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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец септември експертите на РИОСВ извършиха общо 112 проверки, 

при които провериха 99 обекта. От извършените проверки 75 са планови, а 37 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 50 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са  съставени 2 броя АУАН. 

   За периода са събрани средства в размер на общо 19 860, 91 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 17 215, 43 лв. От текущи месечни санкции по 

чл. 69 от ЗООС са събрани 2 645, 48 лв. 

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

69 от ЗООС, са общо 1 965, 96 лв. Разпределението по общини е следното: община  

Попово - 912, 00 лв. община Велики Преслав – 245, 70 лв., община Шумен - 150, 25 

лв., община Търговище – 361, 21 лв., община Каспичан – 229, 60 лв. и община 

Антоново – 67, 20 лв. 

 През отчетния  период са извършени 4 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 6  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 75 планови проверки за месец септември по всички направления, 

от които най - много са по отпадъци – 30 броя. 

   През месец септември  са извършени 3 броя планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни, както следва – “Енола фарм“ ООД, с. Буйново, “Тракия 

Глас България“ ЕАД, гр. Търговище и “Карлсберг България“ АД, гр. Шумен. 

             За отчетния период експертите са провели 5 броя комплексни проверки на 

следните дружества: “ Автомагистрали – Черно море “ АД, асфалтова база и машинно 

ремонтна работилница, гр. Шумен; “Енола фарм“, с. Алваново, едновременно и с 

проверка по жалба на жители , съвместно с ОДБХ - гр. Търговище, БД “ЧР“ , РДНСК- 

гр. Търговище, “В и К“- гр. Търговище и РЗИ – гр. Търговище; “СМА Минерал Бургас 

Вар“, с. Троица, община В. Преслав; “Хадад милк” ЕООД, с. Макариополско, обл. 

Търговище и “Шишеджам Аутомотив България “ ЕАД, гр. Търговище. 



                         През отчитания период експертите са проверили обекти по 37 извънредни 

проверки. От тях 4 са по сигнали и жалби, 8 са по последващ контрол, една проверка  

е по заповед на министъра на ОСВ и 24 са други. 

                         През месец септември са съставени два броя АУАН. И двата акта са за  

неизпълнение на предписание във връзка със Закона за околната среда и водите 

(ЗООС). 

                         През отчитания период са извършени 7 броя проверки по писмо на МОСВ във 

връзка с прилагане на ЗУО и действащата нормативна уредба по отношение на 

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.  

 

Експертите са извършили три проверки по писмо на МОСВ във връзка с 

проверки по сондажни дейности по трасето на преносен газопровод “Балкански поток“  

През месеца приоритет бе извършването на извънредни проверки във връзка с 

писма на МОСВ и даване на отговори по постъпили заявления относно кандидатстване 

за закупуване на техника по мярка 4.1 от ПРСР 2014-2020г. 

 РИОСВ-Шумен отбеляза Европейската седмица на мобилността с ученически 

спортен празник в Община Каспичан и конкурс за най-атрактивно селфи, представящо 

атрактивно и безопасно придвижване в седмицата на мобилността. 

 

 

Засилен превантивен контрол: 

 

              През месец септември са постановени две решения по ОВОС, с които се 

одобрява осъществяването на инвестиционните предложения „Изграждане на 

свинекомплекс с капацитет  1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 

прасета за угояване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80 

255 м² и 10882.103.202  с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: 

„Друг вид недървопроизводителна горска площ“ и „Разработване на находище за 

строителни материали– подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 

богатства (варовици) от Находище „Кралево – 2”, землище с. Кралево, Община 

Търговище, Област Търговище, в ПИ по КК на с. Кралево, Община Търговище”. 

             През периода са постановени  три решения за преценяване на необходимостта 

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

инвестиционни предложения: „Изграждане на ново млекопреработвателно 

предприятие за преработка на 5 т/ден в с. Станец, общ. Омуртаг“; „Изграждане на 

разширение към съществуващ цех 202 на територията на производствената площадка 

на „Ново стъкло“ ЕАД“ и „Изграждане на цех за кашони от велпапе с административна 

част и склад в Индустриален парк по КК на гр. Шумен“. 

            През месец септември е постановено едно решение за прекратяване за ИП 

„Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла в имот с идентификатор 

78077.32.8 по Кадастралната карта на с. Цар Асен, общ. Попово, обл. Търговище с 

площ 2977 кв.м. и НТП: „За стопански двор“ по чл. 2а, ал. 5, т.1 и ал. 6 от Наредбата за 

ОВОС.        

             През периода е проведена  консултация по реда Наредбата за ЕО по внесен в 

РИОСВ коригиран ДЕО на ОУП на Община Каспичан. 

             През отчитания период са извършени три проверки: 

      1.По изпълнение на условия от Решение по ОВОС № ШУ-3-4/2019 г. за 

инвестиционно предложение „Изграждане на Леярен цех за производство на отливки 

от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. 

Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, при 



която се констатира, че не е започнало реализиране на дейността, тъй като няма 

издадено и влязло в сила КР, за издаването на което дружеството е подало в ИАОС 

заявление; 

                2.По изпълнение на условия в Решение по ОВОС № ШУ-4-5/2019г. за 

инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали - варовици от 

находище „Хитрино 3“, землище с. Сливак, Община Хитрино, Област Шумен“, при 

която се констатира, че не е започнало реализиране на дейността; 

                 3.По изпълнение на условия в Решение № ШУ-02-ПР/2019 г. за преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Изграждане и експлоатация на участък за оцветяване на стъкло“ в поземлен имот с 

идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с площ 1034 084 м² и НТП: „За 

производство на стъкло“. 

                   През месец септември са извършени  осем планови проверки по документи: 

 По изпълнение на условия в Решение по ОВОС № ШУ-1-2/2019г. за 

инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ гробищен парк в 

землището на гр. Омуртаг“. С писмо възложителят уведомява, че ИП е в процес на 

проектиране; 

 По изпълнение на условия в Решение № ШУ-04-ПР/2016 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение „Промяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 70398.76.3 

по КК на с. Сушина, общ. Върбица с площ 8352 кв.м., НТП: „Изоставена орна земя” и 

изграждане на къща за гости”. С писмо възложителят на ИП уведомява, че не е 

започнало реализирането му; 

 По изпълнение на условия от Решение № ШУ-47-ПР/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение: Изграждане на предприятие за преработка на мляко в ПИ № 055016 в 

землището на гр. Каолиново с площ 5000 кв.м. и НТП: „Нива“, при която се 

констатира, че не е започнало реализирането му; 

  По изпълнение на условия от Решение № 14-ПР/2018 г. на МОСВ за 

инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в 

участъка "Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол - Кранов възел (КВ) Преселка" за 

участъка в териториалния обхват на РИОСВ гр. Шумен. С писмо възложителят 

уведомява, че не е започнало реализиране на инвестиционното предложение; 

 По изпълнение на условия от Решение № 1-ПР/2019г. на МОСВ за 

инвестиционно предложение „Газопроводно отклонение "Търговище"- условен 

диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 MPa“ за участъка в териториалния обхват на 

РИОСВ гр. Шумен. С писмо възложителят уведомява, че е открита строителна 

площадка и са започнали строително-монтажни дейности и представя информация, 

удостоверяваща изпълнение на условията от компетенциите на РИОСВ гр. Шумен; 

 По изпълнение на условия в Решение № 1-ПР/2018 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от МОСВ за инвестиционно 

предложение: „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе-

Варна“ за участъка в териториалния обхват на РИОСВ гр. Шумен. С писмо 

възложителя уведомява, че съгласно т. 6 от условията в решението са сключени 

договори за изготвяне на акустични проекти за гарите Хитрино и Плиска; при 

изпълнение на последващо проектиране на СМР ще бъдат спазени условията по т. 4 и 7 

от решенето на МОСВ; 

 По изпълнение на условия, поставени в Решение № ШУ-20-ПР/2016 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение „Добив и първична преработка на строителни материали- варовици в 



находище „Ламбурлука“, с. Веселиново, община Смядово, област Шумен“. С писмо 

възложителят уведомява, че не е започнало осъществяване на ИП и че към настоящия 

момент дружеството е в процедура по обсъждане и евентуално подписване на договор 

за предоставяне на концесия; 

 По изпълнение на условия, поставени в Решение № ШУ-35-ПР/2016 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение „Изграждане на нова птицеферма за клетъчно отглеждане на 36 000 броя 

кокошки-носачки в УПИ I, кв. 8 с. Веселец, общ. Омуртаг”. С писмо възложителят  

уведомява, че инвестиционното предложение е на етап извършване на строително-

монтажни работи. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани :  
 

Във връзка с постъпил сигнал за усещане на мирис на бакелит и обгазяване 

на с. Ястребино, община Антоново, от цех за метали е извършена  проверка на място. 

Установи се, че цеха е на дружество “Фру нат БГ“ ООД, като се обработват 

ламинирани дървено - влакнести пресовани плоскости. В присъствието на 

жалбоподателя и кметския наместник на с. Ястребино се установи, че извън цеха не се 

усеща миризма. Състави се констативен протокол. Подателя на сигнала е уведомен с 

писмо за резултатите от проверката на производствената дейност.  

Във връзка със сигнал за намерен щъркел, който не може да лети, в района 

на спортен комплекс „Герила“ в гр. Върбица, РИОСВ е координирала действията на 

подателя на сигнала и служител на ТП „ДГС Омуртаг“ с цел прибиране на птицата и 

подготвянето ѝ за транспортиране до Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Щъркелът е настанен за доотглеждане в спасителния 

център 

През месец септември в инспекцията е постъпил сигнал, че яз. Каваците се 

изпуска безконтролно, въпреки заповедта на Министъра на ОСВ.Сигналът е препратен 

за решаване по компетентност до Община Попово, БД “ДР” - Плевен и до “ Сдружение 

на ловците и риболовците от гр. Попово”. 

Извършена е проверка на място след получен сигнал за изхвърляне на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност на пътна настилка в землището на                           

с. Мадара. Съставен е констативен протокол  в присъствието на жалбоподателя. 

Предприети са  мерки по извозване и полагане на фрезования отпадъчен асфалт на 

определена от кмета улица. 

Относно получен сигнал за образуване на замърсявания със смесени битови 

отпадъци от недобросъвестни търговци и клиенти в района на бившата “Мотописта “ в 

гр. Шумен е изготвено и изпратено писмо до кмета на община Шумен за решаване по 

компетентност. 

                  Във връзка с получен сигнал за жълто оцветяване на  река Поройна в  района 

на моста до „Практикер“ в гр. Шумен е извършена проверка на място. Съставен е  

констативен протокол, като не е констатирано оцветяване на водите на реката в 

посочения участък. Поради многократно получените сигнали от жители на града и 

нерешения казус със замърсяването на р. Поройна е направена нова проверка с 

представители на “ВиК - Шумен” ООД, Община Шумен и БДЧР. Проверени са  

потенциалните емитери на отпадъчни води към реката. Констатирани са 3 (три) броя 

зауствания на оцветени води към р. Поройна при липса на атмосферни валежи. Със 

съставения констативен протокол са дадени предписания на „ВиК - Шумен“ ООД и 



Община Шумен за обследване и предприемане на действия за включване на 

отпадъчните води към градската канализационна система. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

                    

През месец септември са извършени 20 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 приложения 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. 

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

        През месец септември не са извършвани измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

         През месец септември са извършени планови проверки на 8 обекта (в това число 3 

броя комплексни проверки и 2 броя съвместни проверки). В рамките на осъществения 

контрол през месец септември са дадени 4 броя предписания. Отчетено е изпълнение 

на 3 броя от тях. На едно от  предписанията срокът за изпълнение не е изтекъл. 

          През месец септември са извършени 4 броя извънредни проверки, като едната 

проверка, касаеща само компонента въздух е  на "Артемис" ООД, гр. Шумен. Тя е във  

връзка с прекратяване на дейността на инсталация и заличаване на същата от регистъра 

на ЛОС. 

 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

         През отчитания период са извършени  планови проверки на 10 бр. обекти 

емитери на отпадъчни води за месеца.  Това са: „Алкомет“ АД, гр. Шумен; „Херти“ 

АД, гр. Плиска; „ПХЖ - Брадърс Комерс“ ЕАД, гр. Шумен; „Строителни изделия“ АД, 

с. Хан Крум; ЕТ „Николай Неделчев“, с. Кочово; „Екселанс“ ООД, с. Осмар; 

„Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище; Спортно - тренировъчен комплекс – гр. 

Върбица; „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен и „Рока България“ АД, гр. Каспичан. 

         Съставени са 4 броя констативни протоколи след водни проби на: 

„Електроапаратура“ ЕООД, с. Ковачевец; ДП „Кабиюк“, с. Коньовец; „Млечни 

продукти“ ООД, с. Коньовец и „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава.  

      Извършена една извънредна проверка с вземане на втори водни проби на ДП 

„Кабиюк“, с. Коньовец. 

 Извършени са два броя последващи проверки на Канализационна помпена 

станция на кв. Дивдядово, гр. Шумен, относно заведен сигнал през месец юли и 



предприетите действия от ВиК-оператора. При огледа на дере, приток на яз. ,,Соара‘‘ е 

констатирано замърсяване на дерето при липса на заустване от дъждопреливник на 

КПС-Дивдядово, във връзка с което е извършена една извънредна проверка на 

дестилерия за изваряване на джибри с цел – производство на ракия в кв. Дивдядово, гр. 

Шумен, стопанисван от „Стройрем“ ЕООД. Дадено е едно предписание. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

      При участие в контрола по спазване на условията в комплексни разрешителни 

експертите са извършили 3 проверки на - "Тракия глас България" ЕАД, гр. Търговище, 

„Карлсберг България“ АД, гр. София, Пивоварна гр. Шумен, „Енола фарм“ ООД, с. 

Буйново. 

      Извършени са 16 планови проверки на лица притежаващи издадени от РИОСВ 

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 е извършена 1 проверка на Б-Б кубове за съхранение на 

залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита на територията на 

Община Смядово. При извършения оглед на място се установи, че са в добро 

техническо състояние, няма течове и пукнатини. 

 

Засилен последващ контрол: 

 

Експерти от РИОСВ извършиха  7 проверки по последващ контрол във връзка с  

изпълнение на дадени при предходни проверки предписания по ЗУО.  

            Извършена е една  проверка на „Артемис“ ООД, гр. Шумен във връзка с дадено 

предписание за съхранение на опасни химични вещества. 

            Изпълнени са 12 предписания от 3 оператора с комплексни разрешителни.. 

            „Демирташ“ ООД са изпълнили частично едно от дадените четири предписания. 

Представени са документи за 2019 г. и 2020 г., които трябва да се поддържат по 

условията в комплексното разрешително, но не са били предоставени в момента на 

проверката. Към края на отчетния период не са били представени копия от инструкция 

по опазване чистотата на атмосферния въздух и формуляра за документиране на 

нейните изисквания. Не са били представени документи по останалите три 

предписания, чийто срок за изпълнение е бил месец септември, а именно поставяне на 

обозначителни табели, указващи категорията на опасност в складовото помещение за 

съхранение на охв, представяне на допълнен план за мониторинг, представяне на 

актуална информация към месец август 2020 г. относно изграждане  на сградите, които 

са в процес на изграждане по време на проверката. Предстои съставяне на АУАН. 

           „Братя Томови“ АД са изпълнили даденото предписание за представяне на 

допълнителна информация относно намаляването на броя свине в животновъдния 

обект.  



           „Енола фарм“ ЕООД са изпълнили две предписания – представени са 

източниците, от които е ползвана вода за нуждите на животновъдния обект и са  

предоставили копие на досието на наличната на площадката хладилна инсталация. 

 

 

3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА 

НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

               През месец септември са съставени 2 броя АУАН, както следва: на  "Инвест 

Агро" ООД, гр. Шумен. Дружеството е  извършило административно нарушение, чрез 

бездействие, изразяващо се в неизпълнение на предписание, дадено с констативен 

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

кмета на Община Омуртаг за  извършено административно нарушение, чрез 

бездействие, изразяващо се в неизпълнение на предписание, дадено с констативен 

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

 

БРЗТЗСР:  
 

          Извършени са 11 проверки при което са проверени 12 обекта. През месеца няма 

съставени АУАН. В рамките на осъществения контрол е дадено едно предписание на 

физическо лице след извършената му проверка на пазар за гълъби и декоративни птици 

в гр. Шумен. Предписанието е във връзка с констатирано извършване на търговски 

сделки от физическото лице с 3 бр. Кралски фазани и невъзможността по време на 

проверката лицето да представи документи, доказващи законният произход на 

екземплярите. Срокът за предоставяне на документите все още не е изтекъл. 

          По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени 31 отговора по внесени 

уведомления за ИП (от които 1 бр. да се извърши процедура по реда на Наредбата за 

ОС), 2 бр. по внесени Горскостопански програми (за които да се извърши процедура по 

реда на Наредбата за ОС), 1 бр. по внесено План - извлечение (ДГТ) за принудителна 

сеч вследствие на пожар. Във връзка с кандидатстване по мярка 4.1 са издадени 16 бр. 

писма за закупуване на техника. 

През месеца по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 4 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 УИН и ГСП. 

По внесени УИН са изготвени 4 писма по приложимата процедура по ЗБР при 

съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Дадени са 4 преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, от които 1 

бр. във връзка с проведена процедура по ОВОС за ИП „Разработване на находище за 

строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 

богатства (варовици) от Находище „Кралево – 2”, в Поземлен имот с идентификатор 

39390.222.18 по Кадастралната карта на с. Кралево, Община Търговище. 

В рамките на месеца са издадени 2 бр. регистрационни карти, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани 2 бр. 

екземпляри от вида Сив папагал - Жако. 

През отчетния период са прекратени 3 бр. регистрации на 3 бр. екземпляри от 

вида Елен лопатар - албинос (Dama dama) по реда на Закона за защита на животните, 

тъй като същите са продадени и новорегистрирани на територията на РИОСВ – Велико 

Търново. 



През месец септември е взето  участие в Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 

при Областна дирекция „Земеделие”- Шумен. 

 
Отпадъци: 

 

      Експерти от направлението извършиха 7 броя проверки по писмо на МОСВ в 

изпълнение на изискванията на ЗУО и Наредбата за излезлите от употреба моторни 

превозни средства. По 6 точки, визирани в писмото се изисква актуална информация от 

операторите на площадки за дейности с ИУМПС. През месец октомври ще бъде 

предоставена обобщена информация относно резултата от извършените проверки в 

МОСВ. 

 През месец септември са извършени 3 броя проверки по писмо на Министъра на 

ОСВ относно извършване на сондажни дейности по трасето на преносен газопровод 

„Балкански поток“ на територията на РИОСВ. 

За отчетния период са извършени общо 55 бр. проверки, от които 37 бр. планови (2 

от тях са и по писмо на МОСВ) и 18 (20) бр. извънредни. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 11 предписания, като са изпълнени 5 бр. 

През отчетния период са заверени 8 броя отчетни книги по приложения от Наредба 

1.  

Издадени са 4 броя (2 бр. нови и 2 бр. за изменение/допълнение) по чл. 78 от ЗУО, 

за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци и 2 броя за 

прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ. 

 
Химикали: 

 

         През месец септември експерти  извършиха 3 броя проверки само по химикали на: 

"ЗГП България" АД, гр. Каспичан; "Диси" ООД, гр. Шумен и „Карлсберг България“ 

АД, гр. София, Пивоварна гр. Шумен . 

 
  
СЕВЕЗО: 

 

         През месеца е извършена една проверка на „ЕР Ликид България“ ЕООД гр. 

Търговище, предприятие с нисък рисков потенциал. Съставен е чек лист, предстои 

изготвяне на констативен протокол. 

 

ЗОПОЕЩ: 

 

          През месец септември са извършени 6 броя проверки на: "ЗГП България" АД, гр. 

Каспичан; "Диси" ООД, гр. Шумен; „Карлсберг България“ АД, гр. София, Пивоварна 

гр. Шумен; "Шишеджам Аутомотив България” ЕАД - завод за обработено и завод за 

автомобилно стъкло, гр. Търговище; "Тракия глас България" ЕАД, гр. Търговище; 

„Марс 2016“ЕООД, гр. Търговище – дадено е едно предписание. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

   При извършените планови и извънпланови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставен АУАН.            

   

 



Комплексни разрешителни:  

 

                 През месец септември са извършени 3 бр. планови проверки на 3 бр. 

инсталации , като в  2 бр. от тях са дадени общо 8 броя предписания. 

      При проверката на "Енола фарм" ООД е установена необходимост от 

получаване на следната допълнителна информация – от какъв водоизточник е ползвана 

вода за нуждите на животновъдния обект за периода януари – август 2020 г., а също и 

представяне за проверка в РИОСВ-Шумен на копие на досието на наличната на 

площадката хладилна инсталация  

       При проверката на "Тракия глас България" ЕАД е установена необходимост 

от представяне на  информация за производството на двете пещи поотделно в 

инсталацията за плоско стъкло.  

 

Наказателни постановления: 

 

През месец септември са издадени 11 НП на обща стойност 31 300 лв., както 

следва: 

 

      1. На „Родна индустрия“ за неспазване на условие от комплексно разрешително.   

Наложена санкция в р-р на 10 000 лв. 

      2. На „Бруаг ЕУ“ ЕООД за нерегламентирано изхвърляне на производствени 

неопасни отпадъци на неразрешено за целта място. Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

      3. На „Айсис“ ООД за отвеждане на непречистени производствени отпадъчни води 

в КС, без ПСОВ на гр. Каспичан. Наложена санкция в р-р на 2000 лв. 

         4. На И*Х*К* за изхвърляне на  битови отпадъци на неразрешени за това места. 

Нарушен чл. 29, ал. 2, предл. второ от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 600 лв. 

      5. На М*М*Б* кмет на Община Върбица за точа, че не е осигурил събирането на 

битовите отпадъци и транспортирането им до депата. Наложена е глоба в р-р на 4000 

лв. 

      6. На Община Върбица за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци, 

без документ. Наложена санкция в р-р на 7000лв. 

      7. На И*Е*С* за нерегламентирано съхранение и разкомплектоване на ИУМПС. 

Наложена е глоба в р-р на 300лв. 

      8. На “ВиК” ООД, гр. Търговище да това, че дружеството е допуснало  заустване на 

отпадъчни води в повърхностен воден обект в несъответствие със заложените ИЕО в 

издаденото Разрешително. Наложена е санкция в р-р на 1000лв. 

      9. На „Велпа“ ЕООД за отвеждане на непречистени производствени отпадъчни води 

в канализационната система без пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 

Каспичан. Наложена е санкция в р-р на 1000лв. 

     10. На „ВиК - Шумен“ ООД за заустване на непречистени отпадъчни води, 

посредством преливник преди КПС-Дивдядово в дере. Наложена е санкция в р-р на 

2000 лв. 

     11. На Община Шумен за неизпълнение на задължително предписание дадено с 

констативен протокол е наложена санкция в р-р на 2000 лв. 

 

 

 

 

 

 



ТМС : 

През месец септември са издадени 3 НП за налагане на ТМС на обща стойност 275 

лв. 

1. На „Камаджиев Милк“ ЕООД е наложена текуща месечна санкция в размер на 

16 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на 

индивидуални емисионни ограничения на вредни вещества, установени в 

Разрешителното. Нарушен е чл. 69, ал. 1 от ЗООС. 

2. На „Инжстройинженеринг“ ЕООД е наложена текуща месечна санкция в размер 

на 64 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на 

НДЕ, регламентирани в Наредба №1/2005 г. Нарушен е чл.69, ал.1 от ЗООС. 

3. На „Айсис“ ООД е наложена текуща месечна санкция в размер на 195 лв. за 

замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на индивидуални 

емисионни ограничения на вредни вещества, установени в Разрешителното. 

Нарушен е 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:  
 

      По отношение на постигнатия ефект в резултат от контролната дейност на 

експертите може да бъде констатирано, че пречиствателните съоръжения на 

проверяваните обекти са в експлоатация. 

     През месец септември няма замърсяване на околната среда вследствие 

неправилно съхранение на опасни химични вещества и смеси и вследствие неспазване 

условията на комплексно разрешително. 

 

Бизнеса: 

 

През отчитания период са процедирани 28 уведомления за инвестиционни 

предложения и едно уведомление за план/програма. Изготвени са 4 процедурни писма 

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

необходимостта от извършване на ОВОС. 

            През месец септември е проведена консултация по реда на чл. 20, ал. 3 от 

Наредбата за ЕО по постъпил ДЕО за ОУП на Община Каспичан. 

            През отчитания период са проведени две заседания на ЕЕС. 

            През периода са постановени две решения по ОВОС, с които се одобрява 

осъществяването на инвестиционните предложение, също така са постановени три 

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

решенията „да не се извършва ОВОС”. 

            През месец септември е постановено едно решение за прекратяване на 

процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, съвместена със ЗБР. 

             Изготвено е едно становище по Пети доклад по контрол и наблюдение на 

прилагането на условията и мерките при изграждането и въвеждането в експлоатация 

обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: 

„Линейна част“, за който е приложимо Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на МОСВ. 

              През месец септември са изготвени четири процедурни писма указващи 

приложимата процедура –  преценяване на необходимостта от ОВОС. 



              През отчитания период са проведени консултации, в хода на разглеждане на 

постъпилите преписки, както следва: 

1. Консултации с  РЗИ – по 2 бр. Информация за преценяване на 

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

необходимостта от извършване на ЕО; 

2. Консултации  с Басейнова дирекция – по 3 бр. Уведомления за инвестиционни 

предложения.  

  През месец септември експертите са участвали в 7 броя ДПК, както следва:              

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино,                            

„Реконструкция и промяна на предназначението на две промишлени сгради в 

полузатворени складове на „Зора Омуртаг” с възложител „Тръст Агро” ЕООД,                      

„Допълващо технологично оборудване с пещи за отгряване № 12 и № 13 по КК на с. 

Васил Друмев, община Шумен с възложител „Алкомет“ АД, гр. Шумен, „Разширение 

на складова база, кула за разположение на технологично оборудване в гр. Попово“ с 

възложител „Ойропак” ЕООД, гр. София, „Пещ, миксер и кастър по КК на с. В. 

Друмев, общ. Шумен с възложител „Алкомет” АД, гр. Шумен, „Основен ремонт и 

реорганизация на складове за съхранение на зърно в с. Водица, общ. Попово с 

възложител ЕТ „Иван Иванов”, „Акумулаторна станция в завод за плоско стъкло“ с 

възложител „Тракия глас България“ ЕАД, гр. Търговище. 

 

Обществеността: 

 

Деца от СУ „Панайот Волов" в град Каспичан участваха в спортни игри, 

организирани от Община Каспичан и РИОСВ. Спортният празник с мото „Ден без 

коли", организиран в дните на Европейската седмица на мобилността събра в двора на 

СУ „Панайот Волов" - Каспичан децата от четвърти клас. Част от малчуганите бяха 

дошли на училище с велосипеди, за да участват в тазгодишната кампания на тема 

„Чиста мобилност за всички" с мото „Избери как да се придвижваш".  

За част от участниците беше предвидено рисуване на асфалт. От индивидуалната игра 

за скоростно равновесно ходене, хвърляне на топка в цел и хвърляне на обръч в цел 

бяха излъчени трима победители. Два отбора се включиха в колективното дърпане на 

въже, а най-много желаещи предпочетоха придвижването с велосипед по площадката с 

пътни знаци. Там децата показаха завидни умения и знания в безопасното 

придвижване. Награди и грамоти от РИОСВ-Шумен зарадваха най-бързите и най-

точните в спортните игри. 

Над 50 деца се включиха със свои атрактивни селфита представящи 

използването на алтернативни начини за придвижване в конкурса на РИОСВ за 

движение, насърчаващо намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото 

замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните 

проблеми по повод Европейската седмица на мобилността. Тримата участника 

класирани на призовите места бяха предпочели придвижването с велосипед и ролери. 

В дните на европейската седмица на мобилността РИОСВ и Басейнова Дирекция 

„Черноморски район” наградиха победителите в конкурса „Моята лятна ваканция – 

море или планина“. Сто и двадесет деца от областите  Варна, Шумен, Добрич и 

Търговище на възраст от 4 до 14 години се включиха в конкурса за детска рисунка на 

тема „Моята лятна ваканция - море или планина“. Малките художници по 

неподправено детски начин претвориха незабравимите летни преживявания в своите 

творби. Спомените им от морските и планински изживявания през лятната ваканция 

украсяват посетителските зали на БДЧР в гр. Варна и шуменската екоинспекция и 

интерпретират удоволствието от летуването сред природата и общуването с нея. Със 



свои произведения в конкурса се включиха деца от детски градини и училища от 

Варна, Добрич, Балчик, Шумен, Търговище, Нови Пазар, Каспичан, както и от школите 

– „Артея“ – Варна, Арт школа „Чифлигарови“ – Шумен, ЦПРЛ ОДК „Анастас 

Стоянов“- Шумен, „Арт Попово“ - Попово.  

 


