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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец юни, експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 121 

проверки, при които провериха 101 обекта. От извършените проверки  68 са планови, 

а 53 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 22 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 5 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 13 850 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 11 700 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани  2 150 лв. Разпределени и преведени на съответните общини са 1 

728 лв., като тези получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от 

ЗООС са: община  Попово – 882,40 лв., община Шумен – 219,20 лв., община 

Търговище – 329, 60 лв., община Каспичан – 229,60 лв. и община Антоново – 67,20 лв.  

 През отчетния  период са извършени 10 проверки по сигнали, от постъпили 

общо 16 сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната 

поща на РИОСВ. Четири от сигналите са препратени по компетентност, а два от тях са  

неоснователни. 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 68 планови проверки за месец юни, от които най - много са по 

управление на отпадъците и опазване на почвите – 15 броя, следват по закона за 

лечебните растения– 12 броя и по закона за водите- 10 броя. 

 През месец юни  са извършени 3 планови проверки на оператори с комплексно 

разрешително – “Хан Омуртаг “ АД, гр. Шумен, “ Гужер комерс“, с. Зараево и                 

“Регионално депо – Търговище“. 

 За отчитания период експертите са взели участие в 2 броя комплексни проверки 

– “ Херти “ АД, гр. Плиска и  “ Фикосота “ ООД, гр. Шумен.  

През месец юни експертите са проверили обекти по 53 извънредни проверки. От 

тях 10 са по сигнали и жалби на граждани, 1 проверка е за последващ контрол, 8 

проверки са по заповед на министъра и 34 са други. 

През отчетния период са съставени 5 броя АУАН. За констатирани 

административни нарушения на ЗООС и специалните закони са съставени 2 акта на 

кметове на общини за допуснати нерегламентирани замърсявания с отпадъци и 1 



АУАН на юридическо лице за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. 

За неспазване на разпоредбите на Закона за водите са съставени 2 бр. АУАН. 

Извършени са 11 проверки във връзка с изпълнение плана за контролната дейност 

на РИОСВ, които са свързани и с писмо на МОСВ за извършване на извънредни 

проверки с писмо на ВАП. 

Извършени са 10 бр. извънредни проверки по Заповед на Министъра на околната 

среда и водите за недопускане на замърсявания с отпадъци по речните легла и 

прилежащите им територии. 

Извършени са 2 проверки по разпореждане на ТДНС - Попово и Районната 

прокуратура в гр. Търговище. 

През месеца приоритет бяха  проверки с извършени 3 пробонабирания с цел 

анализ за ГМО и 12 проверки на билкозаготвителни пунктове.  

 

Засилен превантивен контрол: 

 

През месец юни са постановени две решения за преценяване на необходимостта 

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

инвестиционни предложения: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с 

60 000 места за птици и отглеждане на птици -подрастващи кокошки носачки“ по плана 

на с. Буйново, общ. Търговище и за „Откриване на площадка за събиране, съхранение и 

предварително третиране /сортиране, балиране, разделяне/ на отпадъци от хартия и 

пластмаси с максимален капацитет 106 т./годишно в сграда с предназначение 

„Промишлена сграда“, разположена в ПИ по КК на гр. Шумен“ 

Постановени са четири решения за прекратяване на производството по реда на 

Глава шеста от ЗООС, две от които поради непредставена изискана с писма на РИОСВ 

гр. Шумен информация за ИП „Изграждане на склад за зърно и фуражна кухня в 

Стопански двор на с. Крепча, общ. Опака“ и „Построяване на телчарник в собствена 

кравеферма в ПИ по КК на с. Крепча, общ. Опака“ и две поради получено становище от 

Министерството на енергетиката за недопустимост на инвестиционните предложения 

за: „Изпълнение на рекултивация на нарушен терен в ПИ в землището на гр. Попово" с 

възложител „Биан-63“ ЕООД, гр. Попово и „Рекултивация на нарушен терен в м. 

„Ямата“, землище на гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител „М 

Хайлинг“ ЕООД, гр. Троян. 

Постановено е едно решение за спиране за ИП „Закупуване за нуждите на 

производството на машини, и обурудване - трансформатор с мощност 800 kVA,   2 бр. 

машини за белене на слънчоглед /лющачки/, тартар, 2 броя чукови мелници, дизелов 

генератор с максимална мощност 220 kW, които ще бъдат позиционирани в 

съществуващи производствени помещения в поземлени имоти по КК на с. Каспичан, 

местност „Под Чалъкаг“ предвид това, че във връзка с Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и чл. 103 

от ЗООС е изпратено Уведомлението до ИАОС, от където не е получен отговор. 

Извършени са три планови проверки на място: 

• По изпълнение на условия от Решение № ШУ-24-ПР/2019 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане 

на свинеферма с капацитет до 20 броя свине-майки, до 60 броя подрастващи прасета и 

до 110 броя прасета за угояване“ в поземлен имот с по КК на с. Ивански, общ. Шумен с 

площ 3615 м² и НТП: „За стопански двор“, при която се констатира, че ИП не е 

реализирано. Не може да се реализира, предвид измененията на Наредба № 44/ 2006г. 

за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - нови 

свинеферми могат да се изграждат на разстояние не по-малко от 10 км от 



съществуваща свинеферма, а на 7 км има съществуваща свинеферма в с. Радко 

Димитриево. 

• По изпълнение на условие от Решение № ШУ-16-ПР/2019 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение 

„Производство на течен органичен тор в имот в землището на село Сливак община 

Хитрино“, при която се констатира, че ИП е реализирано. Не се констатира 

неизпълнение на поставеното в решението условие.  

• По изпълнение на условия от Решение № ШУ-56-ПР/2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Открит 

добив на строителни материали-варовици от находище „Хитрино-4‘ с концесионна 

площ 94,243 дка“, при която се констатира, че не е започнало реализиране на ИП. 

 Извършени са пет планови проверки по документи: 

• По изпълнение на условия от Решение № ШУ-11-ПР/2019 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане 

на ферма за угояване на телета с капацитет до 100 броя места при прилагане на 

технология на оборно отглеждане на животните в ПИ в с. Мадара, общ. Шумен, ул. 

Стопански двор“, поставени съгласно получено становище на РЗИ гр. Шумен. Във 

връзка с изпълнение на условията, е представен Договор за наем на недвижим имот -

силажохранилище, който е изпратен до РЗИ гр. Шумен. 

• По изпълнение на условия от Решение № ШУ-13-ПР/2019 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане 

на хотел, автомивка и сервиз за ремонт на МПС“ в поземлен имот по Кадастралната 

карта на с. Мадара, общ. Шумен, местност „Двата моста“ с площ 4 978 м² и НТП: 

„Нива“. С писмо възложителят на ИП уведомява, че не е започнало реализирането му. 

• По изпълнение на условие от Решение № ШУ-30-ПР/2018 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение 

на ферма за отглеждане на кокошки носачки в землището на с. Кръшно, общ. 

Търговище“. С писмо уведомяват, че реализирането на инвестиционното предложение 

е замразено на етап почистване на строителната площадка. 

• По изпълнение на условия в Решение № ШУ-12-ПР/2018 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличаване 

капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици–бройлери с капацитет 69 

854 места за птици, за която е издадено комплексно разрешително в землище на гр. 

Опака, обл. Търговище“. С писмо уведомяват, че не е започнало реализиране на 

инвестиционното предложение. 

• По изпълнение на условие от Решение по ОВОС № ШУ-4-4/2016г. за 

инвестиционно предложение „Модернизация и реорганизиране на процеси по 

отглеждане на свине в свинекомплекс с. Алваново, общ. Търговище, обл. Търговище“. 

С писмо е представена информация с приложена документация по изпълнение на 

поставените условия в Решение по ОВОС. 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

Експерти извършиха проверка на място по сигнал във връзка с дейности 

предизвикващи дискомфорт от наличие на миризми. За проблема са сигнализирали 

живеещите в близост до обект, стопанисван от "Шен груп" ООД, гр.Шумен. При 

проверката присъстваха жалбоподателите и представители на Община Шумен. Не беше 

установена производствена дейност и наличие на миризми. 



Беше извършена проверка на място по сигнал за намерен малък кълвач в двора 

до сградата на РЗИ – Търговище. Установи се, че птицата е от вида Малък пъстър 

кълвач, все още е в млада възраст и в невъзможност да лети. Малкото пернато беше 

изпратено за доотглеждане в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора. 

Експерти провериха езеро „Борово око“ в град Търговище във връзка с получен  

сигнал за намерени голям брой мъртви костенурки и съмнение за замърсяване на 

водата в езерото. При проверката се установиха 5 мъртви костенурки от вида 

Червенобуза блатна костенурка (Trachemys scripta elegans), като не бяха забелязани 

наранявания, които да са довели до тяхната смърт. Мъртвите костенурки са прибрани 

от служител на Община Търговище и официален ветеринарен лекар с цел изследване и 

изясняване на причината за смъртта им. По повод съмнението на подателя на сигнала за 

замърсяване на водата в езерото, което може да е довело до смъртта на животните и 

крие ли това опасност за здравето на хората, които посещават езерото, РИОСВ – 

Шумен препрати сигнала по компетентност до Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ и Община Търговище. 

Във връзка със сигнал за ранена птица в град Шумен е извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ. Установено е, че пернатото е от вида Червеноглава 

сврачка. Тя е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

През месеца в инспекцията е получен сигнал за продажба на лисици, заловени с 

капани от публикувана обява в сайт за онлайн търговия. На подателя на сигнала бе 

изпратено писмо, с което е уведомен, че РИОСВ не е компетентната институция по 

този проблем и следва да се обърне към РДГ – Шумен и/или към Областната дирекция 

по безопасност на храните – Шумен с оглед на това, че лисиците са обект на лов 

(дребен дивеч) и могат да бъдат преносители на болестта бяс. 

            Експерт извърши проверка на място във връзка с получен сигнал за  замърсяване 

на водите на р. Поройна в Шумен, в района на магазин Билла с оранжев цвят. При 

проверката се установи, че водата е мътна, но няма оцветяване. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за резултата от проверката. 

           След сигнал за замърсяване на р. Керизбунар и р. Кьошка от мандри в с. 

Съединение и с. Давидово беше извършена съвместна проверка с представител на 

БДЧР на водните обекти, в които се заустват отпадъчните води на МПП  " Пип трейд" 

ООД, с. Давидово и МПП " Милк Трейд " ООД, с. Славяново. По заявка на РИОСВ 

беше направено пробонабиране от отпадъчните води, а по заявка на БДЧР - от 

повърхностните води. 

          През месеца експертите извършиха проверка във връзка с установен теч на черно-

зелени води от сметището на гр. Шумен в  кв. Дивдядово, съвместно с БДЧР. Бяха 

проверени РДНО-Шумен и изведеното от експлоатация и частично рекултивирано 

старо сметище на град Шумен. Беше установено изтичане на тъмнокафяви води, 

зауствани към дере. От мястото бяха взети водни проби за качествен анализ, като към 

настоящия момент резултатите все още не са известни. 

         Във връзка с получен  сигнал за потенциално замърсяване на водоизточник за 

питейни води с фекални води, от изградена незаконна канализация, от която 

отпадъчните води се отвеждат в шахта, намираща се в общински имот беше извършена 

проверка на място с представител на " ВиК-Шумен" ООД и кмета на с. Мадара. Не се 

установи незаконно заустване в изграденото събирателно съоръжение за битово-

фекални води, както и преливане към водоизточника за питейна вода. Изпратени са 

уведомителни писма до Община Шумен и "ВиК-Шумен" ООД за решение по 

компетентност. 



През месец  юни експертите извършиха 7 извънредни проверки на място по 

подадени в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби от граждани, при които са  установени 

замърсявания с отпадъци. От тях 5 са за нерегламентирани замърсявания с отпадъци на 

общински терени и 2 - за нерегламентирано съхранение и разкомплектоване на излезли 

от употреба моторни превозни средства. За установените нередности са дадени 

задължителни за изпълнение предписания за почистване на замърсените участъци и  

предаване на наличните в имотите ИУМПС. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

 

През месец юни са извършени 6 проверки на лица генериращи и извършващи 

дейности по третиране на отпадъци. При проверките е установено, че се  изпълняват 

поставените условия в издадените разрешителни документи. Наличните на площадките 

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 

Наредбата, 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. 

Извършени са 9 планови проверки на общини на територията на РИОСВ във връзка с 

изпълнение задълженията на кмета на съответната община по чл. 19, ал. 3 т. 12 и т. 15, 

както и изпълнението на дейностите по чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. 

При извършените проверки на общините са установени нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци, за което са дадени 5 броя задължителни за изпълнение 

предписания.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда: 

 

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

промишлени източници.  

  

Опазване чистотата на въздуха: 

Атмосферен въздух: 

 

 През месец юни са извършени планови проверки на 8 обекта (в това число 1 брой 

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

контрол през месец юни са дадени 4 броя предписания, отчетено е изпълнението на две 

от тях.  

        През месец юни са извършени 7 броя извънредни проверки. Направена е проверка 

на „Фру Нат БГ“ ООД, с. Ястребино във връзка с писмо на Дружеството за 

утвърждаване на точки за вземане на проби от източници на емисии на вредни 

вещества изпускани в атмосферния въздух. Направена е проверка на „Фрештекс 

Текстил Финишинг България“ ЕООД, гр. Попово и е съставен констативен протокол 

след проби въздух за установено съдържание на прах и въглероден оксид във 

формираните отпадъчни газове от котел ПКМ – 4 над НДЕ.  

 

 

 



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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 Извършени са планови проверки на 10 обекта емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са: „Надежда“ ООД, с. Климент; „Чугунена арматура“ АД, гр. Попово; 

„Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище; „Херти“ АД, гр. Плиска; РДНО – Търговище, 

ОП „БКС-Търговище“; „Милк Трейд – БГ“ ООД, с. Съединение; „Спортно-

тренировъчен комплекс“ – гр. Върбица; ЕТ „Фишмен 2012 – Ивайло Иванов“, с. Руец; 

„Тракиявин“ ООД, с. Овчарово; „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен.  

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

През месеца експертите са извършили 3 проверки за контрол по спазването на 

КР. Констатирано е, че операторите изпълняват условията в КР и не са давани 

предписания. 

      През изминалия месец, експертите извършиха 3 бр. проверки на лица 

притежаващи издадени от РИОСВ – Шумен разрешителни и 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. При 

проверките не са дадени предписания. 

 

Почви: 

През отчетния период не са извършвани проверки по почви.  

Засилен последващ контрол: 

 

Комплексни разрешителни – изпълнени са 3 бр. предписания от 2 бр. оператори. 

"Квинс арго" ЕООД е изпълнил дадените две предписания. Извършено е разчистване на  

терена от обрасла храстовидна и дървесна растителност около събирателните 

съоръжения за отпадъчни води, а също така е извършено изчерпване и предаване на 

отпадъчни води в ГПСОВ. 

Във връзка с дадено предписание "Алкомет" АД е взел решение, че  няма да 

извършва промяна на разположението в  складово помещение за съхранение на 

вещества и смеси с химичен характер. 

Извършена е една извънредна проверка – последващ контрол за изпълнение на 

предписания – на „Дария-2015“ ООД, гр. Шумен. 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

         

БРЗТЗСР 

 

Извършени са 21 бр. проверки. Проверени са 21 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 3 бр. предписания, които са изпълнени. През месеца 

няма съставени АУАН. 



Трите предписания са дадени на трима билкозаготвители (2 бр. на юридически 

лица и 1 бр. на физическо лице). Едно от предписанията бе за извършване на постъпки 

за издаване на позволително за ползване на минимум 80 кг. цвят липа, предвид това, че 

при проверката се установи, че билкозаготвителят не разполага с позволително за 

добитото количество. Второто предписание е за представяне за проверка на издадените 

позволителни за ползване за изкупените в пункта количества билки и книгата-дневник 

към него, предвид това, че по време на проверката нямаше възможност да бъдат 

представени. Третото предписание беше за извършване на постъпки за издаване на 

позволително за ползване за минимум 610 кг. стрък бял имел, след като по време на 

проверката се установи, че билкозаготвителя е надвишил разрешеното му за ползване 

количество от билката в издаденото му позволително за ползване. 

 

Отпадъци 

 

За отчетния период, са извършени общо 37 бр. проверки, от които 15 бр. планови 

и 22 бр. извънредни. Дадени са 15 бр. предписания, а са изпълнени 11 бр. През 

отчетния период експерти от направление „УООП“ са утвърдили 30 бр. работни листи 

за класификация на отпадъци и са заверени 18 броя отчетни книги по приложения от 

Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издадени са 7 броя нови и изменения и допълнения на вече 

издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, 6 бр. от които за извършване на 

дейност по събиране и транспортиране на отпадъци и 1 бр. за извършване на дейности 

по третиране за отпадъци. Издаден е 1 бр. разрешителни документи по чл. 67 от ЗУО за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци. 

 

Химикали: 

 

Само по химикали  6 бр.: "Макс Електроникс" ЕООД, гр. Нови Пазар, ЕТ “Ели-

Румяна Георгиева", гр. Нови пазар, "Рулен" ООД, гр. Нови пазар, "Челик Йелдъз" ООД, 

гр. Шумен, "Гюней" ООД, с. Врани кон, "Бумеранг - Слипер" ЕООД, гр. Омуртаг 

Участие в съвместни проверки - 2 бр.: "Хан Омуртаг" АД, гр. Шумен, „Теси“ 

ООД, гр. Шумен 

Участие в  комплексни проверки - 2 бр. - на : Херти АД гр. Плиска, "Фикосота" 

ООД, гр. Шумен 

Извършени са 3 извънредни проверки. 

 

СЕВЕЗО 

  

Изготвен е протокол за извършена проверка по Севезо  на  “Караш инвест“ ООД 

гр. Габрово, с обособена част от Химически завод "Смядово", гр. Смядово, който е 

предприятие с висок рисков потенциал, с одобрен доклад за, класификацията на 

предприятието, извършена на основание на подадено актуално уведомление в МОСВ, 

съгласно Закона за опазване на околната среда  и утвърдена с потвърждение от същия 

закон. Изготвен е доклад, който е изпратен до МОСВ. 

 Изготвен е протокол за извършена проверка по Севезо по изпълнение на 

условията от разрешително на “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище, от Закона 

за опазване на околната среда от страна на РИОСВ, в съответствие с Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях. Дадени са 2 предписания. Изготвен е доклад, който е изпратен до 

МОСВ. 



        Изготвен е протокол за извършена проверка по Севезо на „Пашебахче България“ 

ЕАД, гр. Търговище от Закона за опазване на околната среда от страна на РИОСВ, в 

съответствие с Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, на последствията от тях.  

Извършена е  1  проверка от участие в КР на Регионално депо – Търговище. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

При извършените планови проверки не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство. Изпълнен е планът за контролната дейност за 2-рото 

тримесечие на 2020 г. 

 

Комплексни разрешителни:  
 

През месец юни  няма открити нарушения в експлоатацията на проверените 3 бр. 

инсталации, които се експлоатират на основание комплексно разрешително. Всички 

проверени оператори спазват условията в издадените комплексни разрешителни. 

 

През месеци юни са издадени 3 НП на обща стойност 3 100 лв. 

 

1. На Община Опака като оператор на канализационната система на гр. 

Опака. Допуснато е заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в 

несъответствие с заложените индивидуални емисионни ограничения в 

издаденото Разрешително. Наложена е санкция в р-р на 1 000 лв. 

2. На “Фикосота“ ООД. Деянието е осъществено, чрез изхвърляне на 

производствени отпадъчни води, образувани от дейността на „Фикосота“ ООД в 

дъждовен канализационен колектор, заустващ във воден обект езеро /язовир/ 

Шумен, без да притежава Разрешително. Наложена е санкция в р-р на 2 000 лв. 

3. На А* Г* А*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

количества от лечебни растения за 2019 г. в организирания от него 

билкозаготвителен пункт. Наложена е глоба в р-р на 100 лв. 

 

АУАН – 5 броя 

 

1. На "Дария-2015" ООД, гр. Шумен за неизпълнение на дадено предписание с 

което е осъществен състава на чл.200, ал.1, т.31 от ЗВ. 

2. На Кмет на Община Омуртаг, който е допуснал образуване на незаконно 

сметище и изхвърляне на отпадъци на неразрешени места. Осъществен е 

състава на чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО. 

3. На Кмет на Община Венец, който е допуснал образуване на незаконно сметище 

и изхвърляне на отпадъци на неразрешени места. Осъществен е състава на 

чл.151, ал.2,т.6 от ЗУО, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО. 

4. На „Бруаг ЕУ“ ЕООД за извършено административно нарушение, изразяващо 

се в изхвърляне на отпадъци на неразрешени места. Осъществен е състава на 

чл.134, ал.1, предложение първо от ЗУО. 

5. На „ВиК-Шумен“ ООД за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден 

обект в отклонение от издаденото Разрешително за заустване. Нарушен е чл.48, 

ал.4 от ЗВ. 

 



4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ 

ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда: 

През месец юни са представени и обработени 4 броя доклади за проведени СПИ 

от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Мит и Ко“ ЕООД, гр.  

Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и 

Върбица”, гр. Омуртаг – 2 броя, ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за 

неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“ и „Мадара“ АД, гр. Шумен). Резултатите от 

проведените измервания показват, че съдържанието на контролираните вредни 

вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, 

регламентирани с нормативните актове. 

         В изпълнение на Заповед на МОСВ е издадено едно писмо по постъпило 

предложение от общинска администрация Каспичан за местоположението на трупни 

ями спрямо защитени зони и защитени територии, във връзка със заболяването 

Африканска чума по свинете. 

        Пречиствателните съоръжения на всички обекти, проверени при планови проверки 

през отчетния период, са в изправност и в експлоатация. 

        Няма замърсяване на околната среда вследствие неправилно съхранение на опасни 

химични вещества и смеси, и вследствие неспазване условията на комплексно 

разрешително  

 

Бизнеса: 

 

През месеца са дадени 40 отговора по внесени уведомления за ИП, по чл.2, ал.2 

от Наредбата за ОС, от които 3 са за извършване на процедура по реда на Наредбата за 

ОС).  Издадени са 17 писма по внесени Горскостопански програми и 2 - по внесени 

План- извлечения за ДГТ. За месеца са дадени 2 отговора по мярка 6.3. 

През месеца по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 11 писма до 

БДДР - Плевен и БДЧР -  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 3 писма, указващи 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 една 

преценка е във връзка с проведена процедура по ОВОС за ИП „Изграждане на 

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

прасета за угояване“ в поземлени имоти по Кадастралната карта на с. Ветрище, общ. 

Шумен, и двата с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“. 

            Процедирани са 44 уведомления за инвестиционни предложения и пет 

уведомления за план/програма. 

Изготвени са две процедурни писма с указана приложима процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  и 

едно за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

            През месец юни са постъпили 4 искания с информация за преценяване на 

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

и едно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за ПУП-ПЗ за 

поземлен имот по КК на с. Руец, общ. Търговище. 



            Постановени са две решения за преценяване на необходимостта от извършване 

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

            Постановени са четири решения за прекратяване на производството по реда на 

Глава шеста от ЗООС и ЗБР. 

            Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

1. Консултации с РЗИ – по Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС-4 броя, по едно уведомление за ИН и две повторни консултации 

по изискана допълнителна информация от възложител. 

2. Консултации с Басейнова дирекция – по Уведомление за инвестиционно 

предложение, по две повторни консултации по УИН, трета консултация по Искане за 

преценяване на необходимостта от ОВОС, по едно Искане за преценяване на 

необходимостта от ЕО и едно Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

  През месец юни експертите са взели  участие в 5 броя ДПК: „Проектиране и 

изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. Шумен. Реконструкция на 

част от водоснабдителната система на Хитрино", "Асфалтосмесителна инсталация 

BENNINGHOVEN TBA 4000", в с. Кралево, „Ведомствен пункт за зареждане с 

дизелово гориво“, по плана на с. Хан Крум, Община Велики Преслав и участие в ДПК 

за ПСОВ – гр. Антоново. 

 

Обществеността: 

 

В Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ обяви победителите в 

традиционния си конкурс „Мисли зелено-пази природата”, който тази година се 

проведе по нетрадиционен начин. Социалната изолация не попречи на желанието на 

малчуганите да покажат своите знания и умения в разнообразни дейности, свързани с 

опазването на природата, а напротив - превърна предизвикателството в истинско 

онлайн състезание за над 100 деца от шуменска и търговищка област. В конкурса най-

масово се включиха учениците от „АРТ“ школата към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“– 

гр. Шумен, децата от ДГ „Конче Вихрогонче” – гр. Шумен, ДГ "Слънце" – гр. Шумен, 

учениците от "I "а" клас на СУ "Панайот Волов“ – гр. Шумен, учениците от 5 клас от 

кръжока  по "Физични и химични явления и биологични процеси" на СУ "Васил 

Левски" - гр. Нови Пазар. Приятна изненада и много радващ факт е участието на деца 

от  ДГ „Радост“ - гр. Перник, ДГ „Валентина Терешкова“ - с. Ярджиловци, общ. Перник 

и ДГ „Радост“ - гр. Елин Пелин. Всички деца получиха грамоти за участие и рекламни 

шапки, а за победителите имаше предметни награди.  

 


