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                  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец Декември експертите на РИОСВ извършиха общо 47 проверки, при 

които провериха 43 обекта. От извършените проверки 13 са планови, а 34 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 13 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 11 броя АУАН. 

 За периода са събрани средства в размер на общо 3845,37 лв. Сумите по 

наложени глоби и санкции възлизат на 3000 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 

от ЗООС са събрани 845,37 лв. 

 Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 1614,58  лв., 

като разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини 

е както следва:  Община Шумен – 80,01 лв., Община Търговище – 475,81 лв., Община 

Попово – 822,40 лв., Община Върбица  – 6,32 лв., Община Антоново – 174,40 лв. и 

Община Велики Преслав – 55,64 лв.  

 За отчетния  период от постъпилите общо 12 бр. сигнали и жалби на граждани, 

приети по „Зеления телефон” и електронната поща на РИОСВ, по които са извършени 

13 бр. проверки на място. 

 

2.АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Извършен са  13 бр. планови проверки за месец Декември по направления, като 

най - много са по отпадъци –  8 бр. За отчетния период експертите са провели 1 брой 

комплексна проверка на предприятие за производство и обработка на автомобилни 

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

Търговище.   

            През месец Декември експертите са извършили  34 бр. извънредни проверки, от 

които 13 бр. са по сигнали и жалби, 2  броя са по последващ контрол и 19 са други 

проверки.  

                        През месец октомври са съставени 11 броя АУАН за нарушение  на Закона за 

биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и Закона за управление на 

отпадъците  

Експертите на РИОСВ – Шумен взеха участие в 7 бр. Държавни приемателни 

комисии на обекти подлежащи на въвеждане в експлоатация в областите Шумен и 

Търговище.  

 

Засилен превантивен контрол:  
През месец Декември е проведено заседание на ЕЕС за ДОВОС с приложения за 

ИП „Открит добив на индустриални материали от находище „Голямата нива“ в 

землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. 

Шумен” и е постановено решение № ШУ-1-2/2021г., с което се одобрява 

осъществяването на инвестиционното предложение. Постановени са 6 решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер на решенията „да не 

се извършва ЕО“ за: Проект за изменение на ОУПО Попово и ПУП-План за застрояване 
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с цел разширение на съществуващ гробищен парк /християнски гробища/ на с. 

Глогинка, общ. Попово и промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 

15103.190.101 по КККР на с. Глогинка за разширение на гробищен парк; План за 

интегрирано развитие на Община Шумен 2021-2027 г.; План за интегрирано развитие 

на Община Върбица 2021-2027 г.; План за интегрирано развитие на Община Антоново 

2021-2027 г.; ЧИ на ОУПО Венец и ПУП-План за застрояване на ПИ 58222.71.50 по КК 

на гр. Велики Преслав с ПУП - Парцеларен план на техническата инфраструктура за 

ПИ 58222.71.50, м. „Курията“ по КК на гр. Велики Преслав.  

Постановени са четири решения за преценяване на необходимостта от 

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

Изграждане на обслужваща сграда по реда на Наредба № 19 за строителство в 

земеделските земи без промяна на предназначението им в проектен ПИ 47161.504.10, 

землище с. Мараш за обслужване на оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9, землище с. 

Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; изграждане на: преместваеми 

култивационни съоръжения - оранжерии с обща площ от 29.6 дка в ПИ 47161.504.9, 

землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; цялостна поливна система 

обслужваща оранжериите и поливна система-капково напояване обслужващо 

съществуващи“; Изграждане на напоителна система, дълбок тръбен кладенец и система 

от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми за нуждите на съществуващи и нови 

овощни насаждения в землището на гр. Шумен,  Газифициране на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици“, разположена в землищата на с. Панайот Волово и с. 

Коньовец, общ. Шумен и Създаване на супер интензивни трайни насаждения - 133,40 

дка череши, изграждане на система от мрежа против градушки и слани и система за 

капково напояване на насаждения от кайсии с площ 122,215 дка. в землището на с. 

Имренчево, общ. Велики Преслав. 

Постановени са 7 решения за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР за 

ИП: „Площадка за временно съхранение на отработени катализатори в ПИ с 

идентификатор 57649.503.2256 по КК на гр. Попово“; „Разполагане на преместваем 

обект Контейнер за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ с идентификатор 

73626.156.264, местност „Драка Б“, гр. Търговище“; „Поставяне на преместваем обект 

за търговски и обслужващи дейности - автомивка за МПС в УПИ ХМ97, КВ. 31, с. 

Браничево, общ. Каолиново“; „Напояване на 9 547 кв. м. земеделска земя в землището 

на с. Кралево, общ. Търговище чрез изградена система за капково напояване“; 

„Изграждане на жилище в ПИ с идентификатор 83510.650.189 по КК на гр. Шумен“; 

"Газификация на производствен и складов обект за „Производство на каменна вата в 

ПИ № 73626.504.228, УПИ XV, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище“ и 

„Водовземане от повърхностен воден обект - р. Чатал Дере с цел напояване на 

земеделски култури в землищата на с. Паламарца, ЕКАТТЕ 55213, общ. Попово и гр. 

Попово ЕКАТТЕ 57649“.  

Извършена е една проверка на правното действие на Решение по ОВОС №ШУ-

3-1/2016г. за ИП: „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63 000 

бр. в ПИ №077005 в землището на с. Баячево, общ. Търговище, при която е установено, 

че е започнало осъществяване на ИН и решението не е изгубило правно действие. 

 

Tекущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

  

Във връзка с постъпил сигнал С-154 от 03.12.2021 г. за запрашаване на с. Троица 

от варов цех е  извършена проверка място, при която е установено, че в цеха се 

извършва производствена дейност и всички съоръжения работят на пълен капацитет. 
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Констатирано е неорганизирано изпускане на прах във въздуха от ревизионния капак 

на един от бункерите за съхранение на готовата продукция. Във връзка с извършените 

констатации, на дружеството е дадено предписание за преустановяване на 

запрашаването.   

 При получен от гражданин сигнал с твърдение че на разклона за с. Кълново, 

посока гр. Смядово вляво, се намира Ушата сова със счупено ляво крило е извършена 

проверка при която екземпляр от вида Забулена сова със счупено ляво крило, е прибран 

и транспортиран до Спасителен център „Зелени Балкани“- гр. Стара Загора. 

 След постъпил сигнал за образуване на голямо количество пяна във водосток, 

находящ се след стената на яз. Дибич, общ. Шумен е извършена проверка на място. 

Констатирано е че след язовирната стена е налична, образувана пяна по преливника на 

яз. Дибич и в дере след язовира. Обследван е района, проверена е съществуваща 

дъждовна канализация и точката й на заустване, където е констатирано идентично 

запенване на водите. Извършена е проверка на дъждовна канализация, която се 

отвежда, като отделен поток от селищната канализационна система за отпадъчни води с 

ГПСОВ. Взети са еднократни водни проби от две ревизионни шахти, експлоатирани от 

две производствени предприятия заустващи дъждовни и повърхностни води към 

дъждовната канализация. При извършената проверка на ревизионните шахти се 

констатира че, се отвеждат отпадъчни води от селищната канализационна система за 

отпадъчни води, по посока юг-югозапад в която посока се намира и дъждовната 

канализационна система, предмет на проверка и с взети извадки за анализ от точка на 

заустване. Бяха взети водни проби от ревизионната шахта от която преливат отпадъчни 

води с констатирано запенване. Дадено е предписание на „ВиК-Шумен“ ООД за 

обследване на селищната канализационна система в проверения участък до ГПСОВ и 

преустановяване експлоатацията на дъждовната канализационна система за отвеждане 

на отпадъчни води. 

 Във връзка с постъпил сигнал свързан с опасения за екологична катастрофа във 

връзка със заявено изчерпване на капацитета на Регионално депо за неопасни отпадъци 

град Шумен е извършена проверка по документи. Установено е несъответствие на 

количество депонирани отпадъци през 2019 г., количеството, прието въз основа на 

измерване, и количеството, изразено като разлика между свободен обем на депото от 

двете годишни геодезически заснемания на тялото на депото. Представена е 

информация за причините за разминаването. Предстои уточняване за това, коя е 

стойността на свободния капацитет – тази от геодезическите заснемания, или тази от 

годишните измерени количества. В КР на дружеството, няма определени условия за 

предприемане на превантивни мерки, при установяване на предстоящо запълване на 

капацитета на регионалното депо. 

 След постъпил сигнал за намерена ранена птица от вида Обикновен мишелов е 

извършена проверка при която се установи, че птицата е без видими външни 

наранявания, но не може да лети и да движи крайниците си. Мишеловът е прибран и 

впоследствие транспортиран за лечение до Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. 

 Получен е сигнал срещу дружеството „Ловела“, гр. Мартен, обл. Русе, което при 

извършен регламентиран дърводобив през м. февруари 2021г. в земл. с. Миладиновци 

са образувани коловози около метър в горски пътища, попадащи в защитена зона. 

Извършена проверка при която е установено, че коловозите са по съществуващи горски 

пътища, което не противоречи на наложените режими и ограничения, съгласно 

заповедта за обявяване на защитена зона BG0000173 „Островче“.  

 Извършена е проверка във връзка с постъпил сигнал за сеч на тополи в с. 

Тръница, общ. Нови пазар, при която е установено, че сечта е извършена от Община 
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Нови пазар. С писмо изх. № С-159- (2)/ 29.12.2021г. на РИОСВ от Община Нови пазар в 

кратък срок е изискана информация и документация по случая. 

 Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на воден обект с инфилтратни води 

от РДНО Шумен е Извършена проверка съвместно с представители на БДЧР Варна и 

РЛ Шумен. Установено е, че нивото на отпадъчните води в ретензионния басейн на 

РДНО е около 0,7 м под горния преливен ръб. При пункта за мониторинг няма дебит на 

отпадъчни води. Не е констатирано пряко заустване на отпадъчни води/инфилтрат към 

охранителната канавки или воден обект. Взети са проби от повърхностни води по 

заявка на БДЧР. 

 По постъпил сигнали за намерен ястреб в гр. Омуртаг е установено, че птицата е 

от вида Обикновен мишелов и е организирано изпращането на екземпляра за лечение 

до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора.  

 След постъпил сигнал за намерена ранена сова със счупено крило, е установено, 

че птицата е от вида Малък ястреб и същата е прибрана и изпратена за лечение в СЦ 

„Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора; 

 От извършена проверка на място във връзка с постъпил сигнал за теч от тръба на 

моста към тракийския квартал при магазин „Практикер“ в гр. Шумен е установено 

изтичане на вода под налягане (като финни струйки или пръски) от пропукване на 

тръба на воснабдителната мрежа на гр. Шумен. С информацията по сигнала са 

уведомени ВиК – Шумен ООД.  

 При извършена проверка след постъпил сигнал за намерена сова със счупено 

крило в района на Химически завод „Панайот Волов“ в гр. Шумен е извършена 

проверка на място при която се установи, че птицата е от вида Горска ушата сова, със 

счупено дясно крило. Предвид състоянието ѝ, совата бе прибрана и впоследствие 

транспортирана до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора.  

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

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

През отчетния период от експертите по направление „УООП“ са извършени 9 

бр. планови проверки на лица извършващи дейности по генериране, събиране или 

третиране на отпадъци. При проверките на лицата извършващи дейности по събиране, 

съхраняване, третиране на отпадъци е установено, че образуваните от дейността на 

дружествата отпадъци, се съхраняват при спазване изискванията наредбата по чл. 43, 

ал. 1 от ЗУО. Води се отчетност по реда 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. Дейностите се извършват в съответствие с 

поставените условия в издадените разрешителни или регистрационни документи. 

Генерираните от дейността на дружествата отпадъци се съхраняват на отредени за 

целта площадки, отговарящи на изискванията. Същите се предават на лица 

притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключени 

писмени договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО.  

 

Опазване чистотата на въздуха: 

Атмосферен въздух:  

 През месец декември са извършени планови проверки на 3 обекта (в това число 1 

брой комплексна и 1 брой съвместни проверки). В рамките на осъществения контрол 

през месец декември е дадено 1 брой предписание, като е отчетено и неговото 

изпълнение. 
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През месец декември са извършени 4 броя извънредни проверки, както следва: 1 

брой проверка на „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище – извънредна проверка за 

утвърждаване на точки за вземане на проби въздух към източници на емисии; 1 брой 

проверка на „Виас“ ЕООД, гр. Шумен - извънредна проверка за утвърждаване на точки 

за вземане на проби въздух към източници на емисии; 2 броя проверки на „СМА 

Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка – с. Троица – 

извънредни проверки по сигнал за запрашаване и по извършен последващ контрол на 

дадено при проверката предписание – на място е установено, че от единия бункер за 

съхранение на готова продукция около ревизионния капак има изпускане на прах във 

въздуха. Във връзка с това е дадено предписание изпускането на прах да бъде 

преустановено, същото е установено и при извършения последващ контрол от страна на 

РИОСВ – Шумен. 

Шум - през месец декември не са извършвани измервания на нивата на шум, излъчван 

от промишлени източници. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

От експертите от направление „Опазване на водите“ през месец Декември са 

извършени една планова самостоятелна проверка – на „ТУС“ ЕООД, с. Камбурово. 

Няма дадени предписания, една планова съвместна проверка – на „Метарекс“ ООД, 

площадка кв. Мътница, гр. Шумен. Няма дадени предписания. Съставени са  4 бр. 

Констативни протокола след водни проби – на „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение- 

по сигнал; „Теси“ ООД, гр. Шумен – по сигнал; „Фикосота“ ООД, гр. Шумен и „ВиК-

Шумен“ ООД, гр. Шумен - по сигнал.  Дадени са 2 броя предписания. Извършена е 1 

планова комплексна проверка – на „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, гр. 

Търговище. Няма дадени предписания. Извършени са по една извънредна проверка – на 

ОП „Чистота“- РДНО, кв. Дивдядово и на „Енола мес“ ООД, с. Здравец. Извършени са 

две извънредни проверки по писма – на „Каолин“ ЕАД за поставяне на пломба и на 

„Сарк България“ АД за премахване на пломба. 

Плановите проверки на обекти, заустващи отпадъчни води във водни обекти за 

2021 г. са приключени. 

 

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

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

През месец Декември са няма извършвани проверки на оператори с комплексни 

разрешителни. Извършена е 1 бр. комплексна проверка на „Шишеджам Аутомотив 

България“ ЕАД гр. Търговище. При проверката е дадено 1 бр. предписание, което е 

изпълнено.  

 

Почви : 

    През месец декември не са извършвани проверки по компонент почви. 

 

Засилен последващ контрол: 

„Брамас 96“ АД е изпълнила всички четири предписания. Извършена е ревизия 

на всички информационни листи за безопасност на съхраняваните и употребявани 

вещества и смеси с химичен характер, или са изискани актуални листи от 

производители и доставчици на български. Изготвени са и са представени оценка на 

безопасност, инструкции за безопасно съхранение и други необходими документи. 

Поставени са указателни табели указващи категориите на опасност на съхраняваните 

масла в  склад. Извършена е регистрация и се въвеждат данни в НИСО. 
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„РОК 7“ ЕООД са изпълнили всички девет предписания, дадени по компоненти 

и фактори на околната среда от извършената през м. Октомври проверка по постъпи 

сигнал; 

„Прима магна груп“ АД (бивши „Енерсис“ АД) са изпълнили всички седем 

предписания. Представи се копие от оценката на съответствието на установените нива 

на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие, за 

проведените такива през 2021 г. Представени са изискващите се документи по 

Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

Изготвен актуален вътрешен авариен план на дружеството. Представен е формуляр за 

оценка на съответствието на предварително съхраняване на отпадъци с условията на 

КР, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия. Получени са копия на анекси за продължаване срока на действие на 

сключените договори за предаване на отпадъци. Докладвана е информация относно 

годишен отчет за дейности с  отпадъци за 2020 година. Получена е пояснителна 

информация относно докладваните в ГДОС количества образувани и предадени 

отпадъци, кореспондираща с наличните и предадени такива през 2021 г.; 

„СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка – с. 

Троица – извънредна проверка по последващ контрол по изпълнение на дадено 

предписание във връзка с постъпил сигнал – на място е установено, че дружеството е 

предприело мерки с цел недопускане на неорганизирано запрашаване замърсяването на 

атмосферния въздух в района.  

 От извършената проверка на „Еко транс“ ЕООД е констатирано, че дадените 

предписания са изпълнени. 

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През месец декември  са съставени  11 брой АУАН, както следва:  

АН-08/03.12.2012 г., на ВиК ООД - Търговище. Заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти в несъответствие със заложените индивидуални емисионни 

ограничения в разрешително за експлоатация на Канализационна система на гр. 

Антоново. Нарушен чл. 48,ал. 4 от ЗВ. 

АН-09/6.12.2021 г., на ВиК-Шумен ООД. Неизпълнение на предписание. Осъществен 

състава на чл.200, ал.1, т.31 от ЗВ. 

ПП-07/13.12.2021 г., на Шишеджам Аутомотив България ЕАД. Неводене на отчетност 

по отпадъците. Нарушен чл.44, ал. 1 от ЗУО. 

КБ-04/17.12.2021 г, на С*И*А. Разорала част от имот с Начин на трайно ползване: 

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

птици. Осъществен състава на чл.124, ал.1 от ЗБР. 

ЗВ-02/13.12.2021 г, на „Енпай Трансформър Компонентс България“ ЕООД. Генерирал 

отпадък от производствената дейност за който няма утвърден работен лист от РИОСВ-

Шумен. Осъществен    състава на чл. 135, ал.2, т.1 от ЗУО  във връзка чл.4, ал.1 от 

Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците във връзка с чл.3, ал.1 от 

ЗУО. 

ПП-08/14.12.2021 г, на Е*Х*Е*-кмет на Община Омуртаг. Неизпълнение на 

предписание. Осъществен състава на чл. 166 ал. 2 от ЗООС.  

ПП-09/14.12.2021 г, на Е*Х*Е*-кмет на Община Омуртаг. Не е осъществил отговорност 

по чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО. Нарушен чл.143,ал.1, т. 1 от ЗУО. 
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ПП-10/14.12.2021г, на РВ Метал ЕООД. Съхранява ИУМПС на площадка неотговаряща 

на изискванията на ЗУО. Нарушен чл.143,ал.1, т. 1 от ЗУО. 

ЦК-03/14.12.2021 г. на Е*Х*Е* - кмет на Община Омуртаг. Неизпълнение на 

предписание. Осъществен състава на чл. 166 ал. 2 от ЗООС. 

КБ-05/20.12.2021г., на Земеделска кооперация "Овчарово", с. Овчарово, общ. 

Търговище. Разорала части от имоти с Начин на трайно ползване: "Пасище", попадащи 

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

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

РД-844/ 17.11.2008 г. на МОСВ за обявяване на защитената зона. 

ДС-27/30.12.2021 г., на "ГЪЛЪБА 74" ЕООД, с. Лиляк, общ. Търговище. Дружеството е 

изкупило количества цвят глог, надвишаващи определените такива в издаденото му 

позволително за ползване. Нарушен чл. 28б, предложение второ от ЗЛР.  

Прекратени с резолюция на директора на РИОСВ – Шумен са 2 бр. АУАН на 

„ХЦС“ АД, гр. Шумен и „Елитсан“ ЕООД. Наложени са текущи месечни санкции на 

обща стойност 59,52 лв. на “Хан Омуртаг“ АД , за замърсяване на околната среда, 

вследствие изпускане на отпадъчни води в размер на 14,52 лв. и на „Уайър Продакшън“ 

ЕООД, за замърсяване на околната среда, вследствие изпускане на отпадъчни води в 

размер на 45 лв. 

 

БРЗТЗСР: 

Извършени са 7 бр. проверки. Проверени са 7 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания. През месеца са съставени общо 3 бр. 

АУАН, от които 1 бр. по реда на Закона за лечебните растения и 2 бр. по реда на Закона 

за биологичното разнообразие. Съставен е един акт по ЗЛР на юридическо лице, което 

е изкупило 6251кг. цвят глог, като по този начин е надвишило с 2251кг. разрешеното 

му количество за ползване на цвят глог от 4000 кг. в издаденото му позволително за 

ползване. Нарушението е установено при извършена проверка на подадения от 

нарушителя отчет за извършените дейности в организирания от него билкозаготвителен 

пункт през 2021 год. 

 

Отпадъци: 

За отчетния период, са извършени са общо 16 бр. проверки, от които 9 бр. 

планови и 7 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 7 бр. 

предписания, а са изпълнени 17 бр. Издаден е 1 брой изменение и допълнение на вече 

издаден разрешителни документи по чл. 73 от ЗУО и 5 бр.  регистрационни документи 

по чл. 78 от ЗУО.  

 

Химикали: 
Извършена е  1 брой планова проверка, при която е дадено 1 бр. предписание. За 

отчетния период са изпълнени 5 бр.   

 

СЕВЕЗО: 

Няма извършени проверки на предприятия с нисък или  висок рисков потенциал. 

 

ЗОПОЕЩ: 

Няма извършени проверки по ЗОПОЕЩ за м. Декември 2021 г.  

         

ОВОС И ЕО: 

При извършената планова проверка през месеца от направлението, не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство. 
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Комплексни разрешителни:  

През месец Декември на 2021 г. не са извършвани проверки по условията на 

Комплексни разрешителни издадени на оператори в обхвата на РИОСВ – Шумен.  

 

Наказателни постановления: 

През месец декември са издадени 2 бр. НП на обща стойност 2400 лв.: 

№108/10.12.2021г., на ВиК-Търговище ООД. Заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект в несъответствие от заложените индивидуални емисионни 

ограничения в разрешително за експлоатация на Канализационна система на гр. 

Антоново. Нарушен чл.48, ал.4 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 1000 лв. 

  №109/31.12.2021г., на К*А*С*. Извършване на  дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали без регистрация по Търговския закон. Осъществен състава на чл.133, 

ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 1 400 лв. 

 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
Установени са аварийни зауствания към водни обекти от селищната 

канализационна система за отпадъчни води на гр. Шумен, към дъждовна 

канализационна система и видимо замърсени/отпадъчни води от кланица и транжорна 

находяща се в с. Здравец, общ. Търговище, собственост на „Енола мес“ ООД. Дадено е 

предписание на „ВиК-Шумен“ ООД за преустановяване на отвеждането на отпадъчни 

води към дъждовна КС. На „Енола мес“ ООД, след получаване на резултатите от 

анализ на водите, предстои съставяне на КП след водни проби и АУАН по ЗВ. 

 

Бизнеса:  
Процедирани са 38 уведомления за инвестиционни предложения и 5 

уведомления за план/програма,  изготвени са 8 процедурни писма с указана 

приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС. Постъпили са 3 бр. Искане с 

информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 3 бр. Искане за 

преценка ОВОС, по които се провеждат консултации са РЗИ. Проведено е заседание на 

ЕЕС и постановено решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на 

инвестиционното предложение за Открит добив на индустриални материали от 

находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, 

общ. Каолиново, обл. Шумен”. Постановени са 6 бр. решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО   с характер на решенията „да не се извърши ЕО“. 

Постановени са четири решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“ Постановени са седем 

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. С РЗИ – по 3 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по 3 бр. Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 

2. С Басейнова дирекция – по 1 бр. Уведомление за инвестиционно предложение,  

по 3 бр. Информации към Искания за преценка ЕО; 
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По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени 43 бр. отговори по внесени 

уведомления за ИП (от които 7бр. по подмярка 6.3, подмярка 6.1 и подмярка 4.1); 9 бр. 

по внесени Горскостопански програми и 1бр. Горскостопански план на ОГТ (с 

преценка да се извърши процедура по реда на Наредбата за ОС); 1 бр. по внесено План-

извлечение (ДГТ). За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС е 

изпратено 1 бр. писмо до БД гр. Варна за становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 

водите. По внесени УИН са изготвени 8 бр. писма, указващи приложимата процедура 

по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 10 бр. 

преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма вероятност от 

значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

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

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани два 

екземпляра от вида Аделаидска розела (Platycercus adelaidae).  

През месец декември са представени и обработени 9 броя доклади за проведени 

СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Керамат“ АД, гр. 

Каспичан, „Успех Металпринт ССБ“ ЕООД, гр. Шумен, „Санитапласт“ АД, с. 

Драгоево, „МБАЛ Шумен“ АД, гр. Шумен, „Теси“ ООД, гр. Шумен, „Рока България“ 

АД, гр. Каспичан, „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище, „Лавена“ АД, гр. Шумен и „Мит и 

Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, 

Котел и Върбица”, гр. Омуртаг). Резултатите от проведените измервания показват, че 

съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на 

нормите за допустими емисии, регламентирани с нормативните актове, с изключение 

на един оператор - „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище, при който е установено, че масовият 

поток на прах и масовият поток на азотни оксиди във формираните отпадъчни газове от 

източниците на емисии към Предприятие за производство на каменна вата превишават 

нормите за допустими емисии, определени като стойност за масов поток с Приложение 

№ 2 към Наредба № 1 /ДВ. бр. 64/2005 г./ – във връзка с това, предстои съставяне на КП 

по чл. 69 от ЗООС и изготвяне на предложение до директора на РИОСВ за налагане на 

текуща месечна санкция.  

 

Обществеността: 

През месец Декември 2021 г. РИОСВ проведе традиционния конкурс „ЕКО 

КОЛЕДА". 500 картички, изработени от децата в детските градини и училищата от  

Шуменска и Търговищка област, се състезаваха в деветото му издание. Традиционно 

силното представяне на всички участници не изненада експертното жури и през тази 

година. По предварително обявения регламент бяха наградени 12 участници, 

представители на детски градини и училища от двете области. Поради огромния 

интерес и старание на всички участници бяха присъдени още 8 грамоти за 

оригиналност, а пет плакета за отлично колективно представяне със сертификат за 

участие получиха ръководствата на I ОУ “Христо Ботев” - гр. Търговище, II ОУ “Д-р 

Петър Берон” - гр. Шумен, ДГ “Пчелица” - гр. Шумен, ДГ “Пролетна дъга” - гр. Шумен  

и ДГ “Снежанка” - гр. Каспичан. Музикален клип с фотографиите на всички картички е 

публикуван на сайта на шуменската екоинспекция. 

 


