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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец юли експертите на РИОСВ извършиха общо 141 проверки, при 

които провериха 131 обекта. От извършените проверки 92 са планови, а 49 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 72 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 6 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 30 836, 57 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 20 129,41 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани 10 707,16. 

Разпределени и преведени на съответните общини са 1720 лв., като тези 

получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: община  

Попово - 882, 40 лв., община Шумен - 257, 60 лв. ,община Търговище – 283, 20 лв., 

община Каспичан – 229,60 и община Антоново – 67,20 лв. 

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

общо 18  сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната 

поща на РИОСВ. 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 92 планови проверки за месец юли по всички направления, от 

които най - много са по химикали – 30 броя. 

            Основния  акцент в работата на РИОСВ-Шумен през месец юли, беше 

извършването на планови проверки на оператори притежаващи комплексно 

разрешително и извършването на планови комплексни проверки. 

 През месец юли са извършени 4 бр. планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни - “Камчия“ АД, „Мит и Ко“ ООД- Регионално депо за 

неопасни отпадъци-община Омуртаг, ” Мар-крафт” ООД, гр. Попово и „Пашабахче 

България“ ЕАД, гр. Търговище 

   За отчитания период експертите са взели участие в три комплексни проверки на 

„Камбро Озай БГ“ ЕООД, гр. Шумен, “Лавена“ АД, гр. Шумен и “Енпай Трансформърс 

Компонентс България” ЕООД, гр. Шумен.  

           През отчитания период експертите са проверили обекти по 49 извънредни 

проверки. От тях 13 са по сигнали и жалби на граждани, 6 проверки са по последващ 

контрол и 30 други. 



През месец юли са съставени  6 броя АУАН. 3 броя са съставени за нарушения 

на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 2 броя  са за нарушения на Закона за 

водите (ЗВ), 1 брой за нарушения на Закона за опазване на околната среда(ЗООС). 

            През месец  юли се извършиха  планови проверки на билкозаготвители (11 бр.) и 

приключване на преписки по входирани уведомления за ИП и ГСП. 

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

изпратени за лечение и отглеждане общо 11 бр. екземпляри от видовете Черен бързолет 

(5 бр.), Градска лястовица (2 бр.), Бял щъркел (2 бр.) и Червеногърба сврачка (2 бр.). 

            През месец юли експерти извършиха 11 бр. проверки на складове и Б-Б кубове 

за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, като 

акцент в контролната дейност по закона за почвите. 

 

 Засилен превантивен контрол: 

 

През месец юли са постановени три решения „да не се извършва ОВОС“, за 

инвестиционни предложения: „Цех за производство на колбаси, месни 

продукти/кебапчета, кюфтета“, с. Климент, общ. Каолиново“, „Увеличаване на 

количеството вече разрешени отпадъци на площадката, добавяне на нови кодове 

отпадъци и добавяне на нови дейности по третиране на отпадъци за площадка с. Царев 

брод“ и „Изграждане на обект „Търговски комплекс“ в поземлен имот по КК на гр. 

Шумен с площ 293 м² и НТП: „Ниско застрояване (до 10м)“, както  и едно с характер 

„да се извърши ОВОС“ за ИП „Изграждане на площадка за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино с площ 

8525 м²“. 

Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО, две от тях с характер на решенията „да не се извършва ЕО“ за: „ПУП за 

елементи на техническата инфраструктура: Обект: "Външно кабелно електрозахранване 

20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в  Индустриален парк, гр. Шумен, “ПУП-

План за застрояване за ПИ  по КК на с. Руец, общ. Търговище с  цел промяна 

предназначението на земята от земеделска в устройствена зона „за производствени и 

складови дейности“ и едно решение с характер на решението „да се извърши ЕО“ за 

ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята за „Територия за курортни 

дейности за изграждане на обект „Жилищни сгради за постоянно ползване“ в ПИ по КК 

на с. Сушина, общ. Върбица с НТП „Пасище“.    

Постановени са три решения за прекратяване на производството по реда на 

Глава шеста от ЗООС, едно-поради получено становище от Басейнова дирекция 

Черноморски район гр. Варна за недопустимост на инвестиционното предложение 

„Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 

41109, общ. Каспичан, обл. Шумен“ и две-по чл. 2а, ал. 5, т.1 и ал. 6 от Наредбата за 

ОВОС за инвестиционни предложения  „Изграждане на цех за преработка на билки и 

етерично-маслени култури и дестилерия в ПИ по КК на гр. Велики Преслав“ и 

„Оборудване на съществуваща селскостопанска сграда в птицеферма с капацитет 

28 700 места за отглеждане на птици в поземлен имот с идентификатор по КК на с. 

Каспичан, общ. Каспичан с площ 14449 м² и НТП: „За стопански двор“; 

- Извършена е една проверка чрез посещение на място по изпълнение на условия 

от Решение № ШУ-51-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра (за 

преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден) и изграждане на 

хранителен магазин в УПИ X, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново“, 



при която се констатира, че хранителният магазин е изграден и функционира; 

мандрата е изградена на етап „груб строеж“.  

      Извършени са три планови проверки по документи: 

   1. По изпълнение на условие от Решение № ШУ-41-ПР/2017г. за преценяване на 

от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма за 

отглеждане на бройлери с максимален капацитет 38 918 броя места за птици в ПИ № 

57649.503.3158 по КК на гр. Попово с площ 5161 кв.м. и НТП: „За друг вид 

производствен, складов обект“. необходимостта С писмо възложителят на ИП 

уведомява, че не е започнало реализирането му; 

2. По изпълнение на условие от Решение № ШУ-16-ПР/2018г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Увеличаване 

на производствения капацитет на съществуващ завод за производство на поцинкована 

тел“ в ПИ с идентификатор 101706.502.2 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен с 

НТП: „За черната и цветната металургия“. С писмо възложителят на ИП уведомява, че 

планираното изграждане на втора линия за поцинковане е спряно за неопределено 

време; 

3. По изпълнение на условия от Решение № ШУ-38-ПР/2016 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане 

на птицеферма в поземлен имот № 132006 в землището на с. Методиево, общ. Върбица 

с площ 16 386 кв.м. и НТП: „Стопански двор“ с капацитет 39 000 места за угояване на 

бройлери”  и Решение № ШУ-26-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на 

птицеферма от 39 000 броя места за отглеждане на птици-бройлери с 35 626 броя места 

за бройлери в поземлен имот № 47915.132.6 в землището на с. Методиево, общ. 

Върбица“. С писмо, възложителят на ИП уведомява, че е започнало реализирането му, 

като сградата е на груб строеж. 

 

            Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

 Във връзка с получен сигнал за запрашаване и шум в района на ЖП гара 

Търговище е извършена проверка на място. Сигналът е получен след края на работния 

ден (30.06.20 г.) и е заведен на 01.07.20 г. Запрашаването е в резултат от разтоварване 

на цимент в насипно състояние при преминаването му през гъвкав ръкав, разположен 

между метален силоз и камион-цистерна. Съставен е КП. Дадено е предписание за 

предприемане на действия за монтиране на обезпрашително устройство и за 

осигуряване шумоизолация на компресорното помещение. Обектът представлява 

разтоварище с компресори за пневмотранспорт за разтоварване на жп цистерни в силоз 

и шнекове за разтоварване на силоза в автоцистерни. Собственик на разтоварището е 

„ЦЕМ Д“, гр. София. С вх.№ С-69-(4) от 17.07.2020 г. е получен отговор от Община 

Търговище за липса на разрешение за строеж, издавано за този обект. На 08.07.20 г. е 

получен нов сигнал за запрашаване на същия обект. Извършена е проверка на място, 

при която е  установено, че не се извършва разтоварване на цимент. Направен е преглед 

на документацията на фирмата, по отношение на собствеността на съоръжението, 

ситуирането на инсталацията, както и по отношение на цимента- произход, внос, 

документи изискващи се по отношение на Регламент REACH. Съставен е КП и е 

дадено предписание за набавяне на документ по изискване на Регламент REACH. 

             След получен сигнал за намерена малка птичка в гр. Шумен, бул. „Славянски“, 

пред магазин „ДМ“, беше извършена проверка на място, при която се установи, че 



птицата е от вида Черен бързолет, без видими външни наранявания, но е все още малка 

и не може да лети. Птицата е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства 

по време на проверката. Съставен е КП. 

            Във връзка с получен сигнал за изхвърляне на отпадъци от общински камион на 

разклона на с. Маломир, община Върбица е извършена  проверка на място, при която е 

установено че от специализиран сметосъбиращ автомобил са изхвърлени смесени 

битови отпадъци събрани от организираното сметосъбиране на община Върбица. На 

водача на автомобила е съставен АУАН. Съставен е констативен протокол, с който на 

кмета на Община Върбица е дадено предписание за отстраняване (почистване) на 

отпадъците налични в участъка и възстановяване на околната среда в състоянието в 

което е  била преди замърсяването. Събраните отпадъци следва да бъдат предадени за 

последващо третиране съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

със срок на изпълнение 07.07.2020 г. Съставеният констативен протокол е изпратен за 

сведение и изпълнение на кмета на Община Върбица с писмо с изх. № ОА-

2229/03.07.2020 г. С писмо  изх.№ 32 00 165/ 03.07.2020г. кмета на община Върбица 

мотивирано е поискал удължаване на срока на предписанието. Срокът за изпълнение е 

удължен-до три дни след издаване на разрешение от ТП“ ДГС- Върбица“ за достъп до 

горски територии. 

След получен сигнал за  изтичане на отпадъчни води от септична яма в местност 

Тунесец е извършена проверка на място. Установено е изтичане на води от събирателен 

резервоар, разположен в местност Тунесец, източно от територия, където са 

разположени овцеферма, кланица и хлебарски цех. Съставен е КП. Изпратено  е писмо 

до Община Велики Преслав, за установяване на собственика на имота и е получен 

отговор. 

Във връзка със сигнал за източване на отпадъчни води до помпена станция кв. 

Дивдядово, гр. Шумен  е извършена проверка на място. При проверката се установи 

наличие на оводнена площ с отпадъчни води край канализационна помпена станция 

(КПС) „Дивдядово“. Следва да се отбележи, че експертите извършиха три броя 

проверки със съставени Констативни протоколи на оводнения поземлен имот. Взети са 

водни проби от отпадъчни води и от 5 бр. точки от повърхностни води за нуждите на 

Басейнова дирекция “ЧР“. Образувана е преписка с Община Шумен, “В и К Шумен“ 

ООД, “Напоителни системи“-клон Шумен и Областна администрация  Шумен за 

изясняване на фактическите обстоятелства, свързани с изтичането на отпадъчните води 

и мерките, които трябва да бъдат предприети за преустановяване на изтичането. Дадени 

са предписания на „ В и К Шумен“ ООД със срок на изпълнение 07.08.20 г. 

На 06.07.2020 г., между 20:00 и 21:00 часа е получен сигнал за замърсяване на 

река Провадийска в участъка на заустване на градска канализация на град Каспичан.На 

07.07.2020 г. е извършена проверка на точка на заустване Пункт №3 и Пункт №4 на 

градска канализационна система без ПСОВ на гр. Каспичан с представители на РЛ-

Шумен, „ВиК-Шумен“ ООД и БД“ЧР“-Варна. На място при Пункт №3 е установено 

наличие на утайки с оранжева цветност, по руслото на дерето, след точката за 

мониторинг. При пункт №4 е констатирано липса на водно количество, отпадъчни води 

зауствани към реката. Взети са водни проби за качествен анализ на водите зауствани 

във воден обект от Пункт №3, съгласно Разрешително за заустване, за което е съставен 

Протокол за проверка. Във връзка с констатираното е извършена и проверка на обекта 

за преработка и производство на консервирани плодове и зеленчуци, стопанисван от 

„Айсис“ ООД. При точката на заустване на отпадъчни води към градска 

канализационна система е установено, че се извършва заустване на производствени 

отпадъчни води, с оранжева цветност, след утаителна шахта към градска канализация 



отвеждаща водите към Пункт №3 (точка на заустване на градска канализация към воден 

обект). За установяване качествата на отпадъчните води зауствани към градска 

канализационна система, чрез която и към воден обект, поради липса на ПСОВ, бяха 

взети еднократни водни проби от крайна ревизионна шахта на площадката на обекта. За 

извършената проверка на „Айсис“ ООД е съставен Протокол за проверка. Предприети 

са административнонаказателни действия. На 21.07.2020 във връзка със същия сигнал е 

извършена  проверка и на ,,Велпа‘‘ЕООД гр. Каспичан, като при проверката е 

установено заустване на непречистени производствени отпадъчни води към 

канализационната система на гр. Каспичан без ПСОВ, във връзка с което е дадено 

предписание за преустановяване на заустването на непречистени отпадъчни води. На 

23.07.2020 е заведено писмо с вх.№ ОА-2513 от ,,Велпа” ЕООД уведомяващо за 

предприетите действия и преустановеното отвеждане на непречистени отпадъчни води. 

Във връзка с установеното нарушение предстои съставяне на АУАН. 

След получен сигнал за запрашаване от товаро-разтоварна дейност в кв. 

Мътница от зърнобаза е извършена  проверка на място. Зърнобазата е собственост на „ 

Пестицид“ ЕООД. Жалбоподателя се представи на проверката, но не пожела да 

присъства при огледа на зърнобазата. Състави се КП. Дадено е едно предписание –да се 

представи в РИОСВ-Шумен актуална заповед на управителя на дружеството, свързана 

с оросяването на територията на зърнобазата и пътя към главен път Шумен-Каспичан. 

Предписанието е изпълнено. 

Във връзка със замърсяване на яз. Съединение е получен сигнал от Областния 

управител на Област Търговище. Извършена е  проверка на място с представители на 

Областна администрация, БД“ЧР“ и РЛ-Шумен на яз. Съединение, находящ се в 

землището на с. Бистра, общ. Търговище, обл. Търговище. След оглед  на югоизточната 

и югозападната брегова ивица на яз. Съединение е констатирано наличие на голям обем 

от утайки със зелена цветност, които при застояване на повърхността се обезцветяват и 

след изсушаване се формира кора със синьо оцветяване. Около замърсените участъци 

се носи мирис на гнило или птичи торови маси. Във връзка с установеното е извършен 

оглед  около водния обект за налични емитери на замърсяване около язовира. Не са 

констатирани зауствания на отпадъчни води, торови маси или други преки източници 

на замърсяване. По посока южно от водния обект, след язовирна стена и след главен 

изпускател в канал към река Керизбунар, също са констатирани налични утайки и 

плаваща лека фракция с наситено синьо оцветяване. 

           Съгласно извършения оглед, състоянието на плаващата лека фракция и носещия 

се мирис, са налице признаци на биохимическо разлагане. За установяване качествата 

на водите в язовира и в канал, след главен изпускател, са взети водни проби по заявка 

на БД“ЧР“. Съставен е КП. 

Във връзка с получен сигнал от тел. 112 за възникнал голям пожар в „Мебел 

стил“ ООД,  гр. Търговище и гъст черен дим, се  извърши  проверка на място.  

Установи се, че в  цех „Кроене на Дунапрен“ в завод 1 е възникнала производствена 

авария предизвикана от искра, вследствие на което се запалват суровини в цеха и 

основен склад за материали. Съставен е КП. Извършено е измерване със 

специализирана апаратура за аварийни ситуации на  РЛ Шумен към ИАОС гр. София, 

за установяване качеството на атмосферния въздух в населеното място. За извършеното 

пробонабиране е съставен протокол за проверка. Получените протоколи от измерване 

при аварийни ситуации на РЛ – Шумен показват, че не е установено превишение на 

НДЕ на концентрациите на измерените вещества в атмосферния въздух в гр. 

Търговище. 

След получен сигнал по тел. 112 за паднало малко щъркелче от гнездо и 

впоследствие заклещено между жиците под гнездото – с. Давидово, общ. Търговище, е  



проведен телефонен разговор с лицето подало сигнала.С оглед на това е проведен 

телефонен разговор със служител на „Електроразпределение Север“ АД. Екип на 

дружеството е посетил селото и е откачил вече умрялата птица от жиците. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона. 

Във връзка с подаден сигнал за намерен щъркел със счупен крак в с. Петрино, 

общ. Омуртаг, е проведен телефонен разговор с лицето подало сигнала на тел. 112. 

Подателят на сигнала е транспортирал птицата до сградата на ТП „ДГС Омуртаг“ – гр. 

Омуртаг. Служители на горското стопанство са приели птицата от подателя на сигнала 

и са изпратили птицата за лечение в спасителния център. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за извършените действия. 

След подаден сигнал за висящ от гнездо щъркел в с. Тръница, общ. Нови пазар е  

проведен телефонен разговор с лицето подало сигнала на тел. 112.Подателят на сигнала 

е транспортирал птицата до сградата на ТП „ДГС Омуртаг“ – гр. Омуртаг. Птицата е 

транспортирана за лечение в спасителния център. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за извършените действия. 

След подаден сигнал за паднало малко щъркелче от гнездо в с. Голямо 

Соколово, общ. Търговище е извършена проверка на място. Съставен е КП. Установено 

е, че птицата няма видими външни наранявания, но е физически слаба и не може да 

лети. В тази връзка птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в Спасителен 

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

присъствал по време на проверката. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци: 

 

През месец юли са извършени 10 бр. проверки на лица извършващи дейност по 

генериране и предварително съхранение на отпадъци.  При проверките е установено, че 

образуваните от дейността на дружествата отпадъци, се съхраняват при спазване 

изискванията наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. Води се редовна отчетност в заверени 

отчетни книги по съответните приложение на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г., за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри.  Лицата генератори на отпадъци ги предават за 

последващи дейности в съответствие с нормативната уредба. Извършена е 1 бр. 

проверка на общинска администрация, във връзка със спазване изискванията на чл. 52 

от ЗУО и 1 бр. проверка във връзка с изпълнение задълженията на кмета на съответната 

община по чл. 19, ал. 3 т. 12 и т. 15, от ЗУО. При извършената проверка са установени 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци, за което е дадено задължително за 

изпълнение предписание. Експертите от направлението участваха в 3 бр. комплексни 

проверки на „Лавена“ АД, „Енпай Трансформър Компонетс България“ ЕООД и 

„Камбро Озей БГ“ ЕООД.  

 

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 2020 г., през месец юли е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 2 обекта: 1. „ЮЕС Комерс“ ООД, 

с. Голямо Градище; 2. „Чернев“ ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка с. Хан 

Крум. 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 юли са извършени планови проверки на 5 обекта (в това число 1 брой 

комплексна проверка и 1 брой съвместна проверка). В рамките на осъществения 

контрол през месец юли е дадено 1 брой предписание и е отчетено неговото 

изпълнение.  

 През месец юли са извършени 5 броя извънредни проверки, сред които: 1 бр. 

проверка на ЕТ "Недиа - Недялко Петров", гр. Каспичан - производствена площадка - 

гр. Плиска – във връзка с писмо за утвърждаване на точка за вземане на проби от 

източник на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух; 1. бр. 

проверка на "Скорпион 84" ЕООД, гр. Шумен - във връзка с писмо за утвърждаване на 

точка за вземане на проби от източник на емисии на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух; 1 бр. проверка на "Стройкомерс - ТТ" ЕООД, гр. Търговище - 

извънредна проверка за уточняване местоположението на точка за вземане на проби 

въздух от източник на емисии; 1. бр. проверка на „Пестицид“ ЕООД, гр. Костинброд, 

производствена площадка кв. „Мътница“, гр. Шумен – във връзка с постъпил сигнал 

относно извършване на дейности, предизвикващи запрашаване в района – дадено е 

предписание за актуализиране на заповедта на управителя за извършване на оросяване 

към и в обекта – зърнобаза, предписанието е изпълнено в срок; 1 бр. проверка в гр. 

Търговище – относно замърсяване на атмосферния въздух в населеното място, в 

следствие на възникнал пожар в предприятие „Мебел Стил“ ООД, гр. Търговище - 

извършено е измерване със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – 

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

населеното място – в момента на проверката имаше наличие на дим и пушек в района 

на пожара.   

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 През месец юли са извършени основно проверки по плана на РИОСВ 

Шумен за 2-ро и 3-то тримесечие на 2020 г. на обекти, заустващи отпадъчни води 

във воден обект с вземане на водни проби.  

Извършени са планови проверки на 10 бр. обекти емитери на отпадъчни води 

за месеца: Градска пречиствателна станция за отпадъчни води към канализационна 

система на гр. Търговище; Канализационна система без ПСОВ на гр. Омуртаг; 

„Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище; „Айсис“ ООД, гр. Каспичан; Регионално 

депо за неопасни отпадъци – Омуртаг; „Ив-Мес“ ЕООД, с. Златна нива; „Камаджиев 

Милк“ ЕООД, с. Крива река; „Автомагистрали-Черно море“ АД – Асфалтова база, гр. 

Шумен; „Автомагистрали-Черно море“ АД – Бетонов възел, гр. Велики Преслав; 

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води към канализационна система на гр. 

Велики Преслав.               

            Съставени са 6 броя Констативни протоколи след водни проби: ДП „Кабиюк“, с. 

Коньовец; „Милктрейд-БГ“ ООД, с. Съединение; „Пип Трейд“ ООД, с. Давидово; „Хан 

Омуртаг“ АД, гр. Шумен; „Айсис“ ООД, гр. Каспичан; РДНО – Шумен; 

Канализационна систем без ПСОВ на гр. Каспичан. Извършена е една извънредна 



проверка по мотивирана молба с вземане на втори водни проби от: „Юес Комерс“ ООД, 

с. Голямо Градище. 

             Извършена е една извънредна проверка на МПП „Дайъри Продъктс“ ЕООД, гр. 

Омуртаг, във връзка с установяване на предприетите действия за изграждане на ПСОВ. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

Експертите  взеха участие в извършените 4 бр. проверки  по изпълнение на 

Условия 11 и 13 от  издадени Комплексни разрешителни на птицеферма „Мар 

Крафт“ ЕООД с. Дриново, птицеферма „ Камчия “ АД, „Пашабахче България“ ЕООД, 

Регионално депо за общините Омуртаг, Котел, Въбрица и Антоново както и взеха 

участие в извършване на проверка на „Слънчеви Лъчи“ АД гр. Провадия, съвместно с 

експерти от РИОСВ – Варна. Извършени са 8 бр. планови проверки на лица 

притежаващи издадени от РИОСВ – Шумен разрешителни и/или регистрационни 

документи за дейности по третиране на отпадъци. При проверките е установено, че 

дейностите се извършват съгласно условията поставени в издадените документи. Води 

се редовна отчетност по отпадъците, по реда на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. 

Площадките за извършване на дейността отговарят на изискванията на наредбите по чл. 

43 от ЗУО.  

Почви: 

 

През отчетния период са извършени 11 бр. проверки на складове и Б-Б кубове за 

съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита. В склад 

за съхранение на ПРЗ с изтекъл срок на годност, стопанисван от Държавно предприятие 

„Кабиюк“ с. Коньовец е установено разкъсване на част опаковките, в които се 

съхраняват препаратите, във връзка с което е дадено предписание за преопаковането им. 

На площадка в с. Градище, общ. Шумен, на която се съхраняват ПРЗ с изтекъл срок на 

годност, обезвредени в контейнери тип Б-Б куб е установено овлажняване на стените на 

2 бр. от контейнерите. На община Шумен, в качеството и на стопанисващ площадката е 

дадено предписание за предприемане на действия за отстраняване на теча.   

 

Засилен последващ контрол: 

 

Комплексни разрешителни – изпълнени са 4 бр. предписания от 2 бр. оператори 

          - Дружество „Мар крафт“ ООД е изпратило документи в изпълнение на 3 бр. от 

дадените 7 бр. предписания.  

          - Дружество „Дюра тайлс - БГ“ АД е представило документи относно предприети 

действия по изграждането на утаител за дъждовни води. 

През изминалия месец експерти са извършили 6 бр. проверки (последващ 

контрол) по изпълнение на дадени при предходни проверки предписания във връзка със 

ЗУО. 

 

3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА 

НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През периода са съставени 3 броя АУАН на физически лица по ЗУО. Първият е 

съставен  за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в м-т "Гламя", кв. 



Дивдядово, гр. Шумен, вторият е за нерегламентирано изхвърляне на ТБО в землище в 

с. Маломир, община Върбица и третият е за нерегламентирано съхранение и 

разкомплектоване на ИУМПС в с. Ивански, община Шумен. 

Два броя АУАН са съставени във връзка с нарушения по ЗВ. Първият е на ОП 

„Чистота“ - Шумен. Извършено е административно нарушение, изразяващо се в 

заустване на непречистени отпадъчни води към воден обект. Вторият е на „Айсис“ 

ООД за заустване на непречистени отпадъчни води в канализационна система без 

ПСОВ. 

Съставен е един АУАН на физическо лице за  извършено административно 

нарушение по ЗООС, чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително 

предписание.  

 

БРЗТЗСР:  

 

  Извършени са 18 бр. проверки. Проверени са 18 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания и съставени АУАН. 

По реда на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 40 бр. 

отговори по внесени уведомления за ИП (от които 1 бр. по мярка 4.1 и 1 бр. по мярка 

6.3), 14 бр. по внесени Горскостопански програми (от които 1 бр. да се извърши 

процедура по реда на Наредбата за ОС); 4 бр. по внесени План- извлечения (2бр. за 

ОГТ и 2 бр. за ДГТ); издадени са 2 бр. Решения по Наредбата за ОС: 1 бр. по реда на 

чл.18, ал.1 и 2 от наредбата и 1 бр. за прекратяване на процедура по внесена ГСП, 

поради становище на БДДР - гр. Плевен за недопустимост. 

През месеца по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 5 бр. писма 

до Басейнови дирекции гр. Плевен и гр. Варна за становища по чл.155, ал.1, т.23 от 

Закона за водите, във връзка с депозирани в РИОСВ - гр. Шумен УИН и ГСП. 

По внесени УИН са изготвени 6 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Дадени са 5 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че 

няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

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

писмо по постъпило предложение от Общинска администрация Попово за 

местоположението на трупни ями спрямо защитени зони и защитени територии, във 

връзка със заболяването Африканска чума по свинете. 

 

Отпадъци: 

 

             През отчетния период експерти от направление „УООП“ са утвърдили 66 бр. 

работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 8 броя отчетни книги по 

приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са 4 броя нови и изменения и 

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

извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. Съставени са 4 бр. 

АУАН- 1 бр. на кмета на Община Омуртаг за неизпълнение на дадено предписание за 

констатирано нерегламентирано замърсяване с отпадъци и  3 бр. на  физически лица, 2 

от които за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и 1 бр. за това че лицето не е 

предало ИУМПС на площадка  за третиране и / или съхраняване. 

 

Химикали: 

Извършени проверки само по химикали - 27 бр. : "Драго Ценков" ЕООД - 

обект с. Градище, “Земя 96“ООД, с.Струйно, "Рима-03"ООД, с.Върбак,  "Виола 



Органик"ЕООД, гр.Велики Преслав, ЕТ"Райчо Добрев-Ефедра", с.Миланово, 

"Биоароматик"ЕООД, кв.Дивдядово, гр.Шумен, "БГ Агро Търговска компания"ЕООД, 

гр.Шумен,  "Сафран Инвест"ЕООД, гр.Велики Преслав, "Автомагистрали Черно 

море"АД-Дестилерия Велики Преслав, "Агросемена-Христов"ЕООД, с.Мараш, 

"Лаванда"ООД, с.Дибич, ЗП"Данаил Ангелов", кв.Макак, гр.Шумен, "Инвест Агро 

БГ"ООД, ЕТ"Мартина Органик-Мартина Христова", с.Мараш, Съоръжение за добив на 

етерични масла, с.Менгишево, "Биогенезис Енди"ЕООД, гр.Върбица, "РКЛ"ООД, с.Бял 

Бряг, "Радмила 07"ЕООД с.Тимарево, "Петел груп "ЕООД, с.Климент, "Иксед"ООД, 

с.Климент, "Агроконсулт 2013", с.Хърсово, "Агбия ойлс"ООД, с.Тимарево, "БНВ 

18"ООД, с.Цар Асен, ЕТ"ДЕЕМ -Стоян Ралев", с.Маково "Есентиалис олеа"ЕООД, 

с.Ралица, "Стройкомерс-ТТ"ЕООД, дестилерия за етерични масла в гр.Търговище, 

"Шекер 89"ЕООД, с.Средковец 

Дадени са 44 предписания, изпълнени са 13. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

          При извършените планови проверки в направлението не са констатирани 

нарушения на екологичното законодателство, няма съставен АУАН.  

          Процедирани са 37 уведомления за инвестиционни предложения и едно 

уведомление за план/програма; изготвени са: 4 бр. процедурни писма с указана 

приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО  и едно за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

          През месец юли са постъпили: 1 бр. Искане с информация за преценяване на 

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

и един допълнен и преработен ДОВОС за оценка на качеството му.  

          Постановени са четири решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, три от тях  с характер на решението „да не се извърши ОВОС“ и 

едно с характер на решението „да се извърши ОВОС“. 

          Постановено са три решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО, две от тях  с характер на решенията „да не се извършва ЕО“ и едно – „да се 

извърши ЕО“. 

          Постановени са две решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС и ЗБР. 

          Постановено е едно решение за спиране на производството по глава шеста от 

ЗООС, в т. ч. съвместена с процедурата по чл. 31 от ЗБР. 

          Изготвени са четири процедурни писма указващи приложимата процедура – 

преценяване на необходимостта от ЕО и едно – преценяване на необходимостта от 

ОВОС. 

          Отменено е със заповед насрочено заседание на ЕЕС към РИОСВ гр. Шумен за 

месец юли, поради постъпили възражения и липса на становище от ОДБХ гр. Шумен 

по компетентност. Върнат е ДОВОС за преработка. По представен коригиран и 

допълнен ДОВОС се провеждат консултации за оценка на качеството му.   

         Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

1. Преписка с РЗИ – по 2 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по 2 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО; 

2. Преписка с Басейнова дирекция – по едно Уведомление за инвестиционно 

предложение и  по Искане преценка ОВОС  



3. Преписка  с ВиК – по  УИН. 

   

Комплексни разрешителни:  

 

             Контрол по спазване на условията в комплексни разрешителни – проверени са 4 

бр. оператори  на комплексно разрешително  - „Мит и ко“ ООД и Община Омуртаг 

(съответно експлоатиращо предприятие и собственик на Регионално депо за неопасни 

отпадъци), „Камчия“ ЕАД, с. Панайот Волов; „Пашабахче България“ ЕАД, гр. 

Търговище и „Мар-крафт“ ООД, с. Дриново, като са дадени 14 броя предписания. 

 

Наказателни постановления: 

 

През месеци юли са издадени 6 НП на обща стойност  9 450 лв. 

 

1. На  „Акация Трейд“ ЕООД. Дружеството е извършило административно нарушение, 

чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание. 

Наложена санкция в р-р на 2 500 лв. 

2. На „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД. Дружеството е извършило 

административно нарушение, като е допуснало заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект р. Каменица, в несъответствие със заложените 

индивидуални емисионни ограничения предвидени в издаденото разрешително за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Наложена санкция в р-р на 

1 000 лв. 

3. На „Вигор“ ЕООД за неизпълнение на задължително предписание, дадено с КП. 

Наложена санкция в р-р на 3500 лв. 

4.  На В*М*Б* за извършено  административно нарушение, изразяващо се в 

нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, хартиени отпадъци в тревен 

терен в местност „Гламя“, кв. Дивдядово, гр. Шумен. Наложена глоба в р-р на 300 

лв. 

5. На  „Барак - РП“ ЕООД. Дружеството е извършило административно нарушение, 

чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание. 

Наложена санкция в р-р на 2000 лв. 

6. На Н*М*К*. за  засята  с люцерна част от имот с Начин на трайно ползване: 

"Пасище", попадащ в защитена зона BG 2029 "Котленска планина" за опазване на 

дивите птици. Наложена глоба в р-р на 150лв. 

 

ТМС –  3 

  

       През периода са наложени текущи месечни санкции, както следва: 

 

1. На  „Юес Комерс“ ООД - наложена текуща месечна санкция в размер на 149 лв. за 

замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на индивидуални 

емисионни ограничения на вредни вещества, установени в Разрешителното. Нарушен 

чл.69, ал.1 от ЗООС; 

2. На „Фрештекс Текстил Финишинг България“ ЕООД, наложена текуща месечна 

санкция в размер на 177 лв. за замърсяване на околната среда над допустимите 

емисионни норми .  Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС; 

3. На „Милктрейд - БГ“ ООД, наложена текуща месечна санкция в р-р на 218 лв. за  

замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на индивидуални 



емисионни ограничения на вредни вещества, установени в Разрешителното. Нарушен 

чл.69, ал.1 от ЗООС. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  

 

В резултат на получените Протоколи от измерване при аварийни ситуации 

/относно извършено измерване за установяване на КАВ в гр. Търговище – във връзка с 

постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух/ на РЛ – Шумен е установено, 

че концентрациите на вълероден оксид, диазотен оксид, амоняк, флуороводород, 

формалдехид, толуен, ацетон, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, 

етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, серен диоксид, n – Пропан, 

азотен диоксид, циановодород, дихлорметан, сяровъглерод и бензен са по – малки от 

границата на количествено определяне на метода. За останалите показатели - 

въглероден диоксид, метан и диметиламин не са регистрирани превишения на нормите 

за замърсяване на атмосферния въздух в гр. Търговище. 

           Няма замърсяване на околната среда вследствие неправилно съхранение на 

опасни химични вещества и смеси, и вследствие неспазване условията на комплексно 

разрешително. 

 

Бизнеса: 

 

В рамките на месеца са издадени 3 бр. регистрационни карти, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани 3 бр. 

екземпляри от видовете Ара макао (1 бр.) и Ара макао/Червена ара (2 бр.). 

            През отчетния период е издадена една регистрационна карта по реда на Закона 

за защита на животните, като е регистриран един екземпляр от вида Елен лопатар - 

албинос (Dama dama). 

  Извършена е една извънредна проверка по мотивирана молба с вземане на втори 

водни проби от: „Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище. 

  През месец юли експертите са участвали в 10 броя ДПК. Те са: на „Емко“ с. 

Голямо ново-2 броя във връзка с основен ремонт на складове; 2 броя на „Аресгаз “ЕАД 

- етап 37 и 39 на газоразпределителна мрежа на гр. Търговище; на „Енпай Трансформас 

Компонентс България“ ЕООД, гр. Шумен – два броя складове с пристройки; подмяна 

на част от водопроводната мрежа в с. Хърсово, общ. Н. Козлево; на пречиствателна 

станция за отпадни води в гр. Антоново; на „Фикосота“ ООД, гр. Шумен- пристройка и 

вътрешно преустройство на част от цех за перални и миещи препарати; ремонт и 

реконструкция на стадион в с. Вълнари, общ. Н. Козлево и изграждане на алеи в 

гробищен парк в гр. Нови пазар. 

 

Обществеността: 

 

  РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват летен 

конкурс за детска рисунка на тема „Моята лятна ваканция - море или планина“. Идеята 

на организаторите е да провокират участниците да изразят изживяването си от един от 

най-любимите моменти през годината – лятната ваканция и да интерпретират 



удоволствието от летуването сред природата, общуването с нея и опазването на 

околната среда и защитените зони по време на лятна почивка. 

В конкурса могат да се включат деца от Варна, Шумен, Добрич и Търговище в 

две възрастови групи: от 4 до 7 години и от 8 до 14 години. Творбите трябва да 

съдържат име и презиме на участника, възраст, местоживеене и учебно заведение и да 

бъдат изпратени в срок не по-късно от 10.09.2020 г. на адрес до една от двете 

институции. 

Всички авторски творби получени до 10.09.2020 г. и отговарящи на условията на 

конкурса ще бъдат оценявани от експертно жури на двете институции, а победителите 

ще бъдат обявени на електронната страница на РИОСВ – Шумен и БДЧР: https://riosv-

shumen.eu/index.php и https://www.bsbd.org/ на 21 септември 2020 г. За всички 

участници са предвидени грамоти, а за победителите в двете възрастови групи  

предметни награди за първо, второ и трето място. 

Награждаването ще се проведе в  рамките на Седмицата на мобилността от  22 – 

25 септември 2020 г., в Информационния център на РИОСВ – Шумен, а при възникване 

на извънредна епидемиологична обстановка наградите ще бъдат изпратени по куриер 

или лично предадени на училището/ детската градина  на  победителите. 

 

https://riosv-shumen.eu/index.php
https://riosv-shumen.eu/index.php
https://www.bsbd.org/

