Търговище", възложител "Бенита Ойл" ООД, гр. Варна; 

2. "Закриване и рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни 

отпадъци - Омуртаг"; 

     3. "Разширение на подстанция Търговище запад" гр. Търговище, кв. Въбел; 

4. "Завод за керамични изделия с капацитет 389 т. на 24 часа"-Втори етап, 

находящ се в гр. Нови пазар ПИ № 52009.504/159, стопанисван от "Дюра Тайлс-БГ" 

АД; 

 

     5."Преустройство на съществуващо производствено хале и складова част в 

„Завод за компоненти и трансформатори“ в складови помещения" в ПИ идентификатор 

83510.692.102 по КК на гр. Шумен; 

     6. "Корекция на речно корито на р. Крива, гр. Нови пазар -1 етап, дължина 512,9" 

 


