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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 През месец октомври 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 97 

бр. проверки, при които провериха 84 обекта. От извършените проверки 67 бр. са планови, 

а 30 са извънредни. Проведени са 9 бр. комплексни проверки, както и 3 бр. проверки по 

изпълнение условията на комплексни разрешителни. В рамките на осъществения контрол 

са дадени 61 бр. предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За 

установени административни нарушения са съставени 11 броя АУАН и са издадени 4 бр. 

наказателни постановления на обща стойност 20 000 лв. През отчетния период по 

издадени от директора на РИОСВ - Шумен наказателни постановления и сключени 

споразумения са събрани общо 21 929,46 лв. По наложени глоби и санкции са платени  

15482,59 лв., а по сключени споразумения 5670,00 лв. От текущи месечни санкции по чл. 

69 от ЗООС са събрани  776,87 лв. Разпределени и преведени на съответните общини за 

месеца са 699,29  лв., като разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 

от ЗООС по общини е:  Община Шумен – 183,72 лв., Община Търговище – 83,20 лв., 

Община Омуртаг – 14,48 лв., Община Попово – 411,20 лв., Никола Козлево – 6,69 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 3 бр. 

проверки на място, а на останалите 7 бр. е отговорено в писмен вид, или са препратени за 

решаване по компетентност до съответните институции – общински или други 

администрации. Извършена е и 1 бр. проверка по постъпил сигнал от м. Септември. 

Процедирани са 41 бр. УИН, 2 броя УПП, четири броя Искане за преценяване на 

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

необходимостта от извършване на ЕО.  През месец октомври са постановени: пет 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“; едно решение за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР 

по реда на глава шеста от ЗООС, съвместено с процедирането по ЗБР, по искане на 

възложителя. Извършени са три планови проверки, чрез посещения на място.  

През месец октомври експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 13 бр. 

проверки на 13 бр. обекта, от които 4 бр. планови и 9 бр. извънредни проверки. В рамките 

на осъществения контрол няма дадени предписания, като за периода има едно изпълнено 

предписание в срок, което бе дадено през предходния месец. 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 16 бр. планови и 2 бр. извънредни 

проверки, при които са дадени 18 предписания. За отчетния период в направлението са 

изпълнени 19  предписания. През м. октомври е извършена 1 бр. проверка на СЕВЕЗО 

обект. По ЗОПОЕЩ е извършена 1 проверка, няма дадени предписания. По отношение 

контрола по условията на комплексните разрешителни са извършени три планови 

проверки при които е дадено 1 бр. предписание. Взето е участие в държавна приемателна 

комисия за обект автомагистрала „Хемус“ в участък от с. Белокопитово, община Шумен 

до с. Макариополско, община Търговище.  

По отношение управление на отпадъците и опазване на почвите извършените 

проверки са общо 46 бр. в т.ч. планови – 38 бр. и извънредни – 8 бр. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 26 бр. предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия, а са изпълнени 21 бр. За констатирани административни нарушения на 
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ЗООС и специалните закони През месец Октомври експертите от направление УООП са 

съставили 8 бр. АУАН.  

 

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  През месец октомври 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 97 

бр. проверки, при които провериха 84 обекта. От извършените проверки 67 бр. са планови, 

а 30 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 61 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 11 броя АУАН а са издадени 4 бр. наказателни постановления на 

обща стойност 20 000 лв.   

За отчетния период са проведени 9 бр. комплексни проверки на: предприятие за 

производство на пластмасови и алуминиеви капачки „Артемис“ ООД гр. Шумен, 

„Винпром Търговище“ АД гр. Търговище, кравеферма с млекопреработвателно и 

месопреработвателно предприятие „Екани“ ЕАД с. Трем, млекопреработвателно 

предприятие „Милктрейд БГ“ ЕООД с. Съединение, предприятие за производство на 

санитарни пластмасови изделия „Санитапласт“ АД площадки гр. Велики Преслав и с. 

Драгоево, месопреработвателно предприятие „Стезис“ АД гр. Омуртаг, предприятие за 

производство на пластмасови капсули „Линеа пак“ ООД гр. Шумен, винарна с хотелска 

част „Тракиявин“ ООД с. Овчарово и предприятие за студено изтегляне и поцинковане на 

стоманени телове „Уайър Продакшън“ ЕООД гр. Шумен. В рамките на комплексния 

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

операторите са дадени общо 34 бр. предписания и е съставен 1 бр. АУАН на 

млекопреработвателно предприятие „Милктрейд БГ“ ЕООД с. Съединение за неводене на 

отчетност на генерираните и предадени производствени отпадъци в национална 

информационна система „Отпадъци“ 

 Засилен превантивен контрол: През месец октомври 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 

ФвЕЦ, производствено-складова база и сондаж в ПИ 83510.2.155 по КК на гр. Шумен  с 

НТП „Нива“; „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в 

рамките на поземлен имот с идентификатор 52009.119.322 по КК на гр. Нови пазар, общ. 

Нови пазар, обл. Шумен“; "Изграждане на сондажен кладенец за вода-промишлени 

води“ в имот с идентификатор 52009.504.299 по КК на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, 

обл. Шумен; „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, 

временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и 

цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектовани метални части на излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО)" в ПИ с идентификатор 83510.669.498 по КК на гр. Шумен, с НТП „За 

химическата и каучуковата промишленост“ и площ 59 565  кв. м. и „Монтаж на линия за 

предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с 

отпадъци“ Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от ЕО с 

характер на решенията „да не се извършва ЕО“ на „Подробен устройствен план - план за 

застрояване с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 

53535.221.243 по КК на гр. Омуртаг във връзка с инвестиционно намерение за изграждане 

на повишаваща подстанция Омуртаг Ср.Н.33/110kV и подробен устройствен план - 

парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за строеж присъединяване на фотоволтаична електроцентрала 

към преносната мрежа на ЕСО ЕАД в подстанция Омуртаг"; ПУП-ПЗ с цел промяна 
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предназначението на ПИ 53062.16.209 по КК на с. Обител, общ. Омуртаг с площ 316564 кв. 

м, и НТП „Пасище“ и „Проект за изменение на ОУП на Община Нови пазар във връзка с 

определяне на нови устройствени зони за бъдеща урбанизация и отделни поземлени имоти 

в землищата на гр. Нови пазар и с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар“ Постановено е 

едно решение за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР за инвестиционно 

предложение: „Изграждане и експлоатация на производствена сграда и линия за леене на 

алуминиеви заготовки в поземлен имот с идентификатор 69599.100.102 по КККР с. 

Стража, общ. Търговище, обл. Търговище“  

Извършени са три планови проверки, чрез посещения на място по изпълнение на 

условия в постановени решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС на Решение № ШУ-30-ПР/2021г. на "Тракия Глас България" ЕАД, констатира се че 

ИП е в процес на реализация, изпълнени са част от поставените условия, Решение № ШУ-

56-ПР/2017г. на "Автомагистрали-Черно море" АД, констатира се че са започнали 

добивни дейности от находище „Хитрино 4“. С предписание изискано от възложителя да 

представи изпълнение на поставени условия, които са от компетенциите на БДЧР. След 

представяне ще се изпратят до БДЧР гр. Варна и на Решение по ОВОС № ШУ-4-5/2019г. 

на "Автомагистрали-Черно море" АД- не е започнало реализиране на ИП. 

 

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 3 бр. проверки на място, за което са съставени констативни протоколи. На 7 

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

съответните общински или други администрации. За допуснатото замърсяване с отпадъци, 

на кмета на с. Черноглавци е съставен  1 бр. АУАН. Извършена е и 1 бр. проверка по 

постъпил сигнал от м. септември.  

1. По сигнал С – 128 от 10.10.2022 г. относно нерегламентирано сметище в 

землището на с. Кьолмен, общ. Върбица и замърсяване с отпадъци, на отбивка на пътя в 

посока яз. Тича към с. Иваново, общ. Върбица, на 12.10.2022 г. е извършена проверка на 

местата описани в сигнала, при която е установено следното: В землището на с. Кьолмен, 

общ. Върбица е налично нерегламентирано сметище, съдържащо предимно строителни 

отпадъци-камъни, пръст и неголямо количество смесени битови отпадъци и отпадъци от 

опаковки. За проверката е съставен КП № ДЙ-70/12.10.2022 г., с който на кмета на с. 

Кьолмен, е дадено предписание за почистване на констатираните замърсявания със срок за 

изпълнение 14.11.2022 г.  На отбивката в посока от стената на яз. Тича към с. Иваново, 

общ. Върбица е констатирано наличие на изхвърлени смесени битови отпадъци и 

отпадъци от опаковки. Снети са географски координати и е извършена справка, относно 

собствеността на терена в който се намират отпадъците – имот № 70398.205.30, землище 

с. Сушина, обл. Шумен, с НТП-за път от републиканската пътна мрежа. Съставен е 

констативен протокол № ДЙ-71/12.10.2022 г. с който на Областно пътно управление е 

дадено предписание за почистване на установените замърсявания с отпадъци със срок за 

изпълнение 14.11.2022 г. Подателя на сигнала присъства по време на извършената 

проверка. 

2. По сигнал С-129/11.10.2022 относно замърсяване с битови отпадъци на терен, 

намиращ се на изхода от с. Черноглавци по пътя за с. Сини вир, община Венец,  е 

извършена проверка на място на 18.10.2022 г. при която е съставен констативен протокол 

№ СС-059/18.10.2022 г. в присъствието на зам. кмета на Общ. Венец и кмета на с. 

Черноглавци. Дадено е предписание за почистване на земните площи на замърсения терен. 
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Тъй като нарушението се установява за втори пореден път за 2022 г., на кмета на с. 

Черноглавци е съставен АУАН № СС-06/18.10.2022 г.  

3. По сигнал вх. № С-136/31.10.2022 г. за намерена сова с нарушено зрение е 

извършена проверка на място с КП № КБ-27 от  31.10.2022г., при която екземплярът е 

прибран. Впоследствие екземплярът е освободен в подходящ за вида район, предвид 

доброто му здравословно състояние.  

4. При проверка по Сигнал  вх. № С-123/20.09.2022 относно нерегламентирана 

дейност с ОЧЦМ в гр. Омуртаг, се установи, че операторът е в процес на прекратяване на 

дейността и в решението за прекратяване му е определен срок в който следва да почисти 

площадката от наличните отпадъци, след изтичането на който ще се извърши проверка на 

място. След изтичане на определения в разрешителния документ срок, С КП ДЙ-

79/26.10.2022 г. е извършена проверка на място, при която е установено наличие на 

отпадъци от метали на площадката. Към момента на проверката площадката се стопанисва 

от „ДСК“ ЕООД, на което дружество е дадено предписание да предаде наличните 

отпадъци на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО със срок 11.11.2022 г. 

Подателя на сигнала е уведомен писмено за предприетите действия с писмо с изх. № С-

123/28.10.2022 г. 

 

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 18 бр. планови проверки на лица генератори на 

производствени отпадъци, 14 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни 

и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. Извършени са 5 

бр. проверки на лица пускащи на пазара на Р. България опакована готова продукция, 2 бр. 

проверки на лица пускащи на пазара на Р България електрическо и електронно оборудване 

във връзка с изискванията на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и 

електронно оборудване, 1 бр. проверка на лице пускащо на пазара на Р България гуми в 

изпълнение на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. 

Извършена е 1 бр. проверка на лице пускащо на пазара на Р. България батерии и 

акумулатори във връзка с изискванията на Наредбата за  батерии и акумулатори и за 

негодни за употреба батерии и акумулатори. Извършени са 2 бр. проверки на Общински 

администрации, във връзка  с изпълнение на задълженията им  по чл. 19 от ЗУО. 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 проверки във връзка с писма на 

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

Също така бяха извършени 4 бр. планови проверки на вековни дървета и 9 бр. извънредни 

проверки, както следва: 1 бр. по подаден сигнал за намеренa сова с нарушено зрение в гр. 

Плиска; 1 бр. на билкозаготвителен пункт на юридическо лице във връзка с писмо на 
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ОДМВР – Шумен за извършване на съвместна проверка (проверката е завършена 

документално в сградата на РИОСВ); 1 бр. на билкозаготвителен пункт на юридическо 

лице по изпълнение на дадено предписание през месец септември, при която не е 

установено нарушение; 1 бр. проверка по писмо на МОСВ за разорани имоти в землището 

на с. Овчарово, общ. Търговище, попадащи в ЗЗ; 1 бр. проверка по писмо на МОСВ на 

обект „Червената скала“ в землището на с. Живково, общ. Хитрино с цел идентифициране 

на потенциална защитена територия; 1 бр. проверка по писмо на МОСВ за разорани имоти 

в землище с. Друмево, общ. Шумен, попадащи в ЗЗ; 1 бр. проверка свързана с извършване 

на дейности по прочистване на път в ПР „Патлейна“, във връзка с писмо на МОСВ; 1 бр. 

проверка във връзка с извършено почистване на отпадъци в границите на ЗМ „Могилата“; 

1 бр. проверка по писмо на МОСВ на обект „Водопад Пиринешки джендем“ в землището 

на с. Пиринец, общ. Антоново с цел идентифициране на потенциална защитена територия. 

Един екземпляр от вида Забулена сова е прибран и впоследствие освободен в 

подходящ за вида район, предвид доброто му здравословно състояние. 

 

 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 октомври е извършено измерване за определяне на 

общата звукова мощност излъчвана от следните обекти: „Ронза Европа“ ЕООД, гр. 

Пловдив, производствена площадка – гр. Шумен и „Тандем Попово“ ООД, гр. Попово – 

производствена площадка – с. Дриново. 

 Проверки във връзка с емисионен контрол – във връзка с утвърден от Министъра 

на ОСВ годишен график за 2022 г. за извършване на задължителен инструментален 

контрол, през месец октомври са взети проби от 1 обект: „Бруаг Еу“ ЕООД, гр. Шумен, 

производствена площадка – с. Ястребино – извършено е измерване за установяване 

съдържанието на прах и ОВ в отпадъчните газове, формирани при работа на 3 броя 

изпускащи устройства към технологично оборудване. Пробонабирането е осъществено от 

РЛ – Варна, към ИАОС, гр. София. 

 

Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и 

правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения:  

През месец октомври са извършени планови проверки на  12 бр. обекти емитери 

на отпадъчни води: „Пип трейд“ ООД, с. Давидово; „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение; 

ОП“БКС Търговище“- РДНО Търговище; „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан; „Айсис“ 

ООД, гр. Каспичан; ПСОВ Нови пазар; „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен; „ПХЖ Брадърс 

комерс“ ЕАД, гр. Шумен; „Чугунена арматура България“ АД, гр. Попово; ПСОВ Попово; 

КМ Антоново; „Тракиявин“ ООД, с. Овчарово.  При проверките няма установени 

нарушения и дадени предписания. Съставени са 7 броя Констативни протоколи след 

водни проби на „Камаджиев милк“ ЕООД, с. Крива река; „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена 

морава; „Ив-мес“ ЕООД, с. Златна нива; „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище; КМ 

Смядово; „Пип трейд“ ООД, с.Давидово и „Милктрейд БГ“ ООД,  с. Съединение. Дадени 

са 2 бр. предписания. Извършени са 6 планови комплексни проверки на „ЛВК Винпром“ 

АД, гр. Търговище; „Екани“ АД, с. Трем; „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение; „Стезис“ 

ЕООД, гр. Омуртаг; „Уайър Продакшън“ ЕООД, гр. Шумен и „Тракиявин“ ООД, с. 

Овчарово. Дадени са 6 броя предписания. Експертите с направление „ОВ“ извършиха 2бр. 

планови проверки по условията на комплексни разрешителни на „Тетрахиб“ ЕАД, с. 

Никола Козлево  и „Брамас 96“ АД, гр. Шумен. Няма дадени предписания. Извършена е 1 

бр. планова съвместна проверка – на „Винекс Преслав“ АД, гр. Велики Преслав. Дадено е 
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едно предписание.  Извършена 1 планова проверка на ЕТ „Райчо Добрев – Ефедра“, с. 

Миланово, при която няма дадени предписания. 

Извършени са и 2 бр. извънредни проверки – на „Пип трейд“ ООД по писмо на 

ДАНС и на „Крис 06“ ЕООД- последващ контрол по изпълнение на предписание. Няма 

установени нарушения.  

 

  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 октомври  са 

извършени три планови проверки по условията на комплексни разрешителни издадени на 

операторите „Брамас 96“ АД, „Тетрахиб“ АД и „Ескейп груп“ ЕООД. Дружеството „Родна 

индустрия 91“ ЕООД е представило част от информацията, която е била изискана с 

предписание от констативен протокол, съставен в деня на проверката на 14.09.2022 г. и е 

изпълнило предписанията от констативния протокол за планова проверка по комплексно 

разрешително. Представени са документи, удостоверяващи дейностите за предаване на 

отпадъци за транспортиране, и е извършено въвеждане на данните по отчетността по 

отпадъците  в национална информационна система отпадъци. 

Извършени са 14 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности по третиране и транспортиране на 

отпадъци: „Санитапласт“ АД, гр. Велики Преслав, „Агрострой“ ЕООД, гр. Нови пазар, 

„Еко Груп Рисайклинг“ ООД, гр. Шумен, „Чугунена арматура България“ АД, гр. Попово, 

„Роял Варна“ ЕООД, с. Златар, „Кънстракшън груп“ ЕООД, гр. Шумен, „Феникс Пластик“ 

ЕООД, гр. Търговище, Община Хитрино, „Стройкомерс ТТ“ ЕООД, гр. Търговище, „Дива 

65“ ЕООД, гр. Шумен, „Трейлайн“ ООД, с. Долно Новково, „Лего“ ЕООД, с. Долно 

Новково, „Рива Комерс“ ЕООД, площадка гр. Велики Преслав и „Ивро-Кар“ ООД, с. 

Светлен. 

 

  Засилен последващ контрол:   

За отчетния период са извършени 3 бр. проверки по последващ контрол на дадени 

при предходни проверки предписания на „Пробленд“ ООД, „Плантабул“ ООД с. Каспичан 

и „Крис-06‘ ООД гр. Шумен. При проверките е констатирано, че дадените предписания са 

изпълнени и не са предприемани административнонаказателни мерки.  

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

През месец октомври, от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са 

съставени 11 бр. АУАН както следва:  

1. ХН-04/30.09.2022г., на „ВиК-Шумен ООД. Като Оператор на канализационната 

система и ПСОВ на гр. Шумен е допуснало заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект, в несъответствие със заложените индивидуални емисионни ограничения в 

издаденото Разрешително за ползване на воден обект. Нарушен чл. 48, ал. 4, от Закона за 

водите, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г.;  

2. СС-06/18.10.2022г, на В*А*Р*-кмет на с. Черноглавци. Лицето в качеството си на 

длъжностно лице, упълномощено от кмета на общ. Венец е извършил административно 

нарушение, като не е контролирал изоставянето на битови отпадъци и изхвърлянето им на 

констатираното място. Осъществен състава на чл.151, ал.1, т.4 и ал.6, т.1 от ЗУО, във 

връзка с чл.112, ал.1, т.5 от ЗУО; 

3. СС-07/24.10.2022г, на ТПК "Единство". Дружеството не е предоставило годишен 

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

4. ЦК-02/31.10.2022, на Ауто Оки ЕООД, гр. Търговище. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО, за генерираните от дейността си отпадъци. 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; 

5. АН-09/21.10.2022г., на ,,Водоснабдяване и Канализация – Шумен‘‘ ООД, КС-

Смядово. Заустване на отпадъчни води в отклонение на заложените ИЕО в Разрешително 

за заустване. Нарушен чл. 48, ал. 4 от ЗВ; 

6. ДЙ-09/31.10.2022г, на Табс Ойл Фруп ЕООД, гр. Шумен. Дружеството не е 

водило отчетност в НИСО, за генерираните от дейността си отпадъци. 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. ЦК- 03/31.10.2022г, на Диавена ООД, гр. Шумен. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО, за генерираните от дейността си отпадъци. 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; 

8. ЗВ-17/31.10.2022г, на ЕТ Соня - 54 – С* С*. Дружеството не е водило отчетност в 

НИСО, приети, третирани и транспортирани отпадъци. 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;  

9. ЗВ-18/31.10.2022г, на „Милктрейд БГ“ ООД. Дружеството не е водило отчетност в 

НИСО, за генерираните от дейността си отпадъци. 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;  

10. ДЙ-10/31.10.2022г, на „Си Ди Макс“ ЕООД. Дружеството не е водило отчетност в 

НИСО за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. 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;  

11. ИН-06/14.10.2022г, на „Гужер комерс“ ЕООД. Неизпълнение на параметъра „вид 

на горивото“ в таблица 9.1.2-2 към условие 9.1.2. от комплексно разрешително № 504-

Н0/2014 г., актуализирано през 2020 г. Нарушен чл.123в, т.2 от ЗООС.  

Наложена е 1 бр. текуща месечна санкция за И-16-16/26.10.2022г. на ,„Пашабахче 

България“ ЕАД, за замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на ИЕО в 

отпадъчните води, в  размер на 20, 39 лв.  

 

 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ През месец октомври са извършени планови проверки 

на 10 обекта. Извършена е 1 брой извънредна проверка на „Бруаг Еу“ ЕООД, гр. Шумен, 

производствена площадка – с. Ястребино - относно утвърждаване на точка за проби 

въздух от източник на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. 

 

  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 октомври е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от следните обекти: „Ронза Европа“ 

ЕООД, гр. Пловдив, производствена площадка – гр. Шумен и „Тандем Попово“ ООД, гр. 

Попово – производствена площадка – с. Дриново. Същото е проведено от РЛ – Шумен 

към ИАОС, гр. София, в съответствие с Методика за определяне на общата звукова 
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мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие, и определяне на шума 

в мястото на въздействие. 

 

ВОДИ: През отчетния период са извършени 13 бр. планови проверки при които няма 

дадени предписания. Съставени са 7 броя Констативни протоколи след водни проби с 

които са дадени  2 предписания. Направени са 2 предложения за налагане на ТМС, едно за 

намаляване на ТМС и 2 за неналагане на ТМС. Съставен е един АУАН – на „ВиК-Шумен“ 

ООД, гр. Шумен за КМ Смядово. Извършени са 6 планови комплексни проверки при 

които са дадени 6 броя предписания. Извършени са 2 планови проверки по Комплексно 

разрешително: на „Тетрахиб“ ЕАД, с. Никола Козлево  и на „Брамас 96“ АД, гр. Шумен. 

Няма предписания. Извършена е 1 планова съвместна проверка – на „Винекс Преслав“ 

АД, гр. Велики Преслав при която е дадено едно предписание. Извършена 1 планова 

проверка на ЕТ „Райчо Добрев – Ефедра“, с. Миланово. Няма предписания. Извършени са 

2 извънредни проверки – на „Пип трейд“ ООД по писмо на ДАНС и на „Крис 06“ ЕООД- 

последващ контрол за изпълнение на предписание. 

 

ПОЧВИ:  

През изминалия месец експертите от направлението взеха участие в извършване на 2 

бр. проверки по условия 13 от издадени Комплексни разрешителни на „Тетрахиб“ АД, с. 

Никола Козлево и „Брамас 96“ АД, гр. Шумен. През месеца са извършени 1 бр. планови 

проверки на склад за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за 

растителна защита с. Тимарево и 1 бр. на Б-Б кубове с. Хан Крум. При извършените 

проверки са дадени 2 бр. предписания: да се почисти растителността по довеждащия път и 

на площадката на Б-Б кубове с. Хан Крум, и да се предприемат мерки за преустановяване 

на констатираните течове по 4-те броя контейнера Б-Б кубове в с. Хан Крум.  

 

БРЗТЗСР: Извършени са 13 бр. проверки. Проверени са 13 бр. обекта. През 

отчетния период няма дадени предписания и съставени АУАН. За периода са предприети 

действия по един подаден сигнал от компетенциите на направление „БРЗТЗ“. 

 

ОТПАДЪЦИ: За отчетния период, са извършени общо 46 бр. проверки, от които 38 

бр. планови и 8 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 бр. 

предписания, като са изпълнени 21 бр. Издадени са 9 броя нови и изменения и допълнения 

на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 2 бр. нови за 

извършване на дейности събиране и транспортиране на отпадъци, 6 бр. изменения и 

допълнения на вече издадени регистрационни документи за дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци, 1 бр. прекратяване на регистрационен документ, 2 бр. 

изменение и допълнение на разрешителен документ за дейност по отпадъци. 

 

ОХВ Извършени са 16 бр. планови проверки, от които 2 извънредни. Дадени са 18 

предписания, а са изпълнени 11. 

 

СЕВЕЗО – извършена е една проверка на „Ново стъкло“ ЕАД гр. Нови пазар, с което 

е изпълнен плана за контролна дейност за 2022 г. Съгласно Заповед № РД–123/31.01.2022 

г. на  Министъра на околната среда и водите за създаване на комисии за извършване на 

съвместни проверки на оператори  на предприятия и съоръжения, класифицирани с нисък 

и висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал.2 от Закона за опазване на околната 

среда на 19.10.2022 г. е проведена проверка на "Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар. В 

Община Нови пазар  е проведена подготвителна среща на 19.10.2022 г. от 9 и 45 часа с цел 
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запознаване на членовете на комисията с обхвата на проверката. По време на проверката 

на място е попълнен унифициран  въпросник. 

 

ЗОПОЕЩ – 1 проверки, дадени 0 предписания, 0 изпълнени. 

 

 КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ: Извършени са три планови проверки по 

условията на комплексно разрешително на „Брамас 96“ АД, „Тетрахиб“ АД и „Ескейп 

груп“ ЕООД.  Проверки по сигнали – няма. Извънпланови проверки – няма. На „Гужер 

комерс“ ЕООД е съставен акт за това, че при планова проверка на 14.07.22 година се 

установи отопление на животновъдните сгради с пелети – гориво, което не е разрешено в 

комплексното разрешително. Изискано е от дружеството „Тетрахиб“ АД да представи 

резултати от мониторинг на прахови емисии, тъй като документите не са представени по 

време на проверката. 

 

ОВОС и ЕО  При извършените планови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец октомври са издадени 4 НП на 

обща стойност 20000 лв. както следва: 

1. №64/17.10.2022г., на "Ново стъкло" ЕАД. Неизпълнение на условия от 

комплексно разрешително № 176-Н1/2009 г., актуализирано през 2013 година. Нарушен 

чл.123в, т.2 от ЗООС. Наложена санкция в р-р на 10 000 лв. 

2. №65/17.10.2022г., на „Земя-96“ ООД. Дружеството не е провело емисионен 

контрол /СПИ/ през периода 06.11.2019 г. до 12.07.2022 г. 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 2 000 лв. 

3. №66/18.10.2022г., на „Виктор Вичев“ ЕООД. Неизпълнение на задължителни 

предписания 1, 2 и 3 дадени на основание чл. 155, ал.2 от Закона за управление на 

отпадъците с констативен протокол  СС-038 от 18.05.2022 г. Осъществен състава на 

чл.166, т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложена санкция в общ р-р на 6 000 лв. 

4. №67/25.10.2022г., И*Г*М*. Неизпълнение на задължително предписание дадено 

на основание чл. 120 от Закона за управление на отпадъците с констативен протокол  ЗВ-

29 от 12.04.2022 г. Осъществен състава на чл. 156,ал.1 във вр. с чл.120 от  ЗУО. Наложена 

глоба в р-р на 2000 лв. 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ: сключени са 5 бр. споразумения на обща стойност 4 510 лв. 

както следва:  

1. Споразумение №20/04.10.2022г, „Био Ароматик“ ЕООД.  За периода от 2014 г. до 

момента на проверката 27.07.2022 г., дружеството „Био Ароматик“ ЕООД, не е провело 

задължителния емисионен контрол на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните 

газове формирани от изпускащо устройство на горивния източник - парен котел ПКМ 2,5 

с мощност 1,17 MW, инсталиран на площадката собственост на дружеството в 

съответствие с изискванията на чл.18,т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух/Дв 

бр.45/1996 г.; изм. и доп./. Нарушен чл. 18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух. Наложена санкция в р-р на 70 лв. 

2. Споразумение №21/04.10.2022г., „Рок 7“ ЕООД. Дружеството „Рок 7“ ЕООД, 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. 
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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.  

Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

3. Споразумение №22/12.10.2022г., „Фарма Вет“ ООД. Не е представило годишен 

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

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

Осъществен състава на чл.135, ал.1, т.1, предл. второ от ЗУО, във вр. с чл.44, ал.6 от ЗУО. 

Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

4. Споразумение №23/14.10.2022г.,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. Наложена глоба в р-р на 240 

лв. 

5. Споразумение №24/26.10.2022г., „Квинс-Арго“ ЕООД. 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 

състава на чл. 166,т.3 във вр. 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: През отчетния период регионалната инспекция не съгласува 

заявените от Сдружение „Спелео Клуб – Спелеология България“ намерения за проучване 

и картиране на пещери и тунели в района на природен парк „Шуменско плато“, гр. 

Шумен, въз основа на становище на ДПП „Шуменско плато“, че дейностите предвидени в 

представените експедиционни намерения не са в съответствие с плана за управление на 

Природен парк „Шуменско плато“, Закона за защитените територии и Закона за горите, 

както и  несъгласие от ТП „ДГС Шумен“ за извършване на дейностите по начина, посочен 

в представената от сдружението информация. Приключи прочистването на път в ПР 

„Патлейна“ с почистваща машина (шредер), като е необходимо да бъде извършено и 

допълнително ръчно прочистване на храсти, които се намират в близост до дървета от 

вида Див рожков.  

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, залпови изпускания и аварийни ситуации. 

 

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

проведени СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Дюра 

Тайлс БГ“ АД, гр. Нови пазар, ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни 

отпадъци, кв. „Дивдядово“ – 2 бр., „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за 

неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг – 2 бр., „Ваком 

МП“ ООД, гр. Шумен, „Лес Комерс 94“ ЕООД, гр. Шумен и „Ново Стъкло“ ЕАД, гр. 

Нови пазар). Резултатите от проведените измервания показват, че съдържанието на 

контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими 

емисии, регламентирани с нормативните актове. 

Бяха извършени две проверки във връзка с  изпълнението на Десетия координиран 

европейски проект (REF-10 ), при които  се извърши пробонабиране на 3 бр. изделия от 

търговски обекти. Пробите бяха изпратени  за анализ в акредитирана лаборатория ИЦ 
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„Алми тест“ гр. София. След получаване на резултатите от лабораторията същите са  

отразени във въпросници в ЕСНА посредством линк към EUSurvey и парола. 

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 33 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП (от които 1 бр. по подмярка 6.3); 16 бр. по внесени 

Горскостопански програми; 2 бр. по внесени План-извлечения (ОГТ и ДГТ). Издадено е 1 

бр. решение по Наредбата за ОС. За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата 

за ОС е изпратено 1 бр. писмо до БДЧР гр. Варна за становище по чл.155, ал.1, т.23 от 

Закона за водите. По внесени УИН са изготвени 4 бр. писма, указващи приложимата 

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

8бр. 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 организиран семинар от МОСВ, както и в мониторинг на кафява мечка в 

периода 18-21.10.2022г. на територията на Западни Родопи. През месеца на територията на 

РИОСВ - гр. Шумен бяха проведени две регионални срещи (една за Област Шумен и една 

за Област Търговище) по Проект BG16М1ОР002-3.006-0001-С04 „Знания за Натура 2000“ 

на МОСВ. Експерти от направлението дадоха становища, както следва: по внесен ДЕО на 

Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея; във връзка с изготвяне 

на доклад по наблюдението и контрола при прилагане на Актуализиран Национален план 

за действие за устойчива употреба на пестициди в РБ (мярка 62); във връзка с провеждане 

на консултации по ДЕО на Стратегически план за развитие на земеделието и селските 

райони за периода 2023 – 2027 г.; относно провеждане на консултации по изготвен ДЕО 

на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България; по внесено 

Задание за обхвата и съдържанието на ДЕО на изменение и допълнение на Програма 

„Развитие на Регионите 2021-2027“, включващо нови приоритети по фонда за справедлив 

преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България за 

регионите на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник“. 

В рамките на месеца е издадена една регистрационна карта, съгласно разпоредбите 

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

папагал Жако.  

Процедирани са 41 уведомления за инвестиционни предложения, 2 уведомления за 

план/програма,  изготвени са 3 процедурни писма с указана приложима процедура по реда 

на глава шеста от ЗООС, едно от които за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС и две за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. През месец 

октомври са постъпили 4 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. Постановени са пет решения за 

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

ОВОС“ Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от ЕО с характер 

на решенията „да не се извършва ЕО“ Издадено е едно решение за прекратяване на 

производството по ЗООС и ЗБР по реда на глава шеста от ЗООС, съвместено с 

процедирането по ЗБР, по искане на възложителя. Проведени са следните консултации в 

хода на разглеждане на постъпилите преписки: с БДЧР гр. Варна, БДДР гр. Плевен, ОД 

„Земеделие“ гр. Шумен, РИМ гр. Шумен; С РЗИ – по всички представени Искания по 

ОВОС и ЕО. Изготвени са становища по: Доклад по екологична оценка на  

Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Р. България за 

периода 2023 – 2027 г.; Доклад по наблюдението и контрола при прилагане на 

Актуализиран Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в 

Република България (НПДУУП) на основание мярка № 1 от т. II на Становището по 

екологична оценка (ЕО) № 1-2/2020 г.; Доклад за Екологична оценка на Национален план 

за възстановяване и устойчивост на Република България; Доклад за екологична оценка на 
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Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея и задание за обхват и 

съдържание на Доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма 

„Развитие на Регионите 2021-2027г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по 

Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив 

преход на Р. България за регионите на ниво NUTS3 - Стара Загора (и прилежащи общини), 

Кюстендил и Перник“ 

 

Обществеността: През отчитания период  РИОСВ-Шумен обяви конкурс за 

научно есе на тема: „Да живеем екологично“. Инициативата се реализира в рамките на 

кампанията на Министерството на околната среда и водите  „Младежи за околна среда“ и 

е насочена към младежите от 10-и и 11-и клас от всички училища в Шуменска и 

Търговищка област и студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски“. Конкурсните 

творби трябва да отговарят на някоя от приоритетните теми: „Противодействие на 

промяната в климата“, „Намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна 

независимост на страната“, „Въвеждане на принципите на кръговата икономика“, 

„Ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“. Целта е да се даде 

възможност на младите хора да изразят мнение по екологичните проблеми и да предложат 

решения за справяне с тях, като от техните есета ще бъдат селектирани полезните за 

практиката идеи. В оценяването и класирането на най-добрите конкурсни творби ще се 

включат преподаватели от Факултета по природни науки на Шуменския университет, с 

подкрепата на който се организира и конкурса. 

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 октомври  2022 г. за 7 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.            

 


