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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 През месец август 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 128 

бр. проверки, при които провериха 101 обекта. От извършените проверки 84 бр. са 

планови, а 44 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 78 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 14 броя АУАН и са издадени 5 бр. наказателни 

постановления на обща стойност 7000 лв. Сключени са 5 бр. споразумения на обща 

стойност 9600 лв. През отчетния период по издадени от директора наказателни 

постановления и сключени споразумения са събрани общо 11 741,39 лв. По наложени 

глоби и санкции са платени  4720,00 лв., а по сключени споразумения 6300,00 лв. От 

текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  721,39 лв. Разпределени и 

преведени на съответните общини за месеца са 693,73  лв., като разпределението на 

приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини е:  Община Шумен – 64,20 

лв., Община Търговище – 95,20 лв., Община Омуртаг – 14,48 лв., Община Попово – 411,20 

лв., Н. Козлево – 6,69 лв., Община Върбица – 3,16 лв. 

От постъпилите за отчетния период 25 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 19 бр. 

проверки на място, а на останалите 6 бр. е отговорено в писмен вид, или са препратени за 

решаване по компетентност до съответните институции – общински или други 

администрации.  

Процедирани са 59 бр. УИН, 3 броя УПП, седем броя Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и два бр. Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. През месец август са постановени: пет решения за 

преценяване на необходимостта от ОВОС с характер на решенията „да не се извършва 

ОВОС“; пет решения за преценяване на необходимостта от ЕО с характер на решенията 

„да не се извършва ЕО“, две решения за прекратяване на производството по реда на глава 

шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР, поради получени становища за 

несъответствие на инвестиционните предложения с предвижданията на ОУП на Общината, 

на чиято територия ще се реализират, съгласуван със Становище по ЕО на РИОСВ гр. 

Шумен.  

Извършени са  осем планови проверки, две от които на място и 6 бр. по документи.  

Дадено е 1 бр. предписание, което е изпълнено в срок. Няма съставени АУАН за 

констатирани нарушения на екологичното законодателство. 

През месец август експертите от направление „БРЗТЗСР” извършиха 24 бр. 

проверки на 24 бр. обекта, от които 9 бр. планови и 15 бр. извънредни проверки. В 

рамките на осъществения контрол е дадено едно предписание, което е изпълнено в срок. 

През отчетния период е съставен един АУАН по реда на ЗЛР.  

За периода са предприети действия по 9 бр. подадени сигнала, касаещи 

компетенциите на направление „БРЗТЗСР“, като също така е препратен до РИОСВ – Русе 

един сигнал за бедстващ щъркел, предвид това, че населеното място, в което е намерен е в 

нейния териториален обхват. Извършена е една проверка по постъпил сигнал, който не е в 

компетенциите на РИОСВ - Шумен.  

По отношение контрола по ОХВ са извършени 15 бр. планови проверки, от тях  1 

извънредна проверка,  дадени 31 предписания, изпълнени 31  предписания. По ЗОПОЕЩ 

са извършени 4 проверки, дадени 3 предписания, изпълнени 2 предписания. 
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По условията на Комплексни разрешителни са извършени четири планови проверки  като 

са дадени шест предписания. Взето е участие в три проверки по сигнал - две на оператори 

с комплексно разрешително и една на фирма, която не е с комплексно разрешително.  

Участие в една съвместна проверка на бъдещ оператор на комплексно разрешително. 

Изготвени са два АУАН на оператори с комплексно разрешително.  

По отношение управление на отпадъците и опазване на почвите са проверени 49 бр. 

обекти. Извършените проверки са общо 57 бр. в т.ч. планови – 44 бр. и извънредни – 13 

бр.; в рамките на осъществения контрол са дадени 30 бр. предписания за отстраняване на 

констатирани несъответствия, а са изпълнени 19 бр. За констатирани административни 

нарушения на ЗООС и специалните закони през месец Август експертите от 

направлението са съставили 3 бр. АУАН на „Андрей Кирилов“ ЕООД за изгаряне на 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване, на основание чл. 134, ал. 2 от Закона 

за управление на отпадъците, „Системстрой“ ЕООД и СМДЛ „Микробиостил“ ЕООД, за 

неводене на отчетност в НИСО, съгласно чл. 44 от Закона за управление на отпадъците. 

 

2.АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  През месец август 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 128 

бр. проверки, при които провериха 101 обекта. От извършените проверки 84 бр. са 

планови, а 44 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 78 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 14 броя АУАН. За отчетния период са 

проведени 10 бр. комплексни проверки на: месопреработвателно предприятие „Вилда 

2015“ ЕООД гр. Търговище, дестилерия за изваряване на етерични масла „Лаванда 2018“ 

ЕООД, „Стъклопакет ТА“ ЕООД с. Хан Крум, „Фармавет: ЕООД гр. Шумен, 

млекопреработвателно предприятие „Стандарт милк 2015“ ЕООД гр. Търговище, 

„Пътинженерингстрой“ ЕАД, „Електроапартура“ ЕООД, предприятие за производство на 

растителни масла „Плиска Ойл“ ЕООД гр. Велики Преслав, „Амиго груп 12“ ЕООД гр. 

Омуртаг и „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. В рамките на комплексния 

контрол, за установени нередовности и непредставени при проверките документи, на 

операторите са дадени общо 45 бр. предписания за привеждане дейността на обектите с 

изискванията на законодателството.  

 

  Засилен превантивен контрол:  
През месец август са постановени пет решения за преценяване на необходимостта 

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

инвестиционни предложения: „Изграждане на 9 броя  вилни сгради в поземлени имоти с 

идентификатори: ПИ №83510.425.14, ПИ №83510.425.67, ПИ №83510.425.68, ПИ 

№83510.425.72, ПИ №83510.425.73, ПИ №83510.425.77, ПИ №83510.425.79, ПИ 

№83510.425.80 и ПИ №83510.425.81 в землището на гр. Шумен, местност „Горен 

Сусурлук“ след извършване промяна предназначението на земята“; „Изграждане на три 

броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатор 83510.425.62, 83510.425.65 И 

83510.425.66 по КК на гр. Шумен“; „Изграждане на съоръжение за производство на 

компост в рамките на поземлен имот с идентификатор 32706.34.38 по кадастралната карта 

на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен“; „Обособяване на площадка за събиране, 

временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, смесване, 

балиране, шредиране, смилане на опасни и/или неопасни отпадъци, предварително 

третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО“ в 

ПИ № 83510.60.189 по КК на гр. Шумен с площ 13415 кв.м. и НТП: „За друг вид 

застрояване“ и „Обособяване на площадка №2 за събиране, временно съхранение и 
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търговска дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, 

временно съхранение на излязло от употреба електическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО), включително и дейности по предварително третиране на неопасно ИУЕЕО; 

събиране, временно съхранение и дейности по предварително третиране на отпадъци от 

черни и цветни метали (ОЧЦМ) и събиране, временно съхранение и дейности по 

предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори в 

Поземлен имот /ПИ/ № 83510.670.503 /съответстващ на  УПИ VI - Производствено-

складови и обществено обслужващи дейности в кв. 340в, по регулационния план на гр. 

Шумен/ -с местонахождение: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. „Гранит“ №7 и  

площ 659 кв. м. 

Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“, за: „Програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Смядово за периода 2021-2028г.“; ЧИ ОУПО 

Никола Козлево; „Подробен устройствен план – План за застрояване за обект 

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2,05 MW” в поземлен имот с идентификатор 

37811.37.17, стопански двор, землище на с. Козма Презвитер, Община Омуртаг“; ЧИ 

ОУПО Каолиново и Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, кв.5 по плана на промишлена зона гр, 

Попово за изграждане на „Инсталации за производство на сурови растителни масла от 

слънчогледово и рапично семе“. 

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

инвестиционни предложения: „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала  с обща 

инсталирана мощност 1,3 MW в ПИ с идентификатор 67708.121.120 по КК на гр. Смядово 

с площ 15003 кв.м. и НТП: „Нива“ и „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала  с 

обща инсталирана мощност 1,0 MW в ПИ с идентификатор 67708.121.25 по КК на гр. 

Смядово с площ 11828 кв.м. и НТП: „Нива“. 

Изготвен е Проект за Решение № РИОСВ Шумен-ПГА-02 /2022 г. за потвърждение 

на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи 

аварии на  обект „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище, на основание на  чл.106, ал.4 

от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.2, т.3 , буква „д“  от НАРЕДБА за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 

тях  

Текущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 25 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 19 бр. проверки на място, за което са съставени констативни протоколи. На 6 

бр. е отговорено в писмен вид, или са препратени за решаване по компетентност до 

съответните общински или други администрации. 

 1. По сигнал за наличие на парчета от каменна вата в района на ЖП гара, гр. 

Търговище, с предполагаем източник „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище, е извършена 

проверка от експерти на РИОСВ – Шумен на място на 02.08.2022 г. Обходен е района на 

ЖП гарата и е установено, че в мястото посочено от подателя на сигнала има налични 

парчета от каменна вата. Извършена е проверка на обект „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище и е 

установено следното: По информация на присъствалия на проверката представител на 

дружеството от 28.07.2022 г. и до момента на проверката /02.08.2022 г./ производствените 

съоръжения са спрени и текат процеси свързани с тяхната профилактика. На площадката 

за съхранение на отпадъци имаше налични изрезки от каменна вата, същите не бяха 

покрити и при силен вятър е възможно да допринесат за неорганизирано замърсяване на 

атмосферния въздух и да отидат в съседни на обекта райони. По време на проверката 
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изрезките бяха покрити с полиетиленово платнище. По време на проверката не се 

представиха данни за количествата отпадъци налични на площадката, същите не са 

въведени и в НИСО, във връзка с това е дадено предписание за нанасяне на количествата 

на генерираните отпадъци в националната система. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за резултатите от извършената проверка. С писмо вх. № ОА-2418/04.08.2022 г., 

дружеството уведомява РИОСВ – Шумен, че предписанието е изпълнено в срок.  

2. Във връзка с постъпил сигнал за паднало малко щъркелче от гнездо в с. Бистра, 

общ. Търговище.  Птицата е транспортирана от с. Бистра до гр. Търговище от кмета на 

селото. В гр. Търговище е извършен оглед, като е установено, че птицата е екземпляр от 

вида Бял щъркел и е със счупен десен крак в резултат от падането на земята. За 

извършената проверка в гр. Търговище е съставен Констативен протокол № СЙ-

52/02.08.2022г. Щъркелът е прибран и впоследствие транспортиран за лечение до 

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

сигнала е присъствал по време на проверката. 

3. По сигнал С-95/ 04.08.2022г. за ранен лебед, който се е скрил в гаража на 

гражданин в гр. Нови пазар, е осъществена организация между инспекцията и ТП „ДГС 

Нови пазар“, в резултат на която служители на горското стопанство са посетили адреса, 

където се е намирала птицата, уловили са я и впоследствие бе транспортирана от тях до 

сградата на РИОСВ. При огледа ѝ се установи, че тя е от вида Ням лебед, като има 

нараняване на лявото крило и към момента не може да лети. В тази връзка лебедът бе 

изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала е присъствал при улавянето на птицата от страна на 

служителите на ТП „ДГС Нови пазар“. 

4. Във връзка с постъпил сигнал за шъркел със счупено крило в с. Кьолмен, общ. 

Върбица е извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-38/05.08.2022г., 

при която се установи, че птицата е млад екземпляр от вида Бял щъркел, със счупен ляв 

крак и увиснало ляво крило. В тази връзка птицата бе прибрана в сградата на РИОСВ – 

Шумен и впоследствие транспортирана за лечение до ОП „Зоо-център” – гр. Добрич. 

Подателят на сигнала присъства по време на проверката. 

5. По сигнал за миришеща и замърсена река в с. Съединение, е извършена проверка 

с констативен протокол № ПС-56/10.08.2022 г. на МПП „Милктрейд БГ“ ООД в с. 

Съединение. Взети са проби от отпадъчни води от точка за мониторинг по РЗ. При огледа 

на реката около точката на заустване и надолу по течението се установи, че водите в 

реката са видимо чисти и без замърсяване, без наличие на миризма. Взети са 2 проби от 

повърхностни води по заявка на БДЧР Варна. От резултатите от Протоколите от 

изпитване на отпадъчните води са установени превишения на ИЕО по показателите, 

дадени в РЗ. Предстои налагане на ТМС.  

6. По сигнал за два щъркела в тежко състояние в с. Васил Друмево, общ. Шумен е 

извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-39/ 08.08.2022г., при която се 

установи, че единият щъркел е умрял, като най-вероятно това се е случило в малките 

часове на денонощието, а като причина за смъртта вероятно е токов удар, предвид 

намиращите се в близост стълбове, по които преминава ток – високо напрежение. Вторият 

щъркел е открит на ул. „Шипка“, като е с парализирани крака, без видими външни 

наранявания, за който също има съмнение, че е пострадал в резултат от токов удар. Двата 

щъркела са прибрани в сградата на РИОСВ – Шумен, като впоследствие трупът на 

умрелия екземпляр е оставен в близост до района, където е открит, съгласно разпоредбите 

на Закона за биологичното разнообразие. Вторият щъркел е транспортиран за лечение до 

ОП „Зоо-център” – гр. Добрич. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.  

7. По сигнал вх. № С-99, съгласно данните в който през последните 2 месеца село 

Дибич е системно обгазявано с непоносима екарисажна миризма, като  обгазяването е в 
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много силна степен и непоносимо между 23.00 и 04.00ч. Извършена е проверка с 

констативен протокол № ИН-06 от 12.08.22 г. Установи се експлоатация на предприятието 

за обезвреждане на странични животински продукти в нормален работен режим, при 

функциониращи пречиствателни съоръжения (обезмирисителни инсталации) и към двата 

цеха. Няма установени аварийни ситуации. Няма установени нарушения и предприети 

наказателни мерки.  

8. На 09.08.2022 г. е постъпил сигнал на дежурен телефон на РИОСВ-Шумен, за 

замърсяване на воден обект – р. Селска, приток на р. Брестова, приток на р. Голяма 

Камчия, с черни отпадъчни води. При извършена проверка на място, след 19:00ч, беше 

установено пряко заустване на водни маси с черна цветност, без мирис във воден обект. 

Установи се, че водните маси се заустват във воден обект от имот в землището на гр. 

Смядово, посредством площадкова отводнителна канализация за дъждовни води, като се 

източват наличните води от басейните/ съдовете за третиране на води на 

нефункционираща ПСОВ. По заявка на БДЧР е извършено еднократно пробонабиране от 

повърхностни води от водния обект, около 50м преди заустване на отпадъчните води и 

около 50 м след точката на заустване. Взети са извадки за анализ на отпадъчни води, 

непосредствено преди заустването им във воден обект. Заустването на отпадъчните води е 

преустановено при проверката. За извършената проверка е съставен Протокол за проверка 

№ АН-46/9.8.22 г. и Констативен протокол № ЕВ-А-14/09.08.2022 г., предстои съставяне 

на протокол, след водни проби и акт за установяване на административно нарушение. 

9. По сигнал вх. № С-102/10.08.2022 г. относно извършване на строителни дейности 

от дружество „РЕ“ ЕООД гр. Търговище, ул. Възраждане №1 

РИОСВ – Шумен извърши извънредна проверка на място и по документи, при която е 

съставен КП № ЗВ-60 от 16.08.2022 г. При проверката се установи, че дружество „РЕ“ 

ЕООД извършва строително - монтажни дейности. При обхода на обекта се установи, че 

са налични строителни отпадъци струпани на купчина с размери 5х6 м  и височина 1 м, 

същите са на бетонирана площадка. В момента на проверката строителните отпадъци се  

изхвърляха през прозореца на 5 етаж на сградата, същите се омокряха с вода за да се 

ограничи разпрашаването им. При проверката не се представиха съгласуван от Община 

Търговище ПУСО и документи удостоверяващи предаването на строителните отпадъци. 

За което бяха дадени 2 бр. предписания за представяне в РИОСВ-Шумен копия на 

документите със срок на изпълнение 25.08.2022 г. При извършения оглед присъстваше 

жалбоподателя които отказа да присъства при съставяне на констативния протокол. 

Даденото предписание е изпълнено в указания срок.  

10. Сигнал вх. №  С-103/ 11.08.2022г. за намерен ранен обикновен пчелояд в района 

на Индустриален парк – гр. Шумен е извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-41/11.08.2022г., при която се установи, че птицата е от вида Зелен 

пчелояд, без видими външни наранявания, но не може да лети. В тази връзка пчелоядът бе 

прибран в сградата на РИОСВ – Шумен и впоследствие транспортиран за лечение и 

отглеждане до ОП „Зоо-център” – гр. Добрич. Подателят на сигнала присъства по време 

на проверката. 

11. При получен сигнал С-104/ 12.08.2022г. за намерен щъркел в гр. Плиска, който 

не може да лети  е извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-

43/12.08.2022г. При проверката се установи, че птицата е от вида Бял щъркел, без видими 

външни наранявания, но не може да лети. В тази връзка щъркелът бе прибран и 

впоследствие транспортиран за лечение и отглеждане до ОП „Зоо-център” – гр. Добрич. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона за извършените действия от страна на 

РИОСВ – Шумен. 

12. Във връзка с постъпил сигнал вх. № С-105/12.08.2022 г. за намерени изхвърлени 

ПРЗ в землището на с. Подгорица, община Търговище от РИОСВ – Шумен и община 
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Търговище е извършена проверка на място, за която е съставен КП № СЙ-58/12.08.2022 г. 

При извършения оглед се установи, че по протежение на местен общински стар, 

неизползваем път към с. Подгорица, на четири места са налични чували (найлонови и 

хартиени, голяма част с нарушена цялост) с препарати с неустановен произход. На част от 

опаковките се четат надписи Wobezit Thiuram, Tiuram – D, Thiurad Monsanto, Тиазол. 

Описаните препарати са покрити с плътен найлон от служители на община Търговище с 

оглед недопускане на допълнително разпиляване по прилежащи земни площи. При 

извършена справка в системата на АГКК се установи, препаратите са в имоти, собственост 

на община Търговище, НТП – за местен път. По време на проверката бе получено 

телефонно обаждане за издадено прокурорско разпореждане за 24-часова полицейска 

охрана на описания общински път до 15.08.2022 г. Дадено е предписание да се представят 

в РИОСВ – гр. Шумен копия на документи, издадени от компетентните правоохранителни 

органи във връзка с установените изхвърлени ПРЗ. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. С писмо вх. № С-105-(2)/16.08.2022 г. община Търговище уведомява, 

че в ОД МВР гр. Търговище е образувано ДП № 110/2022 г. пр. пр. № 1861/2022 г. по 

описа на РП Търговище за извършено престъпление по чл. 352, ал. 1 от НК и съгласно 

указания от прокурора община Търговище следва да създаде организация за 

транспортиране и съхраняване на установените ПРЗ. С КП № ЗВ-61/17.08.2022 г. е 

извършена проверка, при която е установено, че в периода 17-19.08.2022 г. е извършено 

събиране на изхвърлените и разпилени отпадъци от ПРЗ, както и претегляне на събраните 

отпадъци в общо количество 5553,5 кг ПРЗ и 309 кг пръст. Същите са транспортирани до 

общински склад за съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ в с. Голямо 

Соколово на основание договор със „Сириус Стар Бг“ ЕООД за събиране и 

транспортиране на отпадъци с код  02 01 08* и 17 05 03*. Дружеството притежава и 

издаден от РИОСВ-Шумен документ № 15-ДО-295-00/25.09.2015 г. за дейности по 

третиране на отпадъци и документ № 10-РД-518-17/28.04.2022 г. за дейности по събиране 

и транспортиране на отпадъци. На 22.08.2022 г. е извършено пробонабиране – вземане на 

почвени проби от почистените участъци от акредитиран пробовземач от РЛ - Шумен, 

съставен е КП № СЙ-60/22.08.2022 г.  

13. По сигнал приет по дежурен телефон вх. № С-106/15.08.2022, за наличие на 

силна задушлива миризма от птицеферма в с. Надарево, РИОСВ – Шумен извърши 

проверка на място в с. Надарево. При проверката се установи следното: В животновъдния 

обект /ползвател „Хамс“ ЕООД, с. Плъстина/ се отглеждат птици – бройлери в три халета. 

Не се установи наличие на торова маса, същата се е почиствала след края на всеки цикъл 

на отглеждане на птици. В момента на проверката не се установи наличие на миризма 

извън производствената площадка. По думи на присъствалите на проверката е имало 

наторяване на земеделски земи със свинска тор в близост до селото, в следствие на което 

може да се е формирала тежка миризма. Подателят на сигнала отказа да присъства на 

проверката, същият е уведомен по телефона за констатациите от нея. Съставен е 

Констативен Протокол № ИН-07/15.08.2022 г.  

14.  По сигнал за намерена горска ушата сова със счупено крило, като същата е 

настанена във ветеринарна клиника „Адмирал вет“ в гр. Попово, е извършена проверка на 

място в обекта, собственост на подателя на сигнала. При проверката е съставен КП № ПП-

07 от 17.08.2022 г., Птицата е прибрана, като в последствие ще бъде транспортирана за 

лечение в спасителен център за диви животни „Зелени балкани“ гр. Стара Загора.  

15. За намерен Ранен прилеп на ул. „Народни будители“ гр. Шумен, общ. Шумен е 

извършена проверка на място с Констативен протокол № ХХ-09/18.08.2022г., при която се 

установи, че прилепът е с леко увиснало крило. В тази връзка екземплярът е прибран в 

сградата на РИОСВ – Шумен. Подателят на сигнала и присъства по време на проверката. 

По-късно през деня прилепът е умрял, като не може да бъде посочена конкретна причина 
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за смъртта. Трупът на екземпляра е оставен в района, където е бил намерен съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. 

16. Във връзка с постъпил сигнал С-110/18.08.2022 г. относно изтичане на 

отпадъчни води от тръба, преди преливника на яз. Шумен е извършена съвместна 

проверка с представители на РИОСВ-Шумен; БДЧР; община Шумен; ВиК-Шумен ООД. 

Извършен е оглед на посочения район в близост до яз. Шумен. Не е установено заустване 

на отпадъчни води в язовира. Установено е изтичане на водни маси, без видимо 

замърсяване от дъждовна канализация, преминаваща по ул. „Пролетарска“, заустваща 

събраните води в дере, приток на яз. Дибич. Поради липсата на атмосферни валежи е 

извършено пробонабиране за качествен анализ на водите. Проверката продължи на 

19.08.2022 г., като е извършен оглед и обследване на ревизионните шахти на битовата и 

дъждовна канализация по улица „Пролетарска“ и е установено, че е наличен постоянен 

отток, без видимо замърсяване в дъждовната канализация при липса на валежи. Не е 

констатирано смесване на поток отпадъчни води от канализационна система с ГПСОВ на 

Шумен, с водите в дъждовната канализационна система. 

17. По сигнал вх. № С – 114/29.08.2022 относно Изсичане на дървета в частен имот 

находящ се на ул. „Спортист“, гр. Шумен е извършена проверка на място, при която на 

фирмата изпълнител на дейностите в имота е дадено предписание със срок на изпълнение 

до 05.09.2022 г. за представяне в РИОСВ Шумен всички необходими документи, относно 

извършваните дейности по почистване на частен имот, находящ се на ул. „Спортист“, гр. 

Шумен.  

18. По сигнал вх. № С-115/30.08.2022г подаден на зеления телефон на РИОСВ – 

Шумен на 29.08.2022г., чрез тел. 112. На 30.08.2022г. бе извършена проверка на място в с. 

Памукчии, като се установи, че птицата е от вида Бял щъркел, без видими външни 

наранявания, но не може да лети. В тази връзка щъркелът бе прибран и впоследствие 

транспортиран за лечение и отглеждане в в ОП „Център за защита на природата и 

животните – Добрич“, гр. Добрич. Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

19. По сигнал С-116/31.08.2022 г за наличие на прах, черен дим и шум от резачки за 

дърва от база на бивше БКС, гр. Шумен е извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ – Шумен, като е съставен е КП № ЕВ-А17/31.08.2022 г. При проверка на 

визирания обект, собственост на „РВ Метал“ ЕООД, гр. Шумен се установи, че същият е с 

предмет дейност производство на пелети. В момента на проверката инсталацията не 

функционираше, поради авария. На площадката е наличен  дизелов генератор, служещ за 

захранване с електричество на производствената линия за пелети, извърши се пробно 

пускане на генератора, от който видимо излизаше черен пушек. По думи на присъствалия 

на проверката, представител на дружеството в момента текат пробни изпитвания и 

настройки на съоръженията. Дадени са предписания за ограничаване на излизащия от 

генератора черен дим и да се представи информация за източниците на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух към производствените съоръжения. Подателят на сигнала 

ще бъде уведомен за констатациите от извършената проверка. 

 

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 по отношение Управление на отпадъците, са извършени 11 

бр. планови проверки на лица генератори на производствени отпадъци, 16 бр. планови 

проверки на лица притежаващи разрешителни и/или регистрационни документи за 

извършване на дейности с отпадъци. Извършени са 4 бр. проверки на общини за 

спазването на изискванията на чл. 52 от ЗУО. Извършени са  4 бр. проверки на общински 
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администрации за спазването на изискванията на чл. 19 от ЗУО. Извършени са 2 бр. 

проверки на спрени от експлоатация Общински депа за неопасни битови отпадъци. 

Извършени са 2 бр. проверки на лица пускащи на пазара в Р. България опакована готова 

продукция. Извършена е 1 бр. планова проверки по Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за 

изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на 

лечебните и здравните заведения. При проверките на лицата извършващи дейности по 

събиране, съхраняване и 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 в Национална информационна система 

„Отпадъци“ съгласно 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 извършващи дейности с отпадъци и генераторите на отпадъци въвеждат 

данни в  Национална информационна система „Отпадъци“, като при установяване на не 

нанесени данни в системата се дават предписания за въвеждане. Експертите от 

направлението взеха участие в 8 бр. комплексни проверки. 

 

  Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици  

През месеца приоритет бяха извършването на планови проверки (6 бр. на 

билкозаготвителни пунктове, 2 бр. на защитени територии; 1 бр. по издадено Решение № 

23 - ОС/ 17.11.2021г. на МОСВ, касаещо ЗЗ BG0000149 „Ришки проход“) и 

приключването на преписки по входирани уведомления за ИП, ГСП и План-извлечения. 

Също така бяха извършени и 15 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. на незаконен 

билкозаготвителен пункт в с. Пет могили, общ. Никола Козлево; 8 бр. по подадени 

сигнали за бедстващи защитени видове птици; 1 бр. по подаден сигнал за намерен 

бедстващ прилеп в гр. Шумен; 1 бр. по подаден сигнал за изсичане на дървета в частен 

имот на ул. „Спортист“ в гр. Шумен; 2 бр. във връзка с донесени в сградата на РИОСВ - 

Шумен два бедстващи екземпляра от вида Бял щъркел; 1 бр. във връзка с намерен млад 

екземпляр от вида Селска лястовица в гр. Шумен; 1 бр. във връзка с извършване на 

прочистване на път от дървесна и храстова растителност в границите на ПР „Патлейна“, 

гр. Велики Преслав, съгласно писмо на МОСВ. В Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани”- гр. Стара Загора са изпратени за лечение и отглеждане екземпляри от 

видовете Ням лебед (1 бр.) и Горска ушата сова (1 бр.).  В ОП „Център за защита на 

природата и животните“ – гр. Добрич са изпратени за лечение и отглеждане общо 7 бр. 

екземпляра от видовете Бял щъркел (6 бр) и Зелен пчелояд. Две птици (Бял щъркел и 

Селска лястовица) и един прилеп от защитени видове са оставени в района, където са били 

намерени съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния изход за екземплярите. 

 

 Опазване чистотата на въздуха: 

  През месец Август са осъществени проверки за нивата на шума, излъчван в 

околната среда, във връзка с утвърдения от Министъра на ОСВ и ИАОС, годишен график 

за извършване на контролни измервания на нивата на шум излъчван от промишлени 

източници за 2022 г. Извършено е измерване за определяне на общата звукова мощност 

излъчвана от следните обекти: „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава, „Чернев“ ЕООД, гр. 

Шумен, производствена площадка – с. Хан Крум и „Роса“ АД, гр. Попово. 

 

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

експлоатация на пречиствателните съоръжения: През месец август са извършени 

основно проверки по плана на РИОСВ Шумен за 3-то тримесечие на 2022 г. на обекти, 

заустващи отпадъчни води във воден обект с вземане на водни проби. Извършени са 

планови проверки на  9 бр. обекти емитери на отпадъчни води за месеца.  Това са: АМЧМ 



9 

 

гр. Велики Преслав; ЕТ „Николай Неделчев“, с. Кочово; „Строителни изделия“ АД, с. Хан 

Крум; „Айсис“ ООД, гр. Каспичан;  „Електроапаратура“ ЕООД, с. Ковачевец; РДНО гр. 

Шумен; „Уайър Продакшън“ ЕООД, гр. Шумен; ДП „Кабиюк“, с. Коньовец и ПСОВ гр. 

Шумен. При извършване на плановите проверки не са  дадени предписания. Съставен е  

един Констативен протокол след водни проби – на „Херти“ АД, гр. Плиска с който е 

дадено едно предписание. Извършени са 5 планови комплексни проверки – на „Лаванда“ 

ООД, с. Мараш; „Плиска ойл“ ООД, гр. Велики Преслав; „Амиго груп 12“ ЕООД, гр. 

Омуртаг; „Електроапаратура“ ЕООД, с. Ковачевец и ПСОВ гр. Шумен.  Дадени са 3 броя 

предписания по отношение опазване на водите. Извършени са 4 планови проверки по 

Комплексно разрешително: „Енола фарм“ ЕООД, с. Буйново; РДНО гр. Шумен; „Братя 

Томови“ АД, гр. Попово и „Керамат“ ЕАД, гр. Каспичан. Няма предписания. Извършени 

са 3 планови съвместни проверки - АМЧМ гр. Велики Преслав; „Анона трейд“ ЕООД, гр. 

Велики Преслав; „Им Пак“ ООД, гр. Каспичан. Извършена е една извънредна проверка 

във връзка с писмо на ТП ДГС-Омуртаг – на „Квинс арго“ ЕООД, с. Козма Презвитер. 

Извършена е една извънредна проверка по самосезиране на Б* М* - физическо лице, с. 

Буйново, проверката в във връзка с установена канализационна система в землището на  с. 

Буйново, при проверката са дедени 2 бр. предписания. 

През месец август са съставени  6 броя АУАН по отношение на водите – на АМЧМ 

гр. Шумен; «Олимпия Шумен» ООД, гр. Шумен; «Март 313» ЕООД, гр. Нови пазар; 

«Джан-М 2014» ЕООД, гр. Нови пазар и «Гроугрийн България» ООД, с. Надарево за 

неизпълнение на предписания и на ЕТ «Б* М* - С* – Е* М*- Н* А*», с. Никола Козлево -  

за заустване без Разрешително . 

ТМС - През месец август са наложени 2 броя ТМС - на «Херти» АД, гр. Плиска и 

«Хан Омуртаг» АД, гр. Шумен.  

Експерти от направлението взеха участие в Междуведомствена комисия по проверка 

на язовири в област Търговище по Заповед на обл. Управител Търговище. 

 

  Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, 

разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.  

По спазване условията в издадените на операторите КР, през месец август  са 

извършени 4 броя планови проверки на оператори с комплексни разрешителни - 

Регионално депо за неопасни отпадъци-Шумен, „Братя Томови“ АД, „Керамат“ АД и 

„Енола фарм“ ЕООД. Проверки по сигнали – съвместни проверки на два оператора на 

комплексни разрешителни - „Квинс арго“ ЕООД и „Брамас 96“ АД. Една съвместна 

проверка на птицеферма село Надарево на „Хамс“ ЕООД. 

Извършени са 16 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности по третиране и транспортиране на 

отпадъци: Мото Транс 2004 ЕООД, Хершер ЕООД, Биана ЕООД, с. Ясенково, Полимикс 

ООД, Андрей Кирилов ЕООД, Биана ЕООД, с. Царев брод, Д-5 Метал ЕООД, Марекс 

ООД, Пътинженерингстрой-Т ЕАД, Електроапаратура ЕООД, Плиска ойл ЕООД, ВиК 

Шумен ООД, Община Търговище, Община Попово, Община Каспичан и Община Никола 

Козлево. 

 

  Засилен последващ контрол:   

 За отчетния период са извършени 4 бр. проверки по последвщ контрол на дадени при 

предходни проверки предписания на „Андрей Кирилов“ ЕООД , „Стъклопакет ТА“ ЕООД, 

„Метатрекс“ ООД пл. Мътница и на площадка за съхранение на Б-Б кубове гр. Опака. При 

проверките е констатирано, че дадените при предходните проверки предписания са 

изпълнени.  
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3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

През месец август, от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са съставени 

14 бр. АУАН както следва:  

1. ИН-03/1.08.2022г., Община Шумен. Липса на прилагане на инструкцията от 

условие 10.1.2.2. от комплексно разрешително № 349-Н1/2008 г. Нарушен чл.123в, т.2 от 

ЗООС.  

2. ДЙ-07/08.08.2022г., „Андрей Кирилов“ ЕООД. Дружеството е извършило 

административно нарушение изразяващо се в изгаряне на отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване. Нарушен чл. 29, ал. 2, предложение трето от ЗУО. 

3. АН-06/08.08.2022г., „Гроугрийн България“ ООД. Неизпълнение на 

предписание от КП № АН-26/2022г. Осъществен състава на чл.166, т.3, вр. с чл. 155, ал.2 

от ЗООС. 

4. ДС-36/09.08.2022г., Е*А*И*. Лицето е организирало втори билкозаготвителен 

пункт в с. Пет могили, обш. Никола Козлево, за който не е уведомило РИОСВ - Шумен, 

като изкупува в него количества плод бъз, без да притежава издадено на нейно име 

позволително за ползване за плод бъз. Нарушени чл. чл. 31, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗЛР. 

5. ДЙ-08/18.08.2022г., „Системстрой“ ЕООД. Дружеството не е водило отчетност 

в НИСО, за генерираните от дейността си отпадъци. Осъществен състава на чл. 135, ал. 

1, т. 1, предложение второ от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., 

изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 6 от ЗУО.   

6. ХН-02/01.08.2022г., „Автомагистрали Черно Море“ АД. Дружеството е 

извършило административно нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в 

неизпълнение на предписание. Осъществен състава на чл.166, т.3, вр. с чл.155, ал.2 от 

ЗООС. 

7. АН-07/23.08.2022г., „Олимпия Шумен“ ООД. Неизпълнение на предписание от 

КП № АН-31/2022г. Осъществен състава на чл.166, т.3, вр. с чл. 155, ал.2 от ЗООС. 

8. ЕВ-А 02/15.08.2022г, Био Ароматик ЕООД.  Дружеството не е провело 

емисионен контрол /СПИ/ от наличния на площадката горивен източник. Нарушен 

чл.18,т.1, предл. първо от Закона за чистотата на атмосферния въздух/Дв бр.45/1996 г.; 

изм. и доп./. 

9. ЕВ-А 03/29.08.2022г, „Драгомир Ценков“ ЕООД. Дружеството не е провело 

емисионен контрол /СПИ/ от наличния на площадката горивен източник. Нарушен чл. 

18, т. 1 от ЗЧАВ във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 31, ал. 3 от Наредба № 6 от 

26.03.1999 г.  

10. ПС-04/22.08.2022г, "МАРТ 313" ЕООД, гр. Шумен. Неизпълнение на 

предписание от КП № ХН--15/09.06.2022г. Осъществен състава на чл.166, т.3, във връзка 

с чл.155, ал.2 от ЗООС. 

11. ПС-05/22.08.2022г, ЕТ "Б* М*-С*-Е* М*- Н* А*". Заустване на отпадъчни води 

без да притежава Разрешително за заустване. Осъществен състава на чл.200, ал.2, т. 2 , 

предл. Първо ат ЗВ, във връзка с чл.46,, ал.1, т.3, б."б" , предл.първо от ЗВ. 

12. ЦК-01/15.08.2022г., СМДЛ Микробиостил ЕООД. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО, за генерираните от дейността си отпадъци. Осъществен състава на 

чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение второ от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ 

бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗУО. 

13. ХН-03/26.08.2022г., ,,Джан-М 2014'' ЕООД. Неизпълнение на предписание от 

КП № ХН--17/09.06.2022г. Осъществен състава на чл.166, т.3, във връзка с чл.155, ал.2 от 

ЗООС. 
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14. ИН-05/29.08.2022г., "Хан Омуртаг" АД. Формиране на отпадъци 10 12 08 и 10 

12 99 в количества, превишаващи разрешените в условие 11.1. на комплексното 

разрешително. Нарушен чл.123в, т.2 от ЗООС. 

 

Наложени са 2 бр. ТМС за 389. 57 лв.  

1. И-16-11/09.08.2022г., „Млечни продукти“ ЕООД.  Замърсяване на околната 

среда, вследствие превишаване на ИЕО в отпадъчните води. Наложена ТМС в  р-р на 

355,15 лв. 

2. И-16-12/31.08.2022г., Хан Омуртаг АД. Замърсяване на околната среда, 

вследствие превишаване на ИЕО в отпадъчните води. Наложена ТМС в  р-р на 34,42 лв. 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ  

 През месец август са извършени планови проверки на 12 обекта. Извършени са 

общо 9 броя извънредни проверки /в това число 6 броя проверки по сигнали на: „Рок 

7“ЕООД, гр. Търговище, „Брамас – 96“ АД, гр. Шумен, проверка по сигнал на река 

Смядовска, „Хамс“ ЕООД, с. Надарево, „РЕ“ ЕООД, гр. Търговище и „РВ Метал“ ЕООД, 

гр. Шумен/, сред които: 1 брой проверка на "Братя Томови“ АД, гр. Попово – във връзка с 

поставени условия в Решение по ОВОС, 1 брой проверка на „Шишеджам Аутомотив 

България“ ЕАД, гр. Търговище – във връзка с писмо на дружеството за уточняване 

местоположението на точки за проби въздух от източници на емисии; „Драго Ценков“ 

ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. Градище – относно утвърждаване на 

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

атмосферния въздух. 

През месец август са съставени 2 броя АУАН по ЗЧАВ на следните дружества: 

„Био Ароматик“ ЕООД, гр. Шумен и „Драго Ценков“ ЕООД, гр. Шумен - за непроведен 

емисионен контрол от източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, 

инсталирани на производствени площадки, съответно в кв. „Дивдядово“, гр. Шумен и в с. 

Градище. 

  ШУМ - във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен 

график за извършване на контролни измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници за 2022 г., през месец август е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от следните обекти: „Клара АВС“ 

ЕООД, с. Зелена морава, „Чернев“ ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. Хан 

Крум и „Роса“ АД, гр. Попово. Същото е проведено от РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София, 

в съответствие с Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие, и определяне на шума в мястото на 

въздействие. 

ВОДИ: Извършени са планови проверки на  9 бр. обекти емитери на отпадъчни 

води  

ПОЧВИ През изминалия месец експертите от направлението взеха участие в 

извършване на 4 бр. проверки по условие 13 от издадени Комплексни разрешителни на 

Регионално депо за неопасни отпадъци кв. Дивдядово, „Братя Томови“ АД, „Керамат“ АД 

и „Енола Фарм“ ЕООД. През предходния месец са извършвани 1 бр. извънредна проверка 

на Б-Б кубове и 5 бр. планови проверки складове за съхранение на залежали и негодни за 

употреба препарати за растителна защита. При извършените проверки са дадени 2 бр. 

предписания, същите са изпълнени. 

БРЗТЗСР: Извършени са 24 бр. проверки. Проверени са 24 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол е дадено едно предписание, което е изпълнено в срок. През 

отчетния период е съставен един АУАН по реда на ЗЛР.  Предписанието дадено на 

Община Шумен в резултат от извършена проверка на Защитена местност „Марашка 
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кория“, при която се установиха изхвърлени строителни отпадъци в границите на 

защитената територия е изпълнено в указания срок.  АУАН бе съставен на физическо 

лице-билкозаготвител, за което се установи, че е организирало втори билкозаготвителен 

пункт в едно и също населено място, без да е уведомило за това РИОСВ – Шумен 

съгласно разпоредбите на ЗЛР. При проверката се констатира също, че лицето изкупува 

плод бъз без да има издадено позволително за ползване за този вид билка. За периода са 

предприети действия по 9 бр. подадени сигнала, касаещи компетенциите на направление 

„БРЗТЗСР“, като също така е препратен до РИОСВ – Русе един сигнал за бедстващ 

щъркел, предвид това, че населеното място, в което е намерен е в нейния териториален 

обхват. Извършена е една проверка по постъпил сигнал, който не е в компетенциите на 

РИОСВ - Шумен в компетенциите. 

ОТПАДЪЦИ: За отчетния период, са извършени общо 57 бр. проверки, от които 44 

бр. планови и 13 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 30 бр. 

предписания, като са изпълнени 19 бр. Издадени са 6 броя нови и изменения и допълнения 

на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 4 бр. нови за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 2 бр. изменение и 

допълнение на регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на 

отпадъци, 1 бр. нов разрешителен документ за дейност по отпадъци.  

ПОЧВИ От експертите са извършени 3 бр. извънредни проверки във връзка с 

постъпил в РИОСВ гр. Шумен сигнал с вх. № С-102/12.08.2022 г., относно изхвърлени 

препарати за растителна защита в землището на с. Подгорица, общ. Търговище.  В деня на 

получаване на сигнала с КП № СЙ-58/12.08.2022 г. е извършена проверка на място, при 

която е установено, че по протежение на местен общински път на четири места, са 

налични чували (найлонови и хартиени, голяма част с нарушена цялост) с препарати с 

неустановен произход. Препарати са покрити с плътен найлон от служители на община 

Търговище с оглед недопускане на допълнително разпиляване по прилежащи земни 

площи. По време на проверката бе получено телефонно обаждане за издадено 

прокурорско разпореждане за 24-часова полицейска охрана на описания общински път до 

15.08.2022 г. Дадено е предписание да се представят в РИОСВ – гр. Шумен копия на 

документи, издадени от компетентните правоохранителни органи във връзка с 

установените изхвърлени ПРЗ. Подателят на сигнала присъства по време на проверката. С 

писмо вх. № С-105-(2)/16.08.2022 г. община Търговище уведомява, че в ОД МВР гр. 

Търговище е образувано ДП № 110/2022 г. пр. пр. № 1861/2022 г. по описа на РП 

Търговище за извършено престъпление по чл. 352, ал. 1 от НК и съгласно указания от 

прокурора община Търговище следва да създаде организация за транспортиране и 

съхраняване на установените ПРЗ.  С КП № ЗВ-61/17.08.2022 г. е извършена проверка, 

при която е установено, че в периода 17-19.08.2022 г. е извършено събиране на 

изхвърлените и разпилени отпадъци от ПРЗ,  претегляне на събраните отпадъци в общо 

количество 5553,5 кг и 309 кг пръст, същите са транспортирани до общински склад за 

съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ в с. Голямо Соколово, общ. 

Търговище на основание договор със „Сириус Стар Бг“ ЕООД за събиране и 

транспортиране на отпадъци с код  02 01 08* и 17 05 03*.  На 22.08.2022 г. е извършено 

пробонабиране – вземане на почвени проби от почистените участъци от акредитиран 

пробовземач от РЛ - Шумен, съставен е КП № СЙ-60/22.08.2022 г.  

ОХВ извършени са 15 бр. планови проверки, от тях  1 извънредни проверки,  дадени 

31 предписания, изпълнени 31  предписания и участие в четири   проверки на КР. 

СЕВЕЗО –няма извършени проверки  

ЗОПОЕЩ – 4 проверки, дадени 3 предписания, изпълнени 2 предписания 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ Извършени са четири планови проверки на 

комплексно разрешително - Регионално депо за неопасни отпадъци-Шумен, „Братя 
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Томови“ АД, „Керамат“ АД и „Енола фарм“ ЕООД. С проверките на обекти с комплексно 

разрешително, извършени през месец август, са изпълнени шест от деветте проверки, 

планирани за трето тримесечие на 2022 година. При плановата проверка на Регионално 

депо за неопасни отпадъци-Шумен е установена необходимост от получаване на 

допълнителна информация относно предприетите действия за предварително третиране на 

смесените битови отпадъци и действията за прекратяване на приемането на отпадъци, 

които не са упоменати в комплексното разрешително.  При плановата проверка на 

„Керамат“ АД се установи липса на документирани проверки на водопроводната мрежа, 

във връзка с което с предписание същите ще бъдат изискани за проверка. При проверката 

на „Гужер комерс“ ООД е дадено едно предписание за представяне на информация за 

промяната на ползваното гориво за отопление на животновъдните сгради. При проверката 

на „Енола фарм“ ЕООД се установи наличието на изградени, но не в експлоатация общо 8 

вентилатори (по четири за всяка от двете сгради), за които е текуща, но неприключила 

процедура за актуализация на комплексното разрешително. Дадено е предписание за 

представяне на мерки за недопускане експлоатация на тези вентилатори, до издаване на 

решението за актуализация. В представената при проверката документация липсваха 

данни за конкретните параметри на вентилаторите към двете сгради, като се даде второ 

предписание за представяне на тази информация. Съставен е Акт за установяване на 

административно нарушение на Община Шумен за нарушение, установено при проверка 

по сигнал през месец май 2022 г - липса на адекватен контрол върху системата за 

отвеждане на инфилтрат от тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци-Шумен към 

ретензионен басейн за съхранение на тази отпадъчна течност, преди нейното ползване за 

оросяване на повърхността на депонираните отпадъци. Съставен е акт на „Хан Омуртаг“ 

АД за неспазване на годишните норми за образуване на два от отпадъците за периода на 

2021 година. 

ОВОС и ЕО  При извършените планови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец август са издадени 5 НП на 

обща стойност 7000 лв.  

1. №54/08.08.2022г., Е*С*Й*. Не е уведомил РИОСВ - Шумен за организирания от 

него билкозаготвителен пункт в с. Илийно, общ. Омуртаг. Нарушен чл. 31, ал. 2, т.1 от 

ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 200 лв. 

2. №55/15.08.2022г, „Виктор Вичев“ ЕООД. Съхранение на ИУМПС и части от 

ИУМПС в имот с. Здравец, ул. Петлешков №1 без да притежава документ по чл. 35 от 

ЗУО. Осъществен състава на чл.143, ал.1, т.1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 3 000 лв. 

3. №56/24.08.2022г., „Гроугрийн-България“ ООД. Не е изпълнило предписание № 8 

от съставен КП№ АН-09/11.03.2022г. Осъществен състава на чл.166, т. 3 от ЗООС вр. с 

чл.155, ал. 2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р на 2 000 лв.  

4. №57/24.08.2022г., Община Опака. Заустване на отпадъчни води в отклонение на 

зададените в РЗ  ИЕО. Нарушен чл.48, ал.1, т.3 от Закон за водите във връзка с чл.38, ал.3 

от Наредба №2/8.6.2011г. Наложена санкция в р-р  на 1 000 лв. 

5. №58/24.08.2022г., "Алекс-1000" ЕООД. Дружеството е изкупило лист липа с цвят 

липа в не цъфнала фаза и е надвишило с 310кг. разрешеното му количество за ползване на 

стрък полски хвощ. Нарушени чл.7, т. 5 и т. 8 от Наредба № 2/ 20.01.2004г. за правилата и 

изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения към чл.27 

от Закона за лечебните растения и чл.28б, предложение 2-ро от ЗЛР. Наложена санкция в 

общ р-р на 800 лв. 

СПОРАЗУМЕНИЯ: Сключени са 5 бр. споразумения на обща стойност 9660 лв. 

1. Споразумение №10/01.08.2022г., „Алекс 1000“ ЕООД. Дружеството е изкупило 

лист липа с цвят липа в не цъфнала фаза и е надвишило с 310кг. разрешеното му 
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количество за ползване на стрък полски хвощ. Нарушен чл.7, т. 5 и т. 8 от Наредба № 2/ 

20.01.2004г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от 

лечебни растения към чл.27 от Закона за лечебните растения и чл.28б, предложение 2-ро 

от ЗЛР. Наложена санкция в общ р-р на 560 лв. 

2. Споразумение №11/4.08.2022г., „Екопак НП 99“ ЕООД. Дружеството не е 

представило годишен отчет по отпадъци за 2021 г. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 

1, предложение второ от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. 

и доп. бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 44, ал. 6 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 1 400 

лв. 

3. Споразумение №12/05.08.2022г., „ММ Атанасов Транс“ ЕООД. Дружеството е 

извършило административно нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в не 

представяне в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на годишни отчети по 

отпадъците съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и наредбата по 

чл. 48, ал. 1 от ЗУО. Осъществен състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение второ от 

Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп. бр. 17/2022 г.), във 

връзка с чл. 44, ал. 6 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

4. Споразумение №13/23.08.2022г., „Автомагистрали Черно Море“ АД. Дружеството 

е извършило административно нарушение, чрез бездействие, изразяващо се в 

неизпълнение на предписание. Осъществен състава на чл.166, т.3, вр. с чл.155, ал.2 от 

ЗООС. Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

5. Споразумение №14/25.08.2022г., „Метарекс“ ООД. Извършило дейност по 

съхраняване на отпадъци (дейност по оползотворяване с код R-13-Съхраняване на 

отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12. с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им / 

дейност по обезвреждане с код D-15 Съхраняване до извършване на някоя от дейностите 

D-l-D-14. с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.),съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 и Приложение № 

1 към § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, без 

да притежава издадено от компетентен орган разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО. Осъществен състава на чл.136, ал. 2, т. 3 във 

връзка с чл. 35. ал. 1, т. 1 от  ЗУО. Наложена санкция в р-р на 4 900 лв. 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

Околна среда: Пречиствателните съоръжения на всички  обекти, проверени при 

планови проверки през отчетния период са в изправност и в експлоатация. Не е 

установено заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или 

канализационна мрежа. Няма регистрирани замърсявания и аварийни ситуации. 

Изпратена е до МОСВ изискана информация с Писмо Изх№05-08-1690 от 

15.07.2022г., относно проучване на компетентните органи на тема “Извлечени поуки от 

аварии“.  Изпратена до МОСВ е изисканата информация с писмо Изх. №04-00-2165 от 

5.08.2022 г., по изпълнение на чл.133, ал.3 от Закона за публичните финанси и 

представяне на подробен отчет към 30.06.2022 г. за изпълнение на програмния бюджет на 

МОСВ. Информацията е във връзка с  Политика в областта на околната среда  и Програма 

1900.01.06 »Оценка и управление на въздействието върху околната среда: във формата на 

Приложение №3 - свързана с прилагане на законодателството по екологична отговорност 

и контрола на риска от големи аварии с опасни химични вещества. 

Бизнеса: През месец август са представени и обработени 8 броя доклади за 

проведени СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Фикосота“ 
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ООД, гр. Шумен, „Земя - 96“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. Струйно, 

„Алмед“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – гр. Нови пазар, ОП "Чистота“, гр. 

Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Полипринт“ ЕООД, 

гр. Шумен, „Пътища“ АД, гр. Шумен, производствена площадка – кв. „Мътница“ и „Мит 

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

Котел и Върбица”, гр. Омуртаг – 2 бр.,). Резултатите от проведените измервания показват, 

че само при един обект с източник на емисии, съдържанието на контролираните вредни 

вещества в отпадъчните газове не отговаря на нормите, регламентирани с нормативните 

актове. 

Изпратено писмо до фирми на територията на РИОСВ Шумен, относно проучване 

за наличието на вещества и вещества в смеси от Вписване 74. Диизоцианати от 

приложение XVII към REACH, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 18 декември 2006 година относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на 

Европейска агенция по химикали 

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 56 бр. отговори 

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

Наредбата за ОС, 1 бр. по подмярка 4.2, 5 бр. по подмярка 6.3 и 1 бр. по подмярка 6.1); 16 

бр. по внесени Горскостопански програми; 4 бр. по внесени План-извлечения (ДГТ). 

Издадени са 4 бр. решения по Наредбата за ОС, както и 1 бр. решение за прекратяване на 

процедура по реда на наредбата. За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за 

ОС са изпратени 2 бр. писма до БД гр. Варна за становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона 

за водите. По внесени УИН са изготвени 14 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. Експерти от направлението 

дадоха становище по внесен допълнен и преработен ДОВОС за инвестиционно 

предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет до 1 086 свине майки, 4 992 бр. 

прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване в Поземлени имоти 10882.103.201 и 

10882.103.202 по Кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен“. 

Експерти от направлението взеха участие в: 2 бр. Комисии във връзка с изготвяне 

на ГСП и ЛП на ТП „ДЛС Паламара“ и ТП „ДГС Шумен“; 1 бр. Комисия във връзка с 

изготвяне на ГСП за ОГТ на Община Шумен; 1 бр. Комисия по ловно стопанство при ТП 

„ДГС Омуртаг“; 1 бр. Комисия в СГКК - гр. Търговище за изработване на контактни зони 

и списък на засегнати имоти на територията на обл. Търговище. 

В рамките на месеца са издадени две регистрационни карти, съгласно разпоредбите 

на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани два екземпляра от видовете 

Слънчева аратинга (Aratinga solstitialis) и Розово какаду (Eolophus roseicapilla). 

Процедирани са 59 уведомления за инвестиционни предложения, 3 уведомления за 

план/програма,  изготвени са 10 процедурни писма с указана приложима процедура по 

реда на глава шеста от ЗООС, 9 от които за преценяване на необходимостта от 

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

- през месец август са постъпили 7 бр. Искане с информация за преценяване на 

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

бр. Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации с РЗИ. Извършени са осем 

планови проверки, две от които чрез посещения на място и шест по документи както 

следва: по изпълнение на условия и мерки в Решение по ОВОС № ШУ-2-3/2019г. за 

„Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на свине, за която е издадено 

комплексно разрешително № 326-Н0/2008 г., и оборудване на нов животновъден обект - 

инсталация за интензивно отглеждане на птици /бройлери/ в рамките на площадката 
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представляваща поземлен имот 57649.40.2 по КК на гр. Попово“, при която е 

констатирано, че инвестиционното предложение е в процес на реализация. По изпълнение 

на условия и мерки в Решение по ОВОС № ШУ-3-4/2019г. за  „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 е констатирано, че не е започнала реализация на ИП. По 

изпълнение на условия в  Решение № ШУ-03-ПР/2018 г. на РИОСВ гр. Шумен за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за „Рекултивация на старо 

сметище за неопасни отпадъци на Община Попово в землището на с. Славяново“. С писмо 

възложителят информира, че не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение, поради липса на финансиране. По изпълнение на условия в  Решение 

№ШУ-41-ПР/2017 г. на РИОСВ гр. Шумен за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с 

максимален капацитет 38 918 броя места за птици в ПИ № 57649.503.3158 по КК на гр. 

Попово с площ 5161 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“. С писмо 

възложителят информира, че не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. По изпълнение на условия в  Решение № ШУ-17-ПР/2020 г. на РИОСВ гр. 

Шумен за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за „Увеличаване 

капацитета на съществуваща птицеферма с 60 000 места за птици и отглеждане на птици -

подрастващи кокошки носачки“ в УПИ X, кв. 1 по плана на с. Буйново, общ. Търговище с 

площ 13,756 дка“. С писмо възложителят информира, че не е започнало осъществяване на 

инвестиционното предложение. По изпълнение на условия и мерки в  Решение по ОВОС 

№ ШУ-1-2/2019 г. на РИОСВ гр. Шумен за „Разширение на гробищен парк“ в части от 

поземлени имоти с идентификатори 53535.235.405 с площ 43 302 м² и НТП: „Пасище“ и 

53535.235.406 с площ 23 594 м² и НТП: „Пасище“ по КК на гр. Омуртаг“ С писмо 

възложителят уведомява, че ИП е в процес на реализация и за изпълнение на условия в 

Решението по ОВОС според етапа на реализирането му. По изпълнение на условия в  

Решение № ШУ-20-ПР/2016 г. на РИОСВ гр. Шумен за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за  „Добив и първична преработка на строителни материали- 

варовици в находище „Ламбурлука“, с. Веселиново, община Смядово, област Шумен с 

обща проектоконцесионна площ 28,501 дка“. С писмо възложителят уведомява, че е 

сключен договор за концесия, не са извършвани фактически действия по изпълнение на 

договора в концесионната площ.  По изпълнение на условия в Решение № 14-ПР/2018г. на 

МОСВ за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка "Очистно 

съоръжение (ОС) Вълчи дол-Кранов възел (КВ) Преселка". С писмо възложителят 

предоставя информацията за изпълнение на условията; за извършения контрол е 

уведомено МОСВ. 

Постановени са пет решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС  с характер на решенията „да не се извърши ОВОС“. Постановени са пет решения 

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

се извърши ЕО“. Постановени са две решения за прекратяване на производството по реда 

на Глава шеста от ЗООС и ЗБР, поради получени становища за несъответствие на 

инвестиционните предложения с предвижданията на ОУП на Общината, на чиято 

територия ще се реализират, съгласуван със Становище по ЕО на РИОСВ гр. Шумен. 

Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

1. с РЗИ гр. Шумен, БДЧР гр. Варна, ОДБХ гр. Шумен, „ВиК-Шумен“ ООД гр. 

Шумен, ТП „ДГС-Шумен“ гр. Шумен, Община Шумен, Кметство Ивански, Кметство 

Ветрище и Кметство Радко Димитриево- по постъпил допълнен и преработен Доклад за 

ОВОС за ИП „Изграждане на свинекомплекс с капацитет  1 086 свине майки, 4992бр. 
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прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване“ в поземлени имоти с идентификатори: 

10882.103.201 с площ 85 730 м² и 10882.103.202 с площ 25 011 м²  по КК на с. Ветрище, 

общ. Шумен с възложител „Миранта БГ 2008“ ЕООД; 

2. С РЗИ – по всички представени Искания по ОВОС и ЕО. 

Обществеността:  

           Попълване на актуална информация и данни в публичния регистър на обектите и 

съоръженията с нисък и/или висок рисков потенциал /Севезо обекти/ във вътрешната 

(работна) част на регистъра.    

На основание чл.16, ал.1 от ЗОПОЕЩ, РИОСВ-Шумен е предоставила на 

Министъра на околната среда и водите информация за вписване и поддържане на 

публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ през месец август   2022 г. за 2 броя издадени 

документи по реда на ЗУО. Информацията е подадена електронно и вписана в регистъра 

посредством внедрената Информационна система за управление на публичен регистър 

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ 

РИОСВ – Шумен е възпрепятствана при изпълнението на служебните си задължения 

по Закона за биологичното разнообразие, свързани с настаняването на ранени екземпляри 

от защитени видове животни в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора, ОП „Център за защита на природата и животните“ – гр. Добрич и/или в 

Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, фондация „Геа 

Челониа“ - с. Баня, общ. Несебър, и по-конкретно с транспортирането на животните до 

тези спасителни центрове. До момента изпращахме ранените екземпляри до гр. Стара 

Загора с автобуси на фирма „Шумен – Пътнически Автотранспорт“ ООД от гр. Шумен и 

„Кавказ Бус“ ЕООД от гр. Омуртаг, до ОП „Център за защита на природата и животните“ 

– гр. Добрич с автобуси на „Етап-Адресс и ГРУП ПЛЮС“ ЕООД, след съгласието на 

шофьорите на автобусите, а в посока към Център за размножаване и рехабилитация на 

сухоземни костенурки, фондация „Геа Челониа“ - с. Баня, няма автобусни линии. От 

началото на 2020 година автобусната линия от гр. Шумен е спряна, а автобусната линия от 

гр. Омуртаг е спряна от началото на 2022г. Шофьорите на „Етап-Адресс и ГРУП ПЛЮС“ 

ЕООД вече отказват да превозват ранените екземпляри в посока гр. Добрич. С оглед на 

сравнително честите сигнали за намерени бедстващи животни, особено по време на 

размножителния период на повечето видове животни, всяка година има голям брой 

ранени екземпляри, които трябва да бъдат транспортирани до спасителен център, в който 

да бъдат положени грижи за тях. РИОСВ – Шумен няма отпуснати допълнителни 

финансови средства, които да обезпечат транспортирането на ранените животни със 

служебен автомобил до спасителните центрове в гр. Стара Загора, гр. Добрич и с. Баня, 

един път или няколко пъти на всяка седмица или месец. 

 В тази връзка молим за съдействие за намиране на решение по този дългогодишен 

проблем, за да можем да продължим да изпълняваме безпрепятствено задълженията си по 

транспортирането и настаняването на защитени видове животни, нуждаещи се от 

специализирана помощ. РИОСВ – Шумен има предложение да бъдат отпуснати 

допълнителни финансови средства към бюджета на инспекцията, които да обезпечат 

транспортирането на ранените животни със служебен автомобил до спасителните 

центрове или да бъде сключен договор от страна на МОСВ с лицензирана фирма за 

транспортиране на животни, която да извършва транспортни услуги на територията на 

цялата страна, като взема бедстващите екземпляри от сградите на инспекциите и ги 

транспортира до съответните спасителни центрове. 


