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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 Г. НА РИОСВ – ШУМЕН 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г. 
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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  105 проверки, при 

които провериха 93 обекта. От извършените проверки 72 са планови, а 33 са извънредни. В 

рамките на осъществения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 3 броя АУАН.   

 За периода са събрани средства в размер на общо 8675,89 лв. Събраните суми по 

наложени глоби и санкции възлизат на  7122,75 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от 

ЗООС са събрани  1553,14 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са общо 

1242,51 лв., като тези получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС 

са: за община Попово -  822,06 лв., община Каспичан – 185,20 лв, община Шумен – 148,32 лв., 

община Търговище – 60,80 лв., община Велики Преслав - 26,14 лв.   

  През отчетния  период са извършени  10 проверки по сигнали, от постъпили общо 9  

сигнала и жалби от граждани.       

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

   Изпълнени са 72  планови проверки за месец юни  по всички направления, от които 

най - много по управление на отпадъците - 25 броя, по закона за лечебните растения - 11 броя 

и опазване на водите – 9 броя. 

   През месец юни са извършени  3 проверки на обекти с комплексни разрешителни и 2  

комплексни проверки. 

   През месец юни проверките по постъпили сигнали и жалби са общо 10, като основно 

са за замърсяване с отпадъчни води – 3 броя по 2 сигнала; за замърсяване на атмосферния 

въздух – 2; за замърсяване с отпадъци и изгаряне – 2 броя. 

   През отчетния период са съставени 3 броя АУАН, от които 1 брой -  за нарушение  на  

КР по ЗООС, 1 брой за нарушение на ЗЧАВ и 1 - за нарушение на Закона за водите.  

   Извършени са 33 извънредни проверки, като от тях 10 са по сигнали, 3 са за последващ 

контрол, 9 - за съставяне на Констативни протоколи след проби води и въздух, 1 брой по 

инвестиционно предложение, 2 броя са за ДПК, 2 броя - за определяне на точки и площадки 

за мониторинг въздух, 4 броя други – по писма.  

 За месец юни  са извършени 8 проверки по планов контрол на обекти с водни проби.   

     През месец юни е приключила работата по преопаковането и предаването за крайно 

обезвреждане на негодните ПРЗ от 2 склада на територията на област Търговище по Българо - 

Швейцарска програма.    

 Направени са 3  проверки на лица притежаващи документи за дейност с ОЧЦМ. 

 Извършени бяха и 3 планови проверки на фирми, генератори на медицински 

отпадъци. 

 Извършени са 2 планови проверки на защитени територии и защитени зони. 

 В Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани”- град Стара Загора са 

изпратени за лечение и отглеждане 7 екземпляра: 4 таралежа,  1 бухал, 1 обикновен мишелов 
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и авлига. В Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, фондация 

“Геа Челониа” - село Баня, община Несебър са изпратени 11 екземпляра от  двата вида -  

Шипобедрена  костенурка – 6 броя и Шипоопашата костенурка – 5 броя. 

 

РИОСВ – Шумен отбеляза 5  юни – Световния ден на околната среда. В три  поредни        дни  

се проведоха разнообразни образователни  мероприятия;   

 

Засилен превантивен контрол: 

     През месец юни са постановени четири решения за преценяване на необходимостта от 

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

предложения: „Изграждане на складове за хранителни и промишлени стоки“ в град Шумен; 

„Водовземане“ от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение от 

подземни води – тръбен кладенец в цех за студено смесване на разфасоване на ветеринарни 

медикаменти“ в град Шумен; „Изграждане на животновъден комплекс“ в село Красен Дол, 

община Никола Козлево; „Изграждане на свинеферма“ в стопанския двор на село Ивански, 

община Смядово. 

     Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с 

характер на решението „да не се извършва ЕО за: „ПУП - Парцеларен план за участъка извън 

урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имота, с който засегнатия имот 

се разделя на два нови имота за изграждане на жилищни сгради в тях в землището на гр. 

Шумен“. 

     Постановени са две решения за прекратяване за инвестиционни предложения „Пристройка 

към съществуваща селскостопанска аптека - склад на едро“ в село Пристое, общино 

Каолиново“ и „Отглеждане на аквакултури в поземлен имот в село Мировец, община 

Търговище, поради невнасяне на изискана информация в поставения срок. 

     Извършени са пет планови проверки, съгласно плана за контролна дейност на направление 

ОВОС и ЕО. 

 

Tекущ контрол:     

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

             През месец юни са извършени 2 проверки по сигнали за замърсяване на въздуха. 

Проверени са „Родна индустрия“ ЕООД, град Попово, във връзка с обгазяване вследствие на 

производствената дейност на керамичната фабрика. Другият проверяван обект е „СМА 

Минерал Бургас Вар“ ЕООД, град Бургас - производствената площадка в село Троица, във 

връзка със системно замърсяване на село Троица от цех за производство на хидратна вар 

собственост на дружеството. При втората проверка е извършено измерване на качеството на 

отпадъчните газове от инсталацията чрез мобилна автоматизирана станция на РЛ Варна. 

     През месец юни 2019 г. в РИОСВ -  Шумен са постъпили 2 сигнала по отношение 

опазването на водите. Първият е за замърсяване и тъмен цвят на водите в река Акдере на 

територията на село Малка Черковна, община Антоново. За източник е посочена кравеферма 

в село Капище. За установяване на причините е извършена проверка на място с взети водни 

проби. Предстои съставянето на АУАН.   

     Вторият сигнал е за оцветяване на водата в  язовир Омуртаг в тъмно - кафяв цвят и наличие 

на миризма от животинска торова маса. Извършена е съвместна проверка на РИОСВ -  Шумен 

с БДДР Плевен, община Омуртаг и РЛ - Шумен на място. Взети са водни проби от 

повърхностните води на язовира. Установено е заустване на отпадъчни води от съществуваща 

септична яма на обекта. Дадени са предписания за прекратяване на замърсяването. Изпратена 

е покана за съставяне на АУАН на ЕТ „И* Ш*- Олимп 131“ в град Омуртаг. 

     През месец  юни 2019 г. РИОСВ – Шумен извърши 2 проверки по подадени сигнали и жалби 

на граждани. Установено е замърсяване на дере със строителни отпадъци в село Славяново, 

община Попово. Дадено е предписание за почистване му. Другият сигнал е за съхранение на 

ИУЕЕО от физическо лице. Даденото предписание за предаване на наличните отпадъци е 

изпълнено. 
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     През месец юни бяха проверени 3 сигнала от граждани за намерени бедстващи животни 

- 1 бухал, 1 мишелов и 3 таралежа, които бяха прибрани и изпратени за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ в град Стара Загора.  

 По постъпил сигнал за извършване на изкопни дейности и унищожаване на скални 

образувания на естествения ландшафт в землище Виница, в близост до МВЕЦ „ Моста“ е 

извършена проверка на място. В нея участваха представители на БДЧР и Общинската 

администрация във Върбица, с присъствието на подателя на сигнала. Установи се, че сигнала 

е неоснователен.  

 

 Опазване чистотата на въздуха  

 Във връзка с утвърдения от Министъра на Околната среда и водите годишен график 

за 2019 г.  за извършване на задължителен инструментален контрол, през месец юни бяха взети 

проби от: 

1. „Крис Ойл 97“ ЕООД, град Каспичан. Извършеното измерване е за установяване 

съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, формирани при работа на 

котел ПКМ – 6,5 с предна камера за твърдо гориво; 

2. „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, град Бургас, производствена площадка – с. 

Троица. Извършеното измерване е за установяване съдържанието на прахообразни вещества 

от 2 ИУ на аспирационни системи към технологично оборудване. Пробонабирането е 

осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, град София. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения  

     Извършени са планови проверки на 8 обекта емитери на отпадъчни води за месеца.  Това 

са: „Спортно тренировъчен център“ град Върбица; „Тракия Глас България“ ЕАД, град 

Търговище; „Пашабахче България“ ЕАД, град Търговище; МПП „Камаджиев - милк“ ЕООД, 

село Крива река; „Ив - Мес“ ЕООД, село Златна нива; КМ Каспичан, град Каспичан; „Крис 

Ойл 97“ ЕООД, град Каспичан; „Мит и Ко“ ЕООД- РДНО, град Омуртаг. 

     Съставени са 4 броя Констативни протоколи след водни проби: „Енерсис“ АД, град 

Търговище; „Милктрейд БГ“ ООД, село Съединение; „Юес Комерс“ ООД, село Голямо 

Градище и един след втори водни проби - на „Рока България“ АД, град Каспичан. „Милктрейд 

БГ“ ООД  и  „Юес Комерс“ ООД са с установени превишения в показателите и и са с 

предложения за санкция.  

 

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 3 проверки на фирми генератори на медицински отпадъци, 

във връзка с изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и Наредба 

№ 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците 

на територията на лечебните и здравните заведения. Проверено беше воденето на отчетност в 

отчетни книги, договори, заповеди за определяне на лица, отговорни за управлението на 

отпадъците и идентификационни документи. При проверките не са констатирани нарушения. 

     Беше проверена фирма „Рьофикс” ООД, пускаща на пазара опакована готова продукция. 

Проверката е във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за управление на 

отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. При проверките не е установено 

неспазване на нормативните изисквания, а провереното дружество заплаща дължимите 

лицензионни възнаграждения. 

     Проверена беше фирма „Теси” ООД пускаща на пазара на Република България 

електрическо и електронно оборудване. Установи се, че се изпълняват задълженията по чл. 14 

от ЗУО чрез сключен договор с ООп, изготвят се месечни справки, а дължимите продуктови 

такси се начисляват и заплащат своевременно. 

      Беше проверен един автосервиз, при което се установи, че отпадъците се съхраняват при 

спазване на изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и 

Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци. Издадено беше предписание за предоставяне на липсващи документи.  
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Извършена беше проверка на община Търговище относно изпълнение на задълженията по 

чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

През юни са извършени 3 проверки на фирми, извършващи дейности по събиране и третиране 

на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване и други отпадъци, като една от фирмите е подизпълнител на организация по 

оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства. При проверките се 

установи, че фирмите притежават документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците 

и  водят се необходимата отчетност. Проверено беше съответствието на дейността с условията 

в издадените разрешителни документи, отчетността по отпадъци, съхранението на 

отпадъците. Няма установени нарушения и предприети административно наказателни мерки. 

     През месеца са проверени 3 фирми, притежаващи документи по чл. 78 от Закона за 

управление на отпадъците за дейност по събиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци. Проверена беше отчетността по чл. 44 от Закона за управление на 

отпадъците, договорите и документите за приемане и предаване на отпадъци.  

     Проверени бяха 5 фирми извършващи дейности по оползотворяване на отпадъци, воденето 

на отчетност, оползотворяване на отпадъците в наличните съоръжения при спазване на 

технологията в издадения им документ по чл. 35 от ЗУО . Не са установени нарушения.  

 

Почви 

     През месеца е направена   една  планова проверка на контейнери Б-Б кубове за трайно 

съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита в град 

Омуртаг. 

 

Комплексни проверки  

През месец юни са извършени 2 комплексни проверки на 2 обекта. Проверените обекти 

са предприятието за обработка и изпиране на готови облекла  на "Фрештекс Текстил 

Финишинг България" ЕООД, град Попово и предприятието за производство на слънчогледово 

олио "Крис Ойл 97" ЕООД, град Каспичан. При проверките не се констатираха нарушения на 

нормативните документи. От втория обект бяха взети водни проби за планов мониторинг с РЛ 

Шумен.     

 

Комплексни разрешителни  

През месец юни са  извършени 3 планови проверки по комплексни разрешителни на 

фирми  „Братя Томови“ АД  - инсталация за отглеждане на свине град Попово, „Пашабахче 

България“ ЕАД – инсталация за производство на стъкло град Търговище и на Регионално депо 

за неопасни отпадъци в град Омуртаг. При проверките е извършен планов контролен 

мониторинг на отпадъчни води формирани от дейността на проверяваните дружества -

„Пашабахче България“ ЕАД и  Регионалното депо за неопасни отпадъци град Омуртаг. При 

проверката на  „Братя Томови“ АД  и „Пашабахче България“ ЕАД не са констатирани 

неизпълнения в условията на комплексните разрешителни. При проверката на Регионалното 

депо за неопасни отпадъци в град Омуртаг при втория ден на проверката е установено появило 

се изтичане на инфилтрат. Предстои съставяне и връчване на констативния протокол от 

проверката.  

Извършена е извънредна проверка за нерегламентирано ползване на гориво 

„слънчогледова люспа“ в инсталация за производство на тухли град Попово с издадено КР, на 

„Родна индустрия“ ЕООД. За констатираното нарушение е съставен АУАН на оператора. 
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ОХВ  

 

     През юни, РИОСВ - Шумен участва в комисия, във връзка с писма на Главния секретар на 

МВР, за проверка на складове за съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия 

на територията на ОДМВР-Търговище  на обекти в Област Търговище. 

 

СЕВЕЗО 
     На 18 и 19.06.2019 г. е извършена проверка по изпълнение на мерките, предвидени в  

Доклада за безопасност на   «Пашабахче България» ЕАД, град Търговище, във връзка с 

класификацията му, като предприятие с нисък рисков потенциал. Проверката е съгласно  

Заповед № РД–795/21.12.2018 г. на  Министъра на околната среда и водите за сформиране на 

комисии за извършване на съвместни проверки на оператори  на предприятия и съоръжения, 

класифицирани с нисък и висок рисков потенциал. Беше изготвен чек-лист за резултата от 

проверката, предстои изготвяне на констативен протокол. 

 

БРЗТЗСР 

     През месеца, приоритет бе осъществяването на планова проверка на защитена територия; 

една проверка на защитена зона по издадено Решение по Наредбата за ОС. 

     Бяха проверени 11 билкозаготвителни пункта. 

     Извършена е една проверка, във връзка с внесено писмо от Община Велики Преслав за 

прочистване на прораснали и надвиснали клони и храсти на път в ПР „Патлейна“.  

     Извършени са 3 проверки по подадени сигнали за намерени бедстващи животни. 

 

Последващ контрол: 

 

     През месеца са  извършени 2 проверки по последващ контрол относно  „УООП“ по дадени 

от предходни проверки предписания, като същите  са изпълнени. През отчетния период са 

изпълнени 16  предписания, дадени при проверки през предходния месец.   

     РИОСВ – Шумен е отчела изпълнението на  7 предписания по отношение на последващ 

контрол за химикали, както и изпълнението на две предписания, дадени при проверка на 

„Караш Инвест“ ЕООД град Габрово, Площадката в Смядово от 16.05.2019 г. по отношение 

на СЕВЕЗО. Изпълнени са 6 предписания, дадени при контролна дейност по ЗОПОЕЩ. 

     Извършена е една извънредна проверка – последващ контрол за изпълнение на предписания  

на „Върбица-Тича“ ЕООД, село Сушина. При проверката се установи, че отводнителния 

колектор не е премахнат и предписанието не е изпълнено. От страна на община Върбица беше 

издадена Заповед от кмета за премахване на колектора. Съгласно писмото на общината след 

повторна проверка в РИОСВ – Шумен е пристигнало писмо, че предписанията са изпълнени 

и колектора е отстранен. 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ 

     Направена е проверка по сигнал на жител от град Попово на  "Родна Индустрия" ЕООД 

град Попово. От производствената дейност на керамичната фабрика не бяха установени 

аварийни и извънредни ситуации, включително наличие на неприятни миризми. Дадено е 

предписание за извършване на СПИ от ИУ към Инсталация за производство на керамични 

продукти. 

     При проверка на „Роса“ АД град Попово и съставяне на КП след проби въздух се установи 

съдържание на прах и въглероден оксид във формираните отпадъчни газове от котел ПКМ – 6 

над НДЕ. Издадено е НП от Директора на РИОСВ – Шумен за налагане ТМС. 

     При проверка на „Фрештекс Текстил Финишинг България“  ЕООД град Попово и съставяне 

на КП след проби въздух, се установи съдържание на прах и въглероден оксид във 

формираните отпадъчни газове от котел ПКМ – 4 над НДЕ. Изготвено е предложение до 

Директора на РИОСВ – Шумен за налагане на ТМС. 
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Извършена е проверка на „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД град Бургас, производствена 

площадка в село Троица относно системното замърсяване от цех за производство на 

хидратна вар, собственост на дружеството. При извършената проверка са взети проби от 2 броя 

ИУ на аспирационни системи към хидратния цех от РЛ – Варна към ИАОС град София.  

     При съставяне на Констативни протокола след водни проби на: „Енерсис“ АД, град 

Търговище, „Милктрейд БГ“ ООД, село Съединение, „Юес Комерс“ ООД, село Голямо 

Градище и един след втори водни проби - на „Рока България“ АД град Каспичан са установени 

превишения на индивидуалните емисионни ограничения на „Милктрейд БГ“ ООД. Във връзка 

с това е  направено предложение за налагане на ТМС.  

     За установени превишения на ИЕО са наложени  ТМС на „Пип трейд“ ООД село Давидово 

и на Община Велики Преслав за КМ в село Хан Крум. 

 

АУАН  

През месец юни са  съставени 3 броя АУАН: 

 

1. На  "Себтур" ЕООД, град Търговище, дружеството е осъществило внос на фреон, без 

да е регистрирано в F-газ регистъра, като вносител на флуорвъглеводороди, осъществен 

състава на чл. 34и, ал. 8, предложение първо от ЗЧАВ, във връзка с чл. 17 от ЗЧАВ и във връзка 

с чл. 15, параграф 1 от Регламент /ЕС/ 517/2017. 

2. На  "Дюра-тайлс БГ" АД, дружеството е образувало отпадъци с код 10 12 01 и 10 12 

08 са образувани в количества, превишаващи нормите по условие 11.1.1. от КР № 545-Н0/2018 

г., а отпадъци 10 12 01 и 10 12 03 се съхраняват в количество, което превишава нормите, 

разрешени по условие 11.3.5. Нарушен чл.125, ал.1,т.2 от ЗООС. 

3. На „Дъюъри Продъктс“ ЕООД, дружеството е изхвърлило и  заустило отпадъчни води 

в повърхностен воден обект в нарушение на Наредба №6/09.11.2000г., осъществен състава на  

чл,200, ал.1, т.6 от ЗВ, във връзка с т.11.4 от Приложение №5 към чл.16, ал.1 от Наредба 

№6/09.11.2000г. 

    

НП 

През месец юни са издадени две НП с обща стойност 11 000 лв. , както следва:  

 

1. На „Родна индустрия“, неизпълнение на описаните условия от КР, нарушен чл.125, 

ал.1, т. 2 от ЗООС, санкция в размер на 10 000 лв. 

2. На „Хаддад милк“, неизпълнение на предписание, нарушен чл. 200, ал.1, т.31 от ЗВ, 

санкция в размер на 1 000лв. 

 

ТМС  
     През м. юни са издадени  6 броя  - за 2077 лв. 

 

1. № И-16-8/12.06.2019г на Роса АД, ТМС в размер на 963 лв., нарушение на чл.69, ал.1 

от Закона за опазване на околната среда. 

2. № И-16-9/12.06.2019г на Плиска ойл, ТМС в размер на 840лв., нарушение на чл.69, ал.1 

от Закона за опазване на околната среда. 

3. № И-16-5/7.06.2019г на „Веселин Запрянов“ ЕООД, ТМС в размер на 210лв,  нарушение 

на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. 

4. № И-16-4/3.06.2019г на Автомагистрали Черно море, текуща месечна санкция в размер 

на 22 лв, нарушение на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. 

      5. № И-16-7/10.06.2019г на Пип трейд, ТМС в размер на 22лв, нарушение на чл.69, ал.1 

от Закона за опазване на околната среда. 

      6. № И-16-6/5.06.2019г на Община Велики Преслав, ТМС в размер на 20 лв, нарушение 

на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. 
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4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ 

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

     При изпълнение на Българо – Швейцарската програма за сътрудничество са почистени 2 

склада за съхранение на ПРЗ. Единия е в град Попово, община Попово, а другия – в село 

Голямо Соколово, община Търговище. ПРЗ са преопаковани и извозени от фирма, 

притежаваща документи по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност. Изготвени са 

идентификационни документи, като е представен екземпляр  в РИОСВ - Шумен.  

      В изпълнение на дадено предписание по проверки на чистотата около общинската пътна 

мрежа са почистени установени замърсявания на общински път свързващ селата Пет могили 

и с. Каравелово  община Никола Козлево.  

     Приключено е изпълнението по почистване на терени в района на дерета и речни корита от 

отпадъци в землищата на населените места от общините на територията на РИОСВ - Шумен. 

За отчитането на тази дейност е изпратен Доклад до МОСВ.  

 

Бизнеса  
     Бяха попълнени данни в публичния регистър на обектите и съоръженията с нисък и висок 

рисков потенциал / СЕВЕЗО обекти / във вътрешната част на регистъра. 

     Постъпили си три коригирани и допълнени доклада за ОВОС за оценка на качеството за 

ИП, по които са издадени писма с три положителни оценки, за които предстои насрочване на 

обществени обсъждания. 

     Процедирани са 37 уведомления за инвестиционни предложения, изготвени са четири 

процедурни писма с указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС - 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

     През месец юни са постъпили две искания с информация за преценяване на необходимостта 

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

     През отчетния период експерти от РИОСВ - Шумен са утвърдили 16 броя работни листи за 

класификация на отпадъци и са заверени 35 броя отчетни книги по приложения от Наредба 1 

от 04.06.2014 г. 

     Издадени е 2 броя разрешителени документи по чл. 67 от ЗУО и 2 броя регистрационни 

документи по чл. 78 от ЗУО.  

     Дадени са 6 преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма вероятност 

от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

     По реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 30  отговора по внесени 

уведомления за ИП, 3 - по внесени план-извлечения (1 брой за частна гора и 2 броя за държавни 

гори) и 9 броя по внесени Горскостопански програми (от които една е да се извърши процедура 

по реда на Наредбата за ОС).  

     През отчетния период е издадена една регистрационна карта, съгласно разпоредбите на 

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

Александър (Psittacula eupatria). 

 

Обществеността 

С тридневни мероприятия шуменската екоинспекция отбеляза Световния ден на 

околната среда – 5 юни. Почистване, ролеви игри и дебати организираха експертите от РИОСВ 

– Шумен. „Зелените патрули“ от СУ „Панайот Волов“ почистиха паркинга пред лесопарк 

Кьошковете“. Организаторите на инициативата от РИОСВ - Шумен и Дирекцията на 

Природен Парк „Шуменско плато“ разделиха учениците в два отбора и те участваха в 

състезание за събиране на най-голямо количество отпадъци. Включиха се над 20 деца от 1-ви 

до 5-ти клас. Отборите се представиха равностойно и бяха наградени за положените усилия. 

Подаръците бяха осигурени от шуменската eкоинспекция с подкрепата на Дирекцията на 

парка.  
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Ден по рано в Информационния център на eкоинспекцията се състоя дебат по темата 

за опазването на околната среда. Учениците от 9 „г“  и 10 „г “клас с профил „Биология и 

Химия“  на ППМГ „Нанчо Попович“ представиха своите аргументи пред експертите от 

РИОСВ и Регионалната лаборатория - Шумен към Изпълнителната агенция по околна среда. 

От тях те научиха повече за основните замърсители на въздуха, които са причина за 

глобалното затопляне на климата. По-късно децата разгледаха и се запознаха с работата на 

експертите от РЛ.  

В световния ден на околната среда – 5 юни, който е Ден на еколога, експертите от РИОСВ 

- Шумен наградиха участниците в конкурса за най-добра екологична инициатива „Мисли 

зелено – пази природата“. Конкурсът е наследник на традиционната за инспекцията 

инициатива по ежегодно събиране на хартия, като идеята тази година е да се добавят и други 

дейности за опазването на околната среда. Той се организира съвместно с Басейнова дирекция 

„Черноморски район“. Бяха представени общо 12 презентации на детски градини и училища 

от Шумен, Смядово, Търговище, Попово и Сунгурларе. Призьори в категорията при малките 

е ДГ „Пчелица“, а при по-големите фаворит е отборът на хуманитаристите на СУ „Йоан Екзарх 

Български“ в Шумен. Средното училище спечели и специалната награда за най-масово 

участие. На всички участници бяха дадени грамоти и живи дръвчета, а призовите места бяха 

поощрени и с предметни награди, осигурени от организаторите.  

 

 


