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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 През месец ноември 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 71 

бр. проверки, при които провериха 65 обекта. От извършените проверки 41 бр. са 

планови, а 30 са извънредни. Проведени са 5 бр. комплексни проверки, 2 бр. планови 

проверки по изпълнение условията на комплексни разрешителни и една извънредна 

проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Шумен. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 48 бр. предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 8 броя АУАН 

и са издадени 10 бр. наказателни постановления на обща стойност 24 700 лв. През 

отчетния период по издадени от директора наказателни постановления и сключени 

споразумения са събрани общо 20 391,92 лв. По наложени глоби и санкции са платени  

8250,00 лв., а по сключени споразумения 11040,00 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани  1101,92 лв. Разпределени и преведени на съответните общини за 

месеца са 621,50  лв., като разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 

от ЗООС по общини е:  Община Шумен – 102,47 лв., Община Търговище – 83,20 лв., 

Община Омуртаг – 14,48 лв., Община Попово – 411,20 лв., Н. Козлево – 6,69 лв., Велики 

Преслав – 3,46 лв. 

От постъпилите за отчетния период 7 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 4 бр. 

проверки на място, а останалите 3 бр. са препратени за решаване по компетентност до 

съответните институции – общински или други администрации.  

Процедирани са: 35 бр. УИН, 8 броя УПП, четири броя Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и четири броя Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО.  През месец ноември са постановени единадесет 

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

извършва ОВОС“; три решения за преценяване на необходимостта от ЕО с характер на 

решенията „да не се извършва ЕО“; едно решение за прекратяване на производството по 

реда на глава шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР, по искане на 

възложителя. Извършена е една планова проверка, чрез посещения на място. Няма 

съставени АУАН за констатирани нарушения на екологичното законодателство.  

Експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 11 бр. проверки на 11 бр. обекта, от 

които 5 бр. планови и 6 бр. извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол 

няма дадени предписания. През отчетния период са съставени 2 бр. АУАН по реда на 

Закона за биологичното разнообразие. За периода е обработен един подаден сигнал, който 

не касае компетенциите на направление „БРЗТЗ“. 

По отношение контрола по ОХВ са извършени 7 бр. планови проверки, дадени са 5 

предписания а са  изпълнени също 5  предписания. Няма извършвани проверки по 

СЕВЕЗО. По ЗОПОЕЩ е извършена една проверка, дадено е едно предписание. По 

отношение контрола по условията на комплексните разрешителни са извършени две 

планови проверки при които са дадени две предписания. Извършена една извънпланова 

проверка с дадени две предписания. Съставен е един акт за установено административно 

нарушение. 

По отношение управление на отпадъците и опазване на почвите извършените 

проверки са общо 39 от които планови – 23 бр. и извънредни – 16 бр. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 32 бр. предписания за отстраняване на констатирани 
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несъответствия, а са изпълнени 24 бр.   През месец ноември експертите от направлението 

са съставили 3 бр. АУАН. 

  

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

През месец ноември 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 71 

бр. проверки, при които провериха 65 обекта. От извършените проверки 41 бр. са планови, 

а 30 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 8 броя АУАН и са издадени 10 бр. наказателни постановления на 

обща стойност 24 700 лв. 

  Извършени са 5 бр. комплексни проверки на:  млекопреработвателно предприятие 

„Ю Ес Комерс“ ООД с. Голямо градище, кравеферма и биогазова инсталация с 

когенерация на получената енергия в електричесто, стопанисвана от СД „Д* Й* - Й* И* – 

ЕЗОКС“ с. Славяново, инсталация за производство на автомобилни и други индустриални 

стъкла „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, производствена площадка гр. Търговище. 

Извършен е комплексен контрол и на  млекопреработвателни предприятия „Визия Папи“ 

ЕООД гр. Търговище и „Ваком МП“ ЕООД гр. Шумен. В рамките на комплексните 

проверки, за установени нередовности и непредставени документи, на операторите са 

дадени общо 6 бр. предписания. Няма съставени АУАН.  

 

Засилен превантивен контрол:  
През месец ноември са постановени единадесет решения за преценяване на 

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

ОВОС“, за инвестиционни предложения: „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала 

за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 228,48 

kWp“, УПИ XI-363,364 в кв.42, по плана на с. Буховци, община Търговище с площ 2963 

кв.м.; „Автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения 

в землището на с. Горна Кабда, общ. Търговище” в поземлени имоти 16225.16.1, 

16225.16.7, 16225.16.9, 16225.16.10, 16225.16.11, 16225.16.12, 16225.16.13, 16225.16.14, 

16225.16.15, 16225.16.17 по КККР на с. Горна Кабда, общ. Търговище и НТП: „Овощна 

градина“; „Изграждане на 2 броя ветрогенератори за производство на електроенергия от 

възобновяеми източници, с единична мощност до 7 MW (общо до 14 MW)“ в ПИ с 

идентификатор 37469.30.32 (стар № 030032) и площ 2275 м² и ПИ с идентификатор 

37469.24.52 (стар № 024052) с площ 2648 м² по КК на с. Ковачевец, общ. Попово и НТП: 

„Нива“; „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция - 

мляко и месо с пречиствателно съоръжение към тях, поставяне на автономна 

фотоволтаична централа и закупуване на хладилен камион” в ПИ с идентификатори 

11716.637.36 и 11716.637.38 по КК на с. Водица,  общ. Попово с НТП: „За друг вид 

производствен, складов обект“; „Изграждане на ресторант, семеен хотел, басейн и 

бунгала“ в поземлен имот с площ 9 971 м², с идентификатор 58222.215.26 по КК на гр. 

Велики Преслав и НТП: „Изоставена орна земя“; „Изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала с обща инсталирана мощност до 4000 kW“, в поземлен имот с 

идентификатор 53535.239.51, с обща площ 43592 м², в гр. Омуртаг с НТП „Нива“; 

„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща 

инфраструктура - ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ 

колектор” в поземлен имот с идентификатор 67708.202.880 по КК на гр. Смядово с площ 

2815м²; „Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци – 

гр. Смядово”, ПИ с идентификатор 67708.95.613 по КК на гр. Смядово, м-т „Грибаков 

дол”, с площ от 13 656 м² и НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“; „Изграждане на 
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общински път за връзка на ГП I-2 Русе-Варна, с кариера в землището на кв. Мътница от 

ПИ 83510.192.28 до ПИ 83510.208.31 по КККР на гр. Шумен“; „Разширяване дейността на 

дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях, на съществуваща площадка за 

извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране 

(сортиране) на отпадъци“ в ПИ 83510.665.253 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, с площ 

7073 кв. м и НТП „Депо за вторични суровини”, ул. Варненско шосе №6; „Монтиране на 

нови съоръжения в рамките на съществуващ цех за алуминиеви профили в Индустриален 

парк – Шумен, ПИ с идентификатор 83510.693.51 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, с 

площ 38008 кв.м. и НТП – „За друг вид производствен, складов обект”, Зона „С“.  

Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от ЕО с характер 

на решенията „да не се извършва ЕО“: „Програма за управление на отпадъците на Община 

Антоново за периода 2022-2028 г.“; „ЧИ ОУПО Каолиново“; „Програма за управление на 

отпадъците на Община Омуртаг за периода 2021-2028 г.“ 

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

за: „Частично изменение на ОУП на Община Велики Преслав за поземлен имот с 

идентификатор 58222.60.15 по КК на гр. Велики Преслав“ 

 

Текущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 7 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 4 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 Замърсяване на р. Крива от дейността на МПП в с. Крива река и 

наличие на сиви утайки в земен канал от мандрата, по посока р. Крива, на 04.11.2022г. е 

извършена извънредна проверка на МПП „Камаджиев Милк“ ЕООД в с. Крива река, 

съвместно с представители на БДЧР и РЛ-Шумен, относно замърсяване на Баши дере, 

приток на р. Крива, с формираните и зауствани отпадъчни води. Установи се отвеждане на 

отпадъчни води с белезникава цветност във воден обект. Млекопреработвателното 

предприятие използва пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, след което същите 

се заустват във воден обект, съгласно издадено и действащо разрешително за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води, с посочени условия за изпълнение и спазване. 

Взети са проби от заустваните отпадъчни води за анализ по характерни показатели. Бяха 

взети и водни проби от повърхностни води, при точката на вливане на водите на Баши 

дере в р. Крива, както и на около 5-10м преди и около 20м след точката. Към проверката 

МПП има действаща текуща санкция за отклонение от емисионни ограничения, заложени 

в разрешителното за заустване. Съставен е Протокол за проверка № АН-66/04.11.22г. 

Подателят на сигнала е уведомен чрез посочения телефон за връзка. 

2. По сигнал с вх. № С-139 от 07.11.2022 г. за замърсяване с битови, строителни и 

други отпадъци на три броя отбивки по главен път, преди стената на язовир Тича, е 

извършена проверка на място, при която е констатирано наличие на отпадъци от ИУЕЕО, 

излезли от употреба гуми и др. при извършената проверка на място е съставен КП № ВЗ-

80 от 16.11.2022 г. При проверка в Кадастралната карта се установи, че замърсяванията са 

в имоти стопанисвани от ТП ДГС “Преслав“, във връзка с което е дадено предписание в 

срок до 01.12.2022 г. да се извърши почистване на констатираните замърсявания и 

писмено да се уведоми РИОСВ-Шумен. Даденото предписание е изпълнено в указания 

срок.   

3. Във връзка с постъпил сигнал вх. № С-140 с данни за измряла риба в плитките 

части на яз. Фисек с писмо изх. № С-140 от 09.11.2022 копие от сигнала е препратен до 
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БДЧР за извършване на съвместна проверка. По заявка на БДЧР са взети водни проби от р. 

Пакоша, местно дере и яз. Фисек. Извършена е и извънредна проверка на МПП „Хаддат 

Милк“ ЕООД с. Макариополско, потенциален емитер на отпадъчни води към яз. Фисек. 

При проверката е установено че предприятието не извършва производствена дейност в 

деня на проверката. Извършен е оглед на 2 бр. лагуни за събиране на  пречистени 

отпадъчни води. Не се констатира заустване на производствени отпадъчни води в 

преминаващото в близост дере както и преливане на отпадъчни води от короната на 

лагуните. Подателят на сигнала присъства по време на извършване на проверката и е 

уведомен за резултатите и действията които ще бъдат предприети.   

4. По сигнал за изгаряне на гуми в земеделска кооперация в с. Ковачевец, община 

Попово е извършена проверка на място, за която е съставен КП № СЙ-80/11.11.2022 г. 

При проверката се установи, че на зелена площ до оградата на кооперацията са видими 

следи от горене, налична е купчина изгорели клони. В момента на проверката няма огън, 

не се установи изгаряне на гуми, по информация на председателя на ЗКПУ „Калакоч 92“ 

са запалени храсти и листа от почистване на двора на кооперацията, като огънят 

своевременно е загасен след проверка на 09.11.2022 г. от представители на РУП Попово. В 

двора на кооперацията са налични гуми във връзка с което е дадено предписание за 

класифициране на отпадъците – излезли от употреба гуми по реда на Наредба № 2/2014 г. 

за класификация на отпадъците, което е изпълнено.  

 

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 общо 23 бр. планови проверки и 16 извънредни. 

В рамките на осъществения контрол са дадени 32 бр. предписания. Извършени са 3 бр. 

проверки на място по подаден в РИОСВ – Шумен сигнали. Извършени са 4 бр. проверки 

по последващ контрол, 2 бр. проверки по заявления за издаване на разрешителни 

документи за дейности с отпадъци, както и 1 бр. проверка по подадени Уведомления по 

приложение № 7 от Наредба 2 от 23.07.2014 г. за преустановено образуване на отпадъци. 

Извършени са 5 бр. проверки на Общини по чистотата на населените места и 1 бр. 

проверка за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. 

 

Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици:  

През месеца приоритет бяха извършването на проверки във връзка с писма на МОСВ 

и приключването на преписки по входирани уведомления за ИП, ГСП и План-извлечения. 

Извършиха се общо 11 бр. проверки, както следва: 1 бр. планова проверка на Община 

Върбица по реда на ЗЛР; 1 бр. планова проверка на ТП „ДГС Върбица“ по реда на ЗЛР; 1 

бр. планова проверка на ТП „ДГС Смядово“ по реда на ЗЛР; 1 бр. планова проверка на 

зоомагазин на ЕТ „Дискавъри-Вет-М* З*“ - гр. Търговище, общ. Търговище; 1 бр. планова 

проверка по издадено Решение № ШУ-13-ОС/ 2021г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен, 

касаещо ЗЗ BG 0000173 „Островче“; 1 бр. проверка по писмо на МОСВ на обект 

„Средновековен скален манастир“ в землището на с. Крепча, общ. Опака; 1 бр. проверка 

свързана с приключване на дейности по прочистване на път в ПР „Патлейна“, във връзка с 

писмо на МОСВ; 1 бр. проверка във връзка с донесена бедстваща птица от вида Голям 

пъстър кълвач в сградата на РИОСВ - гр. Шумен; 1 бр. проверка по писмо на МОСВ за 

разоран имот в землището на с. Звездица, общ. Омуртаг, попадащ в ЗЗ; 1 бр. проверка във 

връзка с донесена бедстваща птица от вида Малък ястреб в сградата на РИОСВ - гр. 

Шумен; 1 бр. проверка на Защитена местност „Марашка кория“ в землището на с. Мараш, 

общ. Шумен, във връзка с осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадено 

предписание за почистване на ЗТ от изхвърлени в границите ѝ строителни отпадъци. Един 
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екземпляр от вида Голям пъстър кълвач е оставен в близост до района, където е бил 

намерен съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния изход за птицата 

 Опазване чистотата на въздуха: 

 През месец ноември са извършени планови проверки на 6 обекта. Извършена е 1 

брой извънредна проверка на „РВ Метал“ ЕООД, гр. Шумен по последващ контрол. На 

място наново е уточнено местоположението на точка за проби въздух от източник на 

емисии, дадено е предписание със срок пробонаборният отвор да се изработи – с писмо 

дружеството уведомява РИОСВ, че предписанието е изпълнено, като следва точката за 

вземане на проби да бъде утвърдена от директора на РИОСВ – Шумен. През месец 

ноември е съставен 1 брой АУАН по ЗООС на „РВ Метал“ ЕООД, гр. Шумен – за 

неизпълнение на предписание. 

 През месец ноември не са извършвани измервания на нивата на шум, излъчван от 

промишлени източници. 

 

Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и 

правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения:   

Извършени са планови проверки на  4 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца: „Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище; „Прима магна груп“ АД, гр. Търговище; 

„Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг и РДНО гр. Омуртаг.  Няма дадени предписания. 

Съставени са 3 броя Констативни протоколи след водни проби – на „Камаджиев милк“ 

ЕООД, с. Крива река; „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен и „ВиК“ООД, гр. Търговище за КМ 

Антоново. Дадени са 4 предписания. Извършени са 3 планови комплексни проверки – на 

„Юес Комерс“ ООД, с. Голямо градище; СД „Д* Й* - О* И*- ЕЗОКС“, с. Славяново и 

„Ваком МП“ ООД, гр. Шумен.  Няма дадени предписания. Експертите от направлението 

взеха участие в 2 планови проверки по Комплексно разрешително: на „Прима магна груп“ 

АД, гр. Търговище и „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД, гр. Шумен. Няма 

предписания. Извършена е 1 планова  проверка – на „Месокомбинат Русе“ АД, гр. 

Търговище и една извънредна  проверка с вземане на втори водни проби – на „Пашабахче 

България“ ЕАД, гр. Търговище. Няма предписания. Извършени са 2 извънредни проверки 

– последващ контрол за изпълнение на предписание – на „Гроугрийн България“ ООД, с. 

Надарево и на Божидар Митов за КС в землището на с. Буйново. Дадено е едно 

предписание. Извършени са 2 бр. извънредни проверки по постъпили сигнали: на 

„Камаджиев милк“ ООД, с. Крива река и „Хаддат милк“ ЕООД, с. Макариополско. 

Съставен е 1 брой АУАН – на „ВиК“ ООД, гр. Търговище за КМ Антоново. Извършена 

една извънредна проверка на РДНО Шумен във връзка с постъпило писмо от ОП 

„Чистота“, гр. Шумен. 

 Експертите от направлението взеха участие в междуведомствена комисия за 

проверка проводимостта на реки и дерета в област Търговище по Заповед на Областен 

управител на гр. Търговище. 

 

  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 ноември  са 

извършени 2 планови проверки по условията на комплексни разрешителни издадени на 

операторите „Прима Магна Груп“ АД гр. Търговище и „НЕС – Нови Енергийни Системи“ 

ООД, производствена площадка гр. Шумен. По писмо на оператора на РДНО – Шумен , 

ОП Чистота е извършена 1 бр. извънредна проверка по условията на КР на регионално 

депо – Шумен.  

Извършени са 11 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности по третиране и транспортиране на 
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отпадъци, както следва: „СД Д* Й* - О* И* - ЕЗОКС“, с. Славяново, „Ривакомерс“ ЕООД, 

гр. Велики Преслав, „Автомагистрали Черно море“ АД, площадка с. Сливак, 

„Автомагистрали Черно море“ АД, площадка с. Кралево, „Агровъзход“ ЕООД, с. Новосел, 

„Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, гр. Търговище, „Екокомерс-НЕК“ ООД, гр. 

Търговище, „ОП БКС Търговище“, гр. Търговище, „Био Енигма“ ЕООД , „Транс Ауто“ 

ЕООД и „Био-С“ ООД.  

 

  Засилен последващ контрол:   

За отчетния период са извършени 6 бр. проверки по последващ контрол на дадени 

при предходни проверки предписания. При две от проверките е установено, че дадените 

предписания не са изпълнени, във връзка с което, на дружествата „Гроу Грийн България“ 

ООД с. Надарево и „ДСК“ ЕООД гр. Омуртаг, предстои съставяне на АУАН.   При 

останалите проверки е констатирано, че дадените предписания са изпълнени и не са 

предприемани административнонаказателни мерки.  

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

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

8 бр. АУАН както следва:  

1. КБ-03/10.11.2022г, на С*И*А*. Разорала имот с Начин на трайно ползване: 

"Пасище", попадащ в защитена зона BG 0002093 "Овчарово" за опазване на дивите птици. 

Осъществен състава на чл.124, ал.1 от ЗБР във връзка с чл.12, ал.6 от ЗБР, и т.6.2 и т.9 от 

Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на МОСВ за обявяване на защитената зона; 

2. ПС-06/11.11.2022г, на "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; 

3. КБ-04/11.11.2022г., на "Земеделска кооперация Овчарово, с. Овчарово, общ. 

Търговище. Разорала 2/3 части от имот с Начин на трайно ползване: "Пасище", попадащ в 

защитена зона BG 0002093 "Овчарово" за опазване на дивите птици. Осъществен състава 

на чл.124, ал.1 от ЗБР във връзка с чл.12, ал.6 от ЗБР, и т.6.2 и т.9 от Заповед № РД-844/ 

17.11.2008 г. на МОСВ за обявяване на защитената зона; 

4. ЕВ-А-05/17.11.2022г, на "РВ-Метал " ЕООД. Дружеството е извършило 

административно нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на 

задължителни предписания дадени на основание чл. 155, ал.2 от Закона за управление на 

отпадъците с констативен протокол  ЕВ-А 21/19.09.2022г. Осъществен състава на чл.166, 

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

5. ЦК-04/21.11.2022г., на „Вали-77“ ЕООД. Дружеството не е водило отчетност в 

НИСО за транспортирани отпадъци. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, 

предложение първо от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и 

доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗУО; 

6. ДЙ-11/21.11.2022г., на „Соло текстил“ ООД. Дружеството не е водило отчетност в 

НИСО за транспортирани отпадъци. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, 

предложение първо от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и 

доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗУО; 

7. ЗВ-19/21.11.2022г, на „Екофол“ АД. Дружеството не е водило отчетност в НИСО 

за транспортирани отпадъци. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение 

първо от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 

17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗУО; 
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8. ИН-04/29.11.2022г., на „Родна индустрия 91“ ЕООД. Неизпълнение на 42 броя 

условия на комплексно разрешително. Нарушен чл.123в, т.2 от ЗООС. 

Наложена е 1 бр. текуща месечна санкция № И-16-17/2.11.2022г., на „Камаджиев 

Милк“ ЕООД, за замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на ИЕО в 

отпадъчните води. Наложена ТМС в  размер на 214,78 лв. 

 

 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ШУМ: През месец ноември са извършени планови 

проверки на 6 обекта. Извършена е 1 брой извънредна проверка на „РВ Метал“ ЕООД, гр. 

Шумен по последващ контрол. При проверката на място, наново е уточнено 

местоположението на точка за проби въздух от източник на емисии, дадено е предписание 

със срок пробонаборният отвор да се изработи. С писмо дружеството уведомява РИОСВ, 

че предписанието е изпълнено, като следва точката за вземане на проби да бъде утвърдена 

от директора на РИОСВ – Шумен. Съставен е 1 брой АУАН по ЗООС на „РВ Метал“ 

ЕООД, гр. Шумен – за неизпълнение на предписание. През месец ноември не са 

извършвани измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници. 

 

ВОДИ: Извършени са планови проверки на  4 бр. обекти емитери на отпадъчни 

води, съставени са 3 броя Констативни протоколи след водни проби, дадени са 4 

предписания. Експерти от направлението участваха в 3 планови комплексни проверки – на 

„Юес Комерс“ ООД, с. Голямо градище; СД „Д* Й* - О* И*- ЕЗОКС“, с. Славяново и 

„Ваком МП“ ООД, гр. Шумен.  Няма дадени предписания. Експертите от направлението 

взеха участие в 2 планови проверки по Комплексно разрешително: на „Прима магна груп“ 

АД, гр. Търговище и „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД, гр. Шумен. Няма 

предписания. Извършена е 1 планова  проверка – на „Месокомбинат Русе“ АД, гр. 

Търговище и една извънредна  проверка с вземане на втори водни проби – на „Пашабахче 

България“ ЕАД, гр. Търговище. Извършени са 2 извънредни проверки – последващ 

контрол за изпълнение на предписание – на „Гроугрийн България“ ООД, с. Надарево и на 

Божидар Митов за КС в землището на с. Буйново. Извършени са 2 бр. извънредни 

проверки по постъпили сигнали: на „Камаджиев милк“ ООД, с. Крива река и „Хаддат 

милк“ ЕООД, с. Макариополско. Съставен е 1 брой АУАН – на „ВиК“ ООД, гр. 

Търговище за КМ Антоново. Извършена е една извънредна проверка на РДНО Шумен във 

връзка с постъпило писмо от ОП „Чистота“, гр. Шумен. 

 Експертите от направлението взеха участие в междуведомствена комисия за 

проверка проводимостта на реки и дерета в област Търговище по Заповед на Областен 

управител на гр. Търговище. 

 

ПОЧВИ: През изминалия месец експертите от направлението взеха участие в 

извършване на 1 бр. проверка по условия 13 от издадени Комплексни разрешителни на 

„Прима магна груп“ АД, гр. Търговище. През предходния месец е извършена 1 бр. 

планова проверка на СД Д* Й*-О* И*-ЕЗОКС, с. Славяново. 

 

БРЗТЗСР: Извършени са 11 бр. проверки на 11 бр. обекти. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания. През отчетния период са съставени 2 бр. 

АУАН по реда на Закона за биологичното разнообразие. Единият акт е съставен на 

физическо лице за това, че през стопанската година от 01.10.2020г. до 30.09.2021г. е 

разорало имот с Начин на трайно ползване: „Пасище“, попадащ в защитена зона BG 

0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици. Вторият акт е съставен на юридическо 

лице за това, че през стопанската година от 01.10.2020г. до 30.09.2021г. е разорало 2/3 

части от имот с Начин на трайно ползване: „Пасище“, попадащ в защитена зона BG 

0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици. За периода е обработен един подаден 
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сигнал, който не касае компетенциите на направление „БРЗТЗ“. Сигналът е препратен по 

компетентност до Община Шумен. 

 

ОТПАДЪЦИ: За отчетния период, са извършени общо 39 бр. проверки, от които 23 

бр. планови и 16 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 32 бр. 

предписания, като са изпълнени 23 бр. Издадени са 10 броя нови и изменения и 

допълнения на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 2 бр. 

нови за извършване на дейности събиране и транспортиране на отпадъци, 7 бр. изменение 

и допълнение на регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на 

отпадъци, 1 бр. прекратяване на регистрационен документ и 1 бр. разрешителен документ 

за дейност по отпадъци. 

 

ОХВ: Извършени са 7 бр. планови проверки, при които са дадени 5 предписания.  

Изпълнен е плана на направлението за 2022 г. 

 

СЕВЕЗО:  Няма извършени  проверки през месец ноември. С последната проверка 

на „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар е изпълнен плана за 2022г., като са изготвени и 

подписани всички констативни протоколи и изпратени доклади до МОСВ. 

 

ЗОПОЕЩ –извършена е една проверка, дадено е 1 предписание.  

 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: извършени са две планови проверки по 

условията на  комплексно разрешително на  „Прима Магна Груп“ АД, гр. Търговище, 

„НЕС – Нови Енергийни Системи“ ООД гр. Шумен. С извършените две проверки за месец 

ноември са извършени всички планирани 27 броя проверки на обекти с издадено 

комплексно разрешително, заложени в годишния план за контролна дейност на РИОСВ-

Шумен за 2022 година. Извършена е една извънредна проверка на РДНО гр. Шумен. През 

месеца е съставен акт на „Родна индустрия 91“ ЕООД за установяване на 

административно нарушение – липса на представяне на документи за изпълнение на 

условията от комплексното разрешително, установено по време на планова проверка на 

14.09.22 г. На „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД е дадено предписание за 

предприемане на коригиращи мерки по отношение документирането за съответствие с 

капацитета, заложен в комплексното разрешително, на инсталацията за повърхностна 

обработка на метали. На „Прима магна груп“ АД е дадено предписание да се представи 

документ за оценка за съответствие на дейностите за съхранение на отпадъци с условията 

в комплексното разрешително. При извънредната проверка на Регионално депо за 

неопасни отпадъци град Шумен е установено изтичане на инфилтрат в околовръстна 

канавка за дъждовни води и от него във местен воден обект. Дадени са две предписания – 

за преустановяване на нерегламентираното изтичане и за представяне на актуална 

информация за изпълнение на мерките, планирани през 2021 г. за дълготрайно решаване 

на проблема с инфилтрата. 

 

ОВОС и ЕО:  При извършената планова проверка в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец ноември са издадени 10 бр. 

НП на обща стойност 24 700 лв. както следва: 

1. №68/4.11.2022г, на ,,Водоснабдяване и Канализация – Шумен‘‘ ООД. Като 

Оператор на канализационната система и ПСОВ на гр. Шумен е допуснало заустване на 

отпадъчни води в повърхностен воден обект, в несъответствие със заложените 
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индивидуални емисионни ограничения в издаденото Разрешително за ползване на воден 

обект. Нарушен чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба № 2 

от 08.06.2011 г.  Наложена санкция в р-р на 3 000 лв. 

2. № 69/7.11.2022 г, на Е*А*И* - билкозаготвител. Извършила административни 

нарушения, изразяващи се в неуведомяване на Регионална инспекция по околната среда и 

водите - Шумен за организирания от нея втори билкозаготвителен пункт в с. Пет могили, 

общ. Никола Козлево и изкупуване на 80 кг. плод бъз, без да притежава издадено 

позволително за ползване. Нарушени  чл. 31,ал.2, т.1 и т.2 от Закона за лечебните 

растения. Наложена глоба в общ р-р на 300 лв. 

3. №70/8.11.2022г., на В*С*Н*. Неизпълнение на задължително предписание дадено 

на основание чл. 120 от Закона за управление на отпадъците с констативен протокол  ЗВ-

29 от 12.04.2022 г. Осъществен състава на чл. 156,ал.1 във вр. с чл.120 от  ЗУО. Наложена 

глоба в р-р на 2000 лв. 

4. №71/09.11.2022г., на „Джан-М 2014“ ЕООД. Неизпълнение на предписание от КП 

№ ХН--17/09.06.2022г. Осъществен състава на чл.166, т.3, във връзка с чл.155, ал.2 от 

ЗООС. Наложена санкция в р-р на 2000лв. 

5. №72/09.11.2022г., на М*В*П*. Неизпълнение на задължително предписание 

дадено на основание чл. 120 от Закона за управление на отпадъците с констативен 

протокол  ЗВ-29 от 12.04.2022 г. Осъществен състава на чл. 156,ал.1 във вр. с чл.120 от  

ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 лв 

6. №73/11.11.2022г., на “Системстрой“ ЕООД. Дружеството не е водило отчетност в 

НИСО, за генерираните от дейността си отпадъци. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 

1, предложение второ от ЗУО (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във 

връзка с чл. 44, ал. 6 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 лв. 

7. №74/11.11.2022г, на И*К*И*. Извършване на дейности с отпадъци от черни 

метали без регистрация по ТР и без разрешително по чл.35 от ЗУО. Осъществен състава на 

чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 1400 лв. 

8. №75/14.11.2022г., на „Младост 2016“ ООД. Дружеството не е водило и подържало 

досие на хладилните и климатични инсталации през 2021 г до датата на проверката. 

Нарушен чл.29, ал.2, предложение второ от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 1000 лв. 

9. №76/18.11.2022г, на „ВиК-Шумен“ ООД. Заустване на отпадъчни води в 

отклонение на заложените ИЕО в Разрешително за заустване. Нарушен чл.48, ал.4 от ЗВ. 

Наложена санкция в р-р на 1000 лв. 

10. №77/18.11.2022г., на „Хан Омуртаг“ АД. Формиране на отпадъци 10 12 08 

и 10 12 99 в количества, превишаващи разрешените в условие 11.1. на комплексното 

разрешително. Нарушен чл.123в, т.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р на 10 000 лв. 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ: Сключени са 6 бр. споразумения на обща стойност 13 580 лв. 

както следва: 

1. Споразумение №25/10.11.2022г., „Табс Ойл Груп“ ЕООД. Дружеството не е 

водило отчетност в НИСО за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. 

Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за управление на 

отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от 

ЗУО. Наложена санкция в  р-р на 1400 лв. 

 

2. Споразумение №26/14.11.2022г., „Андрей Кирилов“ ЕООД. Дружеството е 

извършило административно нарушение изразяващо се в изгаряне на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване. Нарушен чл. 29, ал. 2 от ЗУО. Наложена санкция в 

р-р на 980 лв. 
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3. Споразумение №27/16.11.2022г., Гужер комерс ЕООД. Неизпълнение на 

параметъра „вид на горивото“ в таблица 9.1.2-2 към условие 9.1.2. от комплексно 

разрешително № 504-Н0/2014 г., актуализирано през 2020 г. Нарушен чл.123в, т.2 от 

ЗООС. Наложена санкция в р-р на 7000 лв. 

4. Споразумение №28/17.11.2022г., ЕТ Соня - 54 – С* С*. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО,приети, третирани и транспортирани отпадъци. Осъществен състава на 

чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 

53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗУО. Наложена санкция 

в р-р на 1400 лв. 

5. Споразумение №29/23.11.2022г., „Си Ди Макс“ ЕООД. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО, за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. Осъществен 

състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за управление на отпадъците 

(обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗУО. 

Наложена санкция в р-р на 1400 лв. 

6. Споразумение №30/30.11.2022г., „Милктрейд БГ“ ООД. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО, за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. Осъществен 

състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за управление на отпадъците 

(обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗУО. 

Наложена санкция в размер на 1400 лв. 

 

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.  

През месеца са приключени дейностите по прочистване на път в ПР „Патлейна“, 

съгласно писмо на МОСВ.  

Бизнеса: Процедирани са 35 уведомления за инвестиционни предложения, 8 

уведомления за план/програма,  изготвени са 10 процедурни писма с указана приложима 

процедура по реда на глава шеста от ЗООС от които четири за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, едно за задължителна ОВОС и пет за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. През месец ноември 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 4 бр. искане за преценка ЕО, по които са 

проведени консултации са РЗИ. Извършена е една планова проверка, чрез посещение на 

място по изпълнение на условия в постановени решението за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за Решение № ШУ-22-ПР/2018г. на "Ваком 

МП“ ООД, констатира се че ИП е в процес на реализация. Постановени са единадесет 

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

извършва ОВОС“. Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от ЕО 

с характер на решенията „да не се извършва ЕО“ Издадено е едно решение за 

прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР по реда на глава шеста от ЗООС, 

съвместено с процедирането по ЗБР, по искане на възложителя. 

Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки с БДЧР гр. Варна, БДДР гр. Плевен, с РЗИ – по всички представени Искания по 

ОВОС и ЕО. Изготвено е становище по постъпило задание за изготвяне на Доклад за 

ОВОС за ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия-
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Габрица и въздушна електропроводна линия 110кV, свързваща бъдеща 33/110 кV 

подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“. Изготвени са становище по Доклад за 

екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на Регионите 2021-

2027г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, 

разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България за регионите 

на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник“ и писма до 

областен управител на Област Шумен, във връзка с процедура по ОВОС за ИП 

„Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия-Габрица и 

въздушна електропроводна линия 110кV, свързваща бъдеща 33/110 кV подстанция 

„Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“ с възложител „ДАБЪЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД. 

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 39 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП, от които 4 бр. да се извърши процедура по Наредбата за 

ОС; 6 бр. по внесени Горскостопански програми; 2 бр. по внесени План-извлечения (ОГТ 

и ДГТ); 1 бр. за промяна в Технологични планове за залесяване на ДГТ и 1 бр. по 

подмярка 6.1. Няма издадени решения по Наредбата за ОС. По внесени УИН са изготвени 

7 бр. писма, указващи приложимата процедура по ЗБР при съвместяване на 

процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 14 бр. преценки по съвместени 

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

въздействие върху защитени зони. 

Експерт от направление БРЗТЗ взе участие в 3 бр. Комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

ЗОЗЗ при Областни дирекции „Земеделие” – Шумен и Търговище и 5 бр. Комисии в СГКК 

- гр. Търговище за изработване на контактни зони и списък на засегнати имоти на 

територията на обл. Търговище. 

Експерти от направлението дадоха становища, както следва: по внесено Задание за 

обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен 

парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна електропроводна 

линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО 

ЕАД“; ДЕО на изменение и допълнение на Програма „Развитие на Регионите 2021-2027“, 

включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез 

Териториални планове за справедлив преход на Р. България за регионите на ниво NUTS3 - 

Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник“. 

През месеца са приключени дейностите по прочистване на път в ПР „Патлейна“, 

съгласно писмо на МОСВ.  

Представени и обработени са 9 броя доклади за проведени СПИ от оператори, 

експлоатиращи обекти с източници на емисии (ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално 

депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Брамас – 96“ АД, гр. Шумен, „Виа Финанс“ 

ООД, гр. Шумен, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци 

на общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг, „Айбилкан“ ЕООД, с. Венец, ЕТ 

„Недиа – Недялко Петров“, гр. Каспичан, производствена площадка - гр. Плиска, „Хан 

Омуртаг“ АД, гр. Шумен, ОП „БКС Търговище“, гр. Търговище, Регионално Депо – 

Търговище и „Автомагистрали – Черно море“ АД, гр. Шумен, асфалтова база – с. 

Кралево). Резултатите от проведените измервания показват, че съдържанието на 

контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими 

емисии, регламентирани с нормативните актове. 

Експерти взеха участие в онлайн  "Обучението за обучители 2022" във връзка с 

реализирането на предстоящия проект REF-11 (контрол на ИЛБ), което  се проведе на 24 и 

25 ноември 2022 г. в ECHA. Взето е участие в комисия, разпоредена от главния секретар 

на МВР на „Караш инвест“ гр. Смядово. 

Обществеността: През месец ноември РИОСВ-Шумен стартира изпълнението на 

дейностите си по програма „Младежи за околна среда” на МОСВ. Над 400 млади хора от 
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градовете Шумен и Попово се включиха в първата инициатива на сдружение 

„Инициативи за местно и регионално развитие“ в изпълнение на проект „Бъдещето на 

Земята - в ръцете на децата“, който се реализира с подкрепата на шуменската 

екоинспекция. Интерактивните уроци на лекторите на сдружението се проведоха с 

участието на учениците от 8, 9, 10 и 11 клас на  ППМГ „Нанчо Попович“ - Шумен и ПГСС 

„Никола Пушкаров“ -  Попово. По време на демонстрации, ролеви игри и мултимедийни 

презентации младежите разсъждаваха по приоритетните теми на програмата. 

15 младежи се включиха и в първата инициатива на Българския младежки Червен 

кръст – Търговище, в изпълнение на проект „Около нас е красиво“, който също се 

реализира с подкрепата на РИОСВ – Шумен. Обучението „младежи обучават младежи“ за 

доброволците на БМЧК - Търговище премина под формата на дискусия, а младите хора 

дебатираха върху климатичните промени и последствията от тях - глобалното затопляне, 

парниковия ефект, причините за тях и отражението им върху човека.  

През месеца беше реализирана и самостоятелната инициатива на шуменската 

екоинспекция в рамките на кампанията на МОСВ, която се осъществи със съдействието на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В конкурса за научно есе на 

тема „Да живеем екологично“ участваха  25 писмени работи  на младежи от 10-и и 11-и 

клас от градовете Шумен, Нови пазар, Търговище и Попово. Списъкът с победителите в 

конкурса е публикуван на интернет страниците на екоинспекцията и университета, а те 

получиха индивидуални награди за първо, второ и трето място. В учебните заведения, 

класирали свои ученици на първите 6 места, предстои да бъдат монтирани декоративни 

съдове за събиране на пластмасови капачки, изработени със средства по програмата.  

През този месец беше обявено десетото издание на традиционния конкурс „Еко 

Коледа“. Новото предизвикателството бе отправено и към малките деца, и към големите 

ученици от Шуменска и Търговищка области. Конкурсът ще се проведе в две категории. В 

първата категория малчуганите от детските градини ще имат възможността да се включат 

екипно в изработването на коледна украса. За първи път, привържениците на цифровите 

технологии и любителите на компютърната графика могат да участват в конкурса с 

електронна картичка в категорията за по-големите участници. 

През месец ноември приключиха дейностите на младежите от БЧК - Търговище по 

проекта „Около нас е красиво“. В заключителните инициативи учениците от три 

търговищки училища имаха възможността да бъдат обучавани от своите връстници - 

доброволци по проблемите, които възникват от генерирането на огромни количество 

отпадъци, съпътстващи човешката дейност. В дебати и игри, младежите от девети, десети 

и единадесети клас на І СУ „Св. Седмочисленици“, ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ и 

ПГИИ „Джон Атанасов“ бяха провокирани от своите съученици - обучители да се 

замислят за последиците от собственото си поведение по отношение на опазването на 

околната среда и възможно ли е то да бъде променено. Едноседмичните дискусии 

завършиха с акция по почистване на пешеходните алеи и местата за разходка в парк 

Борово око в град Търговище.  

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 ноември  2022 г. за 14 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. 


