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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

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

96 бр. проверки, при които провериха 77 обекта. От извършените проверки 65 бр. са 

планови, а 31 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 8 броя АУАН и са издадени 5 бр. наказателни 

постановления на обща стойност 10500 лв. През отчетния период по издадени от 

директора наказателни постановления и сключени споразумения са събрани общо 

11 742,79 лв.  По наложени глоби и санкции са платени  4742,79 лв., а по сключени 

споразумения 7000,00 лв.  От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  

874,11 лв. Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 577,12  лв., като 

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

Община Шумен – 64,00 лв., Община Търговище – 77,59 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 10 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 4 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: 30 бр. УИН, 3 броя УПП, седем броя Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и три броя Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО.  През месец септември са постановени: четири 

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

извършва ОВОС“; три решения за преценяване на необходимостта от ЕО с характер на 

решенията „да не се извършва ЕО“; четири решения за прекратяване на производството по 

реда на глава шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР, едно поради получено 

становище 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 и три по искане на възложителя. Извършени са пет планови проверки, 

две от които чрез посещения на място и 3 бр. по документи. Няма съставени АУАН за 

констатирани нарушения на екологичното законодателство.  

През месец септември експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 8 бр. 

проверки на 8 бр. обекта, от които 5 бр. планови и 3 бр. извънредни проверки. В рамките 

на осъществения контрол е дадено едно предписание, което на този етап не е изпълнено, 

но срокът за изпълнението му изтича през месец октомври. През отчетния период няма 

съставени АУАН. За периода са предприети действия по един подаден сигнал, касаещ 

компетенциите на направление „БРЗТЗ“. 

По отношение контрола по ОХВ са извършени 12 бр. планови проверки, при които 

са дадени 12 предписания, а са изпълнени 19  предписания. По ЗОПОЕЩ са извършени 5 

проверки, дадени 0 предписания, изпълнени са 2 предписания. По отношение контрола по 

условията на комплексните разрешителни са извършени три планови проверки при кото са 

дадени 2 бр. предписания. Взето е участие в една планова проверка по отношение контрол 

на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС за бъдещ оператор на комплексно 

разрешително. Изготвен един извънпланов протокол на обект с комплексно разрешително 

с едно предписание. 
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По отношение управление на отпадъците и опазване на почвите извършените 

проверки са общо 43 бр. в т.ч. планови – 28 бр. и извънредни – 15 бр. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 17 бр. предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия, а са изпълнени 8 бр.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  През месец септември 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 96 

бр. проверки, при които провериха 77 обекта. От извършените проверки 65 бр. са планови, 

а 31 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 8 броя АУАН и са издадени 5 бр. наказателни постановления на 

обща стойност 10500 лв. За отчетния период са проведени 5 бр. комплексни проверки на: 

предприятие за производство на консерви „Диавена“ ООД гр. Шумен, инсталации за 

производство на строителни лепила и смеси „Билмат“ ООД гр. Шумен и „Рьофикс“ ЕООД 

гр. Нови пазар, предприятие за производство на растителни масла „Роса“ АД гр. Попово и 

млекопреработвателно предприятие „Дайъри Продъктс“ ЕООД гр. Омуртаг.  В рамките на 

комплексния контрол, за установени нередовности и непредставени при проверките 

документи, на операторите са дадени общо 7 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите с изискванията на законодателството.  

Засилен превантивен контрол: През месец септември са постановени четири 

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

решенията „да не се извършва ОВОС“, за инвестиционни предложения: „Организиране на 

площадка за съхранение (R13), предварително третиране (R12)-балиране на неопасни 

отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, в това число и опаковки, както и метални 

опаковки и рециклиране (RЗ) на неопасни отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки 

в сграда с идентификатор 52009.501.224.7 и сграда с идентификатор 52009.501.224.8 с 

обща застроена площ 1069 кв. м., разположени в ПИ № 52009.501.224 по КК на гр. Нови 

пазар с площ 18754 кв. м. и НТП: „Складова база“. „Изграждане на тръбен кладенец с 

проектна дълбочина 700 м. в ПИ № 83510. 18.41 в землището на гр. Шумен с площ 

175 346 кв. м. и НТП: „За животновъден комплекс“; „Добавяне на нови дейности със 

строителни отпадъци - рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез влагане в 

обратни насипи на строителни площадки на територията на област Шумен и област 

Търговище" и „Изграждане на ФЕЦ с обща инсталирана мощност 88MW в поземлен имот 

с идентификатор 68761.24.19 в с. Станец, общ. Омуртаг“. Постановени са три решения за 

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

извършва ЕО“, за: „Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 52009.101.984 по плана на гр. Нови Пазар, 

общ. Нови Пазар, обл. Шумен“; „Проект за частично изменение на общ устройствен план 

на община Никола Козлево” и „Изготвяне на проект за частично изменение на общ 

устройствен план на община Търговище“. Постановени са четири решения за 

прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР за инвестиционни предложения: 

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 2,6 MW в 

ПИ с идентификатор 67708.207.989 по КК на гр. Смядово с 28048 кв. м. и НТП: 

Неизползвана нива (угар, орница)“; „Изграждане на два броя водовземни съоръжения - 

тръбни кладенци в ПИ 32473.41.1 местност Кайнерджа и ПИ 32473.44.5 местност Хотуля 

по КК на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище“; „Почистване на храстова и горско 

дървесна растителност на имоти в землищата на с. Риш и с. Янково, общ. Смядово" и 

„Почистване на храстова и горско дървесна растителност на имоти в землищата на с. Риш 

и с. Янково, общ. Смядово“. 
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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 е потвърдена  пълнотата и 

съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на 

ПСНРП „Пашабахче България“ ЕАД,  гр. Търговище,  във връзка с изискванията на глава 

седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл11, ал.1  от Наредба 

за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях. Издадено е Решение № РИОСВ Шумен-ПГА-02 /2022 г. 

 

Текущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 10 бр. сигнали и жалби на граждани – 

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

извършиха 4 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 намерен прилеп в частен имот в гр. Шумен, за който има съмнение, 

че е със счупено крило е извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-

47/13.09.2022 г., при която се установи, че прилепът е от вида Ръждив вечерник и е със 

счупено дясно крило и частично разкъсана ципа на същото крило. В тази връзка 

екземплярът бе прибран в сградата на РИОСВ – Шумен с цел последващо транспортиране 

за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора, но същото не беше осъществено поради леталния му изход. Вероятна 

причина за смъртта може да се посочи лошото счупване и загубата на голямо количество 

кръв. Трупът на екземпляра бе оставен в района, където е бил намерен, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. 

2. По сигнал за образувани сметища от чували със строителни отпадъци и гуми по 

пътя гр. Велики Преслав – язовир „Тича“ е извършена проверка на място, в присъствието 

на подателя на сигнала. Констатирани са замърсявания с отпадъци в участъци, находящи 

се на терени около пътя гр. Велики Преслав – яз. „Тича“. Дадени са предписания за 

почистване на замърсените земни площи и е поставен конкретен срок за изпълнение. 

3. Във връзка с постъпил сигнал за изхвърляне на отпадъци около пункт за варене на 

ракия в с. Наум, общ. Каолиново, на 28.09.2022 г. е извършена проверка на обект за 

дестилиране, находящ се в с. Наум, общ. Каолиново. На място се установи, че от обекта се 

формират отпадъчни води, смесени с остатъци от обезалкохолен отпадък от плодове, 

които се отвеждат в земно-изкопна площадка зад пункта, за съхранение. Не са установени 

разпилени отпадъци около пункта. При проверката е съставен Констативен протокол № 

АН-56/28.09.2022 г., с който е дадено предписание за изграждане на водоплътни 

съоръжения за отделяне/утаяване на биоразградимия отпадък, събирателна яма за 

отпадъчните води и бетонова площадка за съхранение на биоразградимия отпадък.  

4. По сигнал вх. № С-124/20.09.2022 г.  за изхвърляне на строителни отпадъци и 

гуми на летище Буховци, общ. Търговище, е извършена проверка на място с КП № СЙ-

66/20.09.2022 г. При проверката е установено замърсяване с биоразградими отпадъци, 

торова маса и гуми в имот – частна собственост. Съгласно GPS координатите е направена 

справка по КККР на с. Буховци, установен е собственикът на имота и е дадено 

предписание за почистване на описаното замърсяване. Подателят на сигнала е уведомен за 

извършената проверка по телефона. 
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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 са извършени 11 бр. планови проверки на лица генератори 

на производствени отпадъци, 12 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. 

Извършени са 4 бр. проверка на лице пускащо на пазара на Р. България опакована готова 

продукция. Извършени са 1 бр. планова проверка 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 4 бр. комплексни проверки. 

 

  Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици  

През месеца приоритет бяха извършването на планови проверки (1 бр. на 

защитена територия, 1 бр. по издадено Решение на МОСВ по Наредбата за ОС, касаещо 

ЗЗ  BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине“ и 4 бр. по издадено Решение на Директора 

на РИОСВ – Шумен по Наредбата за ОС, касаещо ЗЗ  BG 0000432 „Голяма река“) и 

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

Също така бяха извършени и 3 бр. извънредни проверки, както следва: 1 бр. по подаден 

сигнал за намерен прилеп със счупено крило в гр. Шумен; 1 бр. на билкозаготвителен 

пункт на юридическо лице във връзка с писмо на РУ – Нови пазар за извършване на 

съвместна проверка; 1 бр. по внесено уведомление за прочистване на земеделски имоти 

от дървесна и храстовидна растителност в землищата на с. Кълново, с. Ново Янково, с. 

Риш, общ. Смядово, с. Друмево, общ. Шумен, с. Марково, общ. Каспичан, с. Тушовица, 

с. Нова Бяла река, общ. Върбица, обл. Шумен. 

Един екземпляр от вида Ръждив вечерник е оставен в района, където е бил 

намерен съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния изход за прилепа. 

 

 Опазване чистотата на въздуха: 

 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 септември е извършено измерване за определяне на 

общата звукова мощност излъчвана от следните обекти: „СМА Минерал Бургас Вар“ 

ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка – с. Троица, „Рьофикс“ ЕООД, гр. 

Септември, производствена площадка – гр. Нови пазар и „Пестицид“ ЕООД, гр. Шумен – 

производствена площадка – кв. „Мътница“. По утвърденият от Министъра на ОСВ 

годишен график за 2022 г. за извършване на задължителен инструментален контрол, през 

месец септември са взети проби от 1 обект: „Роса“ АД, гр. Попово – извършено е 

измерване за установяване съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, 

формирани при работа на котел ПКМ – 6,5 с предна камера за твърдо гориво. 

Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. София. 
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Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения:  

 През месец септември 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  11 бр. обекти 

емитери на отпадъчни води за месеца: АМЧМ гр. Шумен; „Карлсберг България“ АД, гр.  

Шумен; КМ Смядово; „Кай майнинг“ ЕООД, с. Пристое; „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена 

морава; „Родна индустрия 91“ ЕООД, гр. Попово; „Ив-мес“ ЕООД, с. Златна нива; 

„Камаджиев милк“ ЕООД, с. Крива река; ГПСОВ Търговище; „Пашабахче България“ 

ЕАД, гр. Търговище и „Дайъри продъкс“ ЕООД, гр. Омуртаг.  При проверките е дадено  

едно предписание. Съставени са 5 броя Констативни протокола след водни проби – на 

„Петкан 86“ ЕООД; „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение; „Уайър продакшън“ ЕООД, гр. 

Шумен; „АМЧМ“АД, гр. Шумен и „АМЧМ“АД, гр. Велики Преслав. Дадени са 3 

предписания. Извършени са 3 бр. планови комплексни проверки на „Диавена“ ООД, гр. 

Шумен; „Роса“ АД, гр. Попово и „Дайъри продъкс“ ЕООД, гр. Омуртаг.  Няма дадени 

предписания. Извършени са 3 планови проверки по Комплексно разрешително: 

„Карлсберг България“ АД, гр. Шумен; „Родна индустрия 91“ ЕООД, гр. Попово и „Тракия 

глас България“ ЕАД, гр. Търговище. Няма предписания. Извършени са 2 планови 

съвместни проверки - „Камаджиев милк“ ЕООД, с. Крива река и Кай майнинг“ ЕООД, с. 

Пристое. Няма предписания.  

Извършени са 2 извънредни проверки във връзка с постъпили писма – на ГПСОВ 

Шумен. Извършена една проверка по сигнал – на „Наз 2012“ ЕООД, с. Наум. Дадено едно 

предписание. През месец септември  са съставени  2 броя АУАН по отношение на водите 

– на „Петкан 86“ ЕООД и на „ВиК-Шумен“ ООД, за ПСОВ Шумен. 

 

  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 септември   са 

извършени три планови проверки по условията на комплексни разрешителни издадени 

на операторите „Тракия глас България“ ЕАД гр. Търговище, „Родна индустрия 91“ 

ЕООД, гр. Попово, „Карлсберг България“ АД гр. Шумен.  Съставен е  констативен 

протокол на „Родна индустрия 91“ ЕООД в деня на проверката на основание чл.154, ал.3 

от Закона за опазване на околната среда. 

Извършени са 13 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности по третиране и транспортиране 

на отпадъци: „Си Ди Макс“ ЕООД, „Кай Майнинг“ ЕООД, „ТПК Единство“, „Табс Ойл 

Груп“ ЕООД, , „Верон Транс“ ЕООД, „Глобал Батери Индъстри“ ЕООД, „Вали -77“ 

ЕООД, ЕТ" Фоли-М.Атаносов“, „Биолинкс“ ООД, „Екомакс България“ ООД, „Екомакс“ 

ООД , „Роса“ АД и „Диавена“ ООД.  

  Засилен последващ контрол:   

 За отчетния период са извършени 6 бр. проверки по последващ контрол на дадени при 

предходни проверки предписания на Община Каолиново, „Зики 07“ ЕООД, „Метарекс“ 

ООД, пл. Мътница, ТП ДГС Преслав, гр. Велики Преслав и РВ Метал ЕООД гр. Шумен. 

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 септември, от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са 

съставени 8 бр. АУАН както следва:  

1. АН-08/5.09.2022 г., "ПЕТКАН 86" ЕООД. Заустване на отпадъчни води без 

издадено разрешително по ЗВ. Осъществен състава на чл. 200, ал. 1, т.2 от ЗВ, във вр. с 

чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ. 

2. СС-04/12.09.2022 г., "Фарма Вет" ООД. Дружеството не е предоставило годишен 

отчет за дейности с отпадъци за 2021 год., съгласно изискванията на чл.44, ал.6 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. 

3. СС-05/13.09.2022 г., К*Т*Г*. Лицето е извършило административно нарушение, 

изразяващо се в нерегламентирано изхвърляне на камъни, пръст и строителни материали 

посредством товарен автомобил на неразрешено за това място. Нарушен чл.29, ал.2, 

предложение второ от ЗУО. 

4. ЕВ-А 04/16.09.2022 г., "Младост 2016 "ООД. Дружеството не е водило и 

подържало досие на хладилните и климатични инсталации през 2021 г до датата на 

проверката. Осъществен състава на чл. 34и,ал.17 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух/Дв бр.45/1996 г. изм. и доп./, във,  с чл.29 от Наредба №1 от 17.02.2017 г. 

5. ЗВ-14/16.09.2022 г., С*Г*Ф*. Не е предал собствени ИУМПС на площадка за 

съхранение или разкомплектоване. Осъществен е състава на чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗУО, във 

връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС. 

6. ЗВ-15/26.09.2022 г., „Рок 7“ ЕООД. Дружеството е извършило административно 

нарушение, като не е водило отчетност за образуваните от дейността си производствени 

отпадъци, класифицирани с кодове :15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 10*, 15 02 02*, 10 01 

15, 10 01 17, 10 01 19, 13 02 05*,10 01 26 и 16 02 14 , съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 

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

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

първо 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.   

7. СЙ-01/27.09.2022 г., Д*С*К*. Лицето е извършило административно нарушение 

в качеството си на собственик на поземлен имот неконтролирано е управлявал строителни 

отпадъци, като не ги е предоставил за събиране, транспортиране и третиране на лица, 

които извършват тези дейности в съответствие със ЗУО. Нарушен чл.29, ал.2, 

предложение второ от ЗУО. 

8. ЗВ-16/27.09.2022 г., КВИНС-АРГО ЕООД. Чрез бездействие, изразяващо се в 

неизпълнение на задължителни предписания дадени на основание чл. 155,ал. 2 от Закона 

за опазване на околната среда с констативен протокол ЗВ-56 от 05.08.2022 г. Осъществен 

състава на чл. 166,т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от  Закона за опазване на околната среда. 

 

Наложени са 3 бр. текущи месечни санкции за 135,46 лв., като следва:  

1. И-16-13/08.09.2022 г., на „Херти“ АД.  Замърсяване на околната среда, 

вследствие превишаване на ИЕО в отпадъчните води. Наложена ТМС в  р-р на 81,90 лв. 

2. И-16-14/30.09.2022 г., на „Автомагистрали Черно море“ АД. Замърсяване на 

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

р на 33,10 лв. 

3. И-16-15/30.09.2022 г., на „Милктрейд-БГ“ ООД. Замърсяване на околната среда, 

вследствие превишаване на ИЕО в отпадъчните води. Наложена ТМС в  р-р на 20, 46 лв. 
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АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ  През месец септември са извършени планови проверки 

на 8 обекта. През отчетния период са извършени общо 4 броя извънредни проверки, сред 

които: 1 брой проверка на „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен – във връзка с писмо на 

дружеството за уточняване местоположението на точка за проби въздух от източник на 

емисии; „Био Ароматик“ ЕООД, гр. Шумен – относно утвърждаване на точка за проби 

въздух от източник на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух; 1 

брой проверка на „РВЦ“ ООД, гр. Шумен – по писмо на ГД „ПБЗН“, гр. София – относно 

възстановяване действието на документ за правоспособност;  1 брой проверка на „РВ 

Метал“ ЕООД, гр. Шумен – проверка по последващ контрол – на място е уточнено 

местоположението на точка за проби въздух от източник на емисии, дадено е предписание 

със срок пробонаборният отвор да се изработи, в следствие на което, същият ще бъде 

утвърден от директора на РИОСВ – Шумен. През месец септември е съставен 1 брой 

АУАН по ЗЧАВ на „Младост 2016“ ООД, гр. София, производствена площадка – гр. 

Търговище за неводене и неподдържане на досиета на хладилни системи. 

 

  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 септември е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от следните обекти: „СМА Минерал 

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

гр. Септември, производствена площадка – гр. Нови пазар и „Пестицид“ ЕООД, гр. 

Шумен – производствена площадка – кв. „Мътница“. 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: През отчетния период са извършени планови проверки на  11 бр. обекти 

емитери на отпадъчни води, съставени са 5 броя Констативни протокола след водни 

проби, извършени са 3 планови комплексни проверки и 3 бр. планови проверки по 

Комплексно разрешително. Извършени са 2 планови съвместни проверки и 2 извънредни 

проверки във връзка с постъпили писма. Извършена една проверка по сигнал – на „Наз 

2012“ ЕООД, с. Наум. През месец септември  са съставени  2 броя АУАН по отношение 

на водите – на «Петкан 86» ЕООД и на «ВиК-Шумен» ООД, гр. Шумен за ПСОВ Шумен. 

 

ПОЧВИ: През изминалия месец експертите от направлението взеха участие в 

извършване на 3 бр. проверки по условия 13 от издадени Комплексни разрешителни на 

„Карлсберг България“ АД гр. Шумен, „Родна Индустрия“ ЕООД гр. Попово и „Тракия 

глас България“ ЕАД гр. Търговище. През предходния месец са извършвани 2 бр. 

извънредни проверки - една на Б-Б кубове гр. Опака и една на склад за ПРЗ гр. Шумен, 

както и 3 бр. планови проверки на склад за съхранение на залежали и негодни за 

употреба препарати за растителна защита и 2 бр. на Б-Б кубове с. Градище и с. Сини вир. 

При извършените проверки не са дадени предписания. 

 

БРЗТЗСР: Извършени са 8 бр. проверки. Проверени са 8 бр. обекта. През отчетния 

период няма съставени АУАН. В рамките на осъществения контрол е дадено едно 

предписание, което на този етап не е изпълнено, но срокът за изпълнението му изтича 

през месец октомври. Предписанието е дадено на юридическо лице, което е собственик 

на билкозаготвителен пункт за представяне за проверка в сградата на РИОСВ – Шумен 

на регистрираната книга-дневник към пункта, тъй като същата не бе открита на адреса на 

пункта. Проверката на пункта се извърши в резултат на изпратено писмо от РУ – Нови 
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пазар за извършване на съвместни проверки на билкозаготвителни пунктове. За периода 

са предприети действия по един подаден сигнал, касаещ компетенциите на направление 

„БРЗТЗ“. 

 

ОТПАДЪЦИ: За отчетния период, са извършени общо 43 бр. проверки, от които 

28 бр. планови и 15 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 17 бр. 

предписания, като са изпълнени 8 бр. Издадени са 7 броя нови и изменения и 

допълнения на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 1 бр. 

за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 4 бр. изменение и допълнение на 

регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, 1 бр. 

изменение и допълнение на разрешителен документ за дейност по отпадъци и 1 бр. 

прекратяване на разрешителен документ.  

 

ОХВ Извършени са 12 бр. планови проверки, от тях  1 извънредна проверка. 

Дадени са 12 предписания, а са изпълнени 19. Взето е участие в три  проверки по КР. 

 

СЕВЕЗО – няма извършени проверки. 

 

ЗОПОЕЩ – 5 проверки, дадени 0 предписания, изпълнени 2 предписания. 

 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ Извършени са три планови проверки по 

условията на комплексно разрешително на „Тракия глас България“ ЕАД, „Родна 

индустрия 91“ ЕООД, „Карлсберг България“ АД .  При проверката на „Родна индустрия 

91“ ЕООД се установи липса на документи, които следва да бъдат изготвени и 

поддържани за прилагане на условията от комплексното разрешително. Поради тази 

причина, на основание чл.154, ал.3, беше съставен протокол на място с изискване да 

бъдат представени липсващите документи в срок до седем дена от извършване на 

проверката. В протокола от плановата проверка също са дадени две предписания за 

предприемане на действия по изпълнение на изискванията на екологичното 

законодателство. 

 

ОВОС и ЕО  При извършените планови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец септември са издадени 5 НП 

на обща стойност 10 500 лв. 

1. №59/01.09.2022 г., „Родна индустрия - 91“ ЕООД. Дружеството е извършило 

административно нарушение, като е приело и оползотворявало ( третиране с код R 13 (с 

съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейност с кодове R1- R 12 с 

изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им; и  с код R10- Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения 

за земеделието или околната среда (запълване, обратен насип)  строителни отпадъци, на 

територията на поземлени имоти с идентификатори  № 57649.503.3739 и № 57649.58.2, гр. 

Попово,  предприятие за производство на тухли и площадка за добив на инертни 

материали стопанисвани от „Родна индустрия – 91“ ЕООД без да притежава документ за 

дейности с отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците и Наредбата 

по чл.43, ал.4 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 7 000 лв. 

2. №60/02.09.2022 г, "ВиК-Шумен"ООД, гр. Шумен за КС Каспичан. Заустване на 

отпадъчни води в отклонение на заложените ИЕО в Разрешително за заустване. Нарушен 

чл. 48, ал. 4 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 1000 лв. 
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3. №61/26.09.2022 г., "ВиК-Търговище"ООД.  Заустване на отпадъчни води в 

отклонение на заложените ИЕО в Разрешително за заустване. Нарушен чл. 48, ал. 4 от ЗВ. 

Наложена санкция в р-р на 1000 лв. 

4. №62/ 30.09.2022г.,"М4 ХОЛИДЕЙ" ЕООД. Неизпълнение на дадено предписание. 

състав на чл. 200, ал. 1, т.31 от ЗВ, във вр. с чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ. Наложена санкция в р-

р на 1000 лв. 

5. №63/30.09.2022г., "ГроуГрийн-България" ООД. Отвеждане на отпадъчни води по 

прилежащи площи. Нарушен чл. 127, ал.1 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 500 лв. 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ: Сключени са 5 бр. споразумения на обща стойност 7000 лв. 

1. Споразумение №15/01.09.2022 г. на „Олимпия Шумен“ ООД. Неизпълнение на 

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

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

2. Споразумение №16/02.09.2022г. на ЕТ „Бисер Митев-Сейко-Емил Митев-Нели 

Алдинова“. 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. Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

3. Споразумение №17/07.09.2022 г, 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. 

Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

4. Споразумение №18/16.09.2022г., „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. Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

5. Споразумение №18(19)/29.09.2022г, „Март 313“ ЕООД. 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. Наложена санкция 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:  
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. 

Бизнеса:  
През месец септември са представени и обработени 6 броя доклади за проведени 

СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Карлсберг България“ 

АД, гр. Шумен, „Драго Ценков“ ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка – с. 

Градище, ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. 

„Дивдядово“ – 2 бр., „Иксед“ ООД, с. Климент и „Алкомет“ АД, гр. Шумен). Резултатите 

от проведените измервания показват, че съдържанието на контролираните вредни 

вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, 

регламентирани с нормативните актове. 
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Получена информация от  фирми на територията на РИОСВ Шумен, относно 

Писмо на МОСВ Вх.№ДО-373 от 15.08.2022г. за проучване наличието на вещества и 

вещества в смеси от Вписване 74. Диизоцианати от приложение XVII към REACH. 

Информацията съдържа име и адрес на оператора, име на веществото, вида употреба. 

информация, относно наличие в нашия териториален обхват на : 

-доставчици (производител, вносител, потребител надолу по веригата или 

дистрибутор), които пускат на пазара или 

-крайни професионални/промишлени потребители, които използват вещества от 

групата на диизоцианатите, в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в 

смеси. 

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 49 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП (от които, 2 бр. по подмярка 4.2, 1 бр. по подмярка 6.3 и 2 

бр.) 39 бр. по внесени Горскостопански програми; 2 бр. по внесени План-извлечения 

(ДГТ). Издадени са 3 бр. решения по Наредбата за ОС. По внесени УИН са изготвени 10 

бр. писма, указващи приложимата процедура по ЗБР при съвместяване на процедирането 

по глава шеста от ЗООС. Дадени са 7 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и 

ЗБР за ИП, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени 

зони. Експерти от направлението взеха участие в 2 бр. Комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

ЗОЗЗ при Областни дирекции „Земеделие” – Шумен и Търговище; 2 бр. Комисии във 

връзка с изготвяне на ГСП на ТП „ДГС Нови пазар“ и ТП „ДГС Преслав; 1 бр. Комисия в 

СГКК - гр. Търговище за изработване на контактни зони и списък на засегнати имоти на 

територията на обл. Търговище. През месеца е продължено прочистването на път в ПР 

„Патлейна“, но поради възникнал технически проблем с почистващата машина (шредер), 

прочистването е преустановено до отстраняване на техническата неизправност на 

машината. 

Процедирани са 30 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, пет от които за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и пет за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

През месец септември 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 

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

пет планови проверки, две от които чрез посещения на място и три по документи: По 

изпълнение на условия в  Решение № ШУ-05-ПР/2019 г. на РИОСВ гр. Шумен за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за „Изграждане на рибовъдна 

ферма за отглеждане на риба в язовир Дервиша“ в поземлени имоти с идентификатори 

58222.111.97 с площ 59 257 м² и НТП: „Язовир” и с идентификатор 58222.111.96 с площ 

3800 м², НТП: „Мера” по Кадастралната карта на гр. Велики Преслав“, при която е 

констатирано, че не е започнала реализация на ИП. По изпълнение на условия в  

Решение №ШУ-06-ПР/2020 г. на РИОСВ гр. Шумен за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС за „Изграждане на сгради /бунгала/ за сезонен отдих в 

поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447 по КК 

гр. Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони-ПАВИЛИОН 1-Модулен 

павилион-репродуктивно-производствен център за риби в ПИ № 58222.111.96 и 

ПАВИЛИОН 2-Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана 

биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-

изследователска и развойна дейност и обучение) в поземлен имот с идентификатор 

58222.111.96 по КК на гр. Велики Преслав, при която е констатирано, че не е започнала 

реализация на ИП. По изпълнение на условия в  Решение № ШУ-37-ПР/2021 г. на 

РИОСВ гр. Шумен за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 
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„Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация/ централа (ФЕЦ) с мощност до 

650 kW в поземлен имот с идентификатор 36194.57.7, находящ се в с. Каравелово, общ. 

Никола Козлево, обл. Шумен“. В РИОСВ гр. Шумен е налична документация, 

удостоверяваща изпълнение на условието. По изпълнение на условия и мерки в Решение 

№ ШУ-03-ПР/2021 г. на РИОСВ гр. Шумен за „Увеличаване капацитета на 

съществуваща птицеферма с капацитет 37 000 бр. места за птици-бройлери до 58 240 бр. 

места за птици чрез оборудване и експлоатация на съществуваща сграда с 

идентификатори 83510.682.587.1 и 83510.682.586.1 по КК на гр. Шумен“. В РИОСВ гр. 

Шумен е налична документация, удостоверяваща изпълнение на условието. По 

изпълнение на условия в  Решение № ШУ-19-ПР/2021 г. на РИОСВ гр. Шумен за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за  „Приемане за 

оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 „Минерали (например пясък, 

камъни)“ на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово“ в поземлени имоти с 

идентификатори 83510.567.18 и 83510.567.19 по КК на гр. Шумен с НТП: „Депо за 

битови отпадъци (сметище)“. В РИОСВ гр. Шумен е налична документация, 

удостоверяваща изпълнение на условието. Постановени са четири решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  с характер на решенията „да 

не се извърши ОВОС“. Постановени са три решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО  с характер на решенията „да не се извърши ЕО“ Постановени са 

четири решения за прекратяване на производството по реда на Глава шеста от ЗООС и 

ЗБР, едно поради получено становище за несъответствие на инвестиционните 

предложения с предвижданията на ОУП на Общината, съгласуван със Становище по ЕО 

на РИОСВ гр. Шумен, на чиято територия ще се реализира, и три по искане на 

възложителя. Проведени са консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки 

с БДЧР гр. Варна, БДДР гр. Плевен и ОД „Земеделие“ гр. Шумен по постъпил годишен 

доклад за 2021г. по наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Община Венец и 

с РЗИ – по всички представени Искания по ОВОС и ЕО. 

 

Обществеността: През месец септември експерти от РИОСВ и техните деца с 

радост се включиха в кампанията на bTV Media Grup "Да изчистим България заедно". За 

пореден път те участваха в инициативата, която се провежда с подкрепата на 

Министерството на околната среда, което е основен партньор.  Само за два часа всички 

заедно успяха да съберат 15 чувала с битови отпадъци от стъпалата към Паметник 

"Създатели на българската държава" в Шумен. Идеята бе, чрез пример да покажат, че не 

за един ден, а системно трябва да се грижим за чистотата на околната среда. 

            Близо 120 деца от 5 шуменски училища се включиха в Еко фестивал, посветен на 

Европейската седмицата на мобилността, чийто основен организатор бе шуменската 

Регионална инспекция по околна среда и води. Партньори на инициативата бяха  

горските педагози от ДПП „Шуменско плато“ и Североизточното държавно 

предприятие. Учениците се включиха в състезание, наречено FUNRUN, в което 

трябваше да изхвърлят разделно отпадъци, да имитират животно, да подредят пъзел с 

дървесни видове, да хвърлят шишарка в цел и да покажат бързина и сръчност. Включиха 

се четвъртокласници от СУ „Панайот Волов“, II ОУ „Д-р Петър Берон“ и 

десетокласници от ППМГ „Нанчо Попович“, СУ „Йоан Екзарх Български“ и СУ „Сава 

Доброплодни“. Съдиите на надпреварата прецениха, че всички участници имат отлични 

умения и знания за природата и всички получиха грамоти и награди от организаторите. 

По повод дните на Европейската седмица на мобилността деца от трета и 

четвърта група на ДГ „Слънце“ в Шумен се състезаваха с тротинетки в оспорвана 

надпревара в двора на детското заведение. По-малките възпитаници на градината от 

група „Славейче“ изгледаха анимация за опазване чистотата на въздуха и разговаряха за 
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начините на екологично придвижване. Мероприятието завърши с покана към експертите 

от екоинспекцията отново да гостуват в Зеленото училище на детското заведение.  

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 септември 2022 г. за 6 броя 

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

регистъра посредством внедрената Информационна система за управление на публичен 

регистър /ИСУППР/ по ЗОПОЕЩ и е в съответствие с публикуваните указания в сайта 

на Министерството на околната среда и водите МОСВ. 


