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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 През месец декември 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 56 бр. 

проверки, при които провериха 52 обекта. От извършените проверки 32 бр. са планови, а 24 

са извънредни. През месеца не са извършвани планови комплексни проверки, както и няма 

извършвани проверки по изпълнение условията на комплексни разрешителни, тъй като 

планираните за контрол проверки са изпълнени.  В рамките на осъществения контрол са 

дадени 11 бр. предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 6 броя АУАН и са издадени 7 бр. наказателни 

постановления на обща стойност 16 050 лв. Сключени са 5 бр. споразумения на обща 

стойност 7 000 лв. През отчетния период по издадени от директора наказателни 

постановления и сключени споразумения са събрани общо 37 358,05 лв. По наложени глоби 

и санкции са платени  15 1174 лв., а по сключени споразумения 9 800 лв.  От текущи 

месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  12 440,64 лв. Разпределени и преведени на 

съответните общини за месеца са 10834,08 лв., като разпределението на приходите от 

наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини е:  Община Шумен – 3317,85 лв., Община 

Търговище – 195,70 лв., Община Омуртаг – 28,96 лв., Община Попово – 822,40 лв., Община 

Н. Козлево – 254,40 лв., Велики Преслав – 6214,77 лв. 

От постъпилите за отчетния период 7 бр. сигнали и жалби на граждани – писмени, 

по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 3 бр. 

проверки на място, а останалите 4 бр. са препратени за решаване по компетентност до 

съответните институции – общински или други администрации.  

Процедирани са: 51 бр. УИН, 6 броя УПП, два броя Искане за преценяване на 

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

необходимостта от извършване на ЕО.  През месец декември са постановени: едно решение 

по ОВОС; четири решения за преценяване на необходимостта от ОВОС с характер на 

решенията „да не се извършва ОВОС“; едно решение за преценяване на необходимостта от 

ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“; едно решение за прекратяване на 

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

искане на възложителя. Извършени са 17 планови проверки.  

През месец декември експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 4 бр. 

извънредни проверки на 4 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол няма дадени 

предписания. През отчетния период е съставен един АУАН по реда на Закона за 

биологичното разнообразие. 

За периода са предприети действия по 2 бр. подадени сигнала, касаещи 

компетенциите на направление „БРЗТЗ“ 

През отчетния период по отношение контрола на ОХВ и смеси няма извършени 

планови и  извънредни проверки, изпълнени са 8 бр. предписания. По ЗОПОЕЩ е 

извършена  една   проверка и е изпълнено едно предписание.  Комплексни разрешителни –  

всички проверки от годишният план за 2022 г. за проверка на оператори на комплексни 

разрешително са приключили през предходния месец – ноември.  

По отношение управление на отпадъците и опазване на почвите извършените са 

проверени обекти – 25 бр. обекти, извършени са общо 27 проверки в т.ч. планови – 15 бр. и 

извънредни – 12 бр. В рамките на осъществения контрол са дадени 8 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия, а са изпълнени 12 бр. 
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2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

През месец декември 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 56 

бр. проверки, при които провериха 52 обекта. От извършените проверки 32 бр. са планови, 

а 24 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения 

са съставени 6 броя АУАН и са издадени 7 бр. наказателни постановления на обща 

стойност 16 050 лв. През месеца не са извършвани планови комплексни проверки, както и 

няма извършвани проверки по изпълнение условията на комплексни разрешителни, тъй 

като планираните за контрол проверки са изпълнени. 

 

Засилен превантивен контрол:  
През месец декември е проведено едно заседание на ЕЕС, след което е постановено 

едно решение по ОВОС, с което е одобрено осъществяването за ИП „Изграждане на 

свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета 

за угояване в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80 255 м² и 

10882.103.202 с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: "Друг вид 

недървопроизводителна горска площ". Постановени са: четири решения за преценяване на 

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

ОВОС“, за инвестиционни предложения: „Монтиране на нови съоръжения в рамките на 

съществуващ цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Шумен, зона С" в ПИ с 

идентификатор 83510.693.51 по КК на гр. Шумен, „Изграждане на цех за преработка на 

алуминиеви профили" в ПИ с идентификатор 63241.555.4 по КК на с. Руец, общ. Търговище, 

„Изграждане на садково стопанство и рециркулационна система в акваторията на язовир 

Златар-3“ и „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци” в част от поземлен имот с идентификатор 83510.670.73 по КК на гр. Шумен и 

едно решение за преценяване на необходимостта от ЕО с характер на решенията „Да не се 

извършва ЕО“ за „Изготвяне на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за 

елементи на техническата инфраструктура - 2 броя въздушни кабелни линии преминаващи 

през територията на община Хитрино и общ. Шумен за обект Фотоволтаична централа в 

ПИ 35969.4.279 и ПИ 35969.4.282 по КК на с. Каменяк, общ. Хитрино, обл. Шумен“. 

През месеца по отношение на Комплексните разрешителни са изготвени становища 

от компетентността на РИОСВ-Шумен, за проекти на комплексни разрешителни на 

дружествата „Екомакс“ ЕООД, и „РОК 7“ ЕООД. 

 

Текущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 7 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 4 бр. е отговорено в 

писмен вид, или са препратени за решаване по компетентност до съответните общински 

или други администрации.  

1. Във връзка с постъпил сигнал вх. № С-145/06.12.2022 г, за замърсяване на р. 

Камчия с води в млечнозелен цвят, където р. Дервишка се влива в р. Камчия на входа на гр. 

Велики Преслав, е извършена проверка, при която на място се установи заустване на 

отпадъчни води с кафява цветност, образуващи пяна с белезникаво-сиво оцветяване, 

посредством отводнителна канализация за повърхностни води, заустваща към речния канал 

и при липса на атмосферни валежи. Констатирано е, че по посока към индустриалната зона 

на града, посредством селищната канализационна система се събират отпадъчни води с 

видимо идентична замърсеност, отвеждани към колектор, преминаващ успоредно на реката 
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и по посока към точката на замърсяване. Взети са водни проби за анализ от точката на 

заустване на отпадъчните води. От БДЧР са заявени три проби за изследване от водите в 

реката, преди, при и след точка на заустване. Дадено е предписание на ВиК-оператора за 

преустановяване на заустването на непречистени отпадъчни води в р. Дервишка 

преминаваща през гр. Велики Преслав и посочване на причината за отвеждането им във 

воден обект. Съставен е протокол за проверка № АН-68/06.12.2022 г. За установеното е 

съставен АУАН на ВиК оператора.  

2. По сигнал за изтичане на битови фекални води в имот общинска собственост – 

пасище, в непосредствена близост до водоизточник, снабдяващ село Мадара с питейна 

вода, е извършена проверка на място, съвместно с БДЧР Варна и РЛ Шумен. Установи се 

наличие на незаконно изградена КМ, която е зауствала отпадъчните води в септична яма. 

Тръбата, отвеждаща отпадъчните води е разрушена и те се стичат в околни терени по 

посока на водоизточник- сондаж. На около 30-40 м преди сондажа отпадъчните води 

постепенно попиват в земните площи. Не се установи заустване на отпадъчни води във 

воден обект. Взети са проби от отпадъчните води от РЛ Шумен. Дадено е  предписание за 

преустановяване изтичането на отпадъчни води. 

3. Във връзка с постъпил в РИОСВ – Шумен сигнал вх. № С-150/ 21.12.2022 г. за 

намерена ранена птица в гр. Търговище е извършена проверка на място, при която е 

установено, че птицата е от вида Обикновен мишелов и е прибрана с КП № КБ-32/ 

22.12.2022 г.  В последствие поради видимо доброто й състояние е освободена в близост до 

района, където е била намерена.  

 

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 притежаващи 

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

Извършени са 4 бр. проверки на лица пускащи на пазара  в Р. България опакована готова 

продукция по реда на Наредбата за намаляване на въздействието на определени 

пластмасови продукти върху околната среда. 

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 въвеждането им. 

 

Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици:  

През месеца приоритет бе приключването на преписки по входирани уведомления за 

ИП, ГСП и във връзка с кандидатстване по подмярка 6.1 и 6.3. Извършиха се 4 бр. 

извънредни проверки, както следва: 1 бр. във връзка с донесен в сградата на РИОСВ - гр. 

Шумен екземпляр от вида Малък ястреб с наранено крило; 1 бр. във връзка с донесен в 

сградата на РИОСВ - гр. Шумен екземпляр от вида Обикновен мишелов с обездвижени 

крака; 1 бр. по постъпил сигнал за намерена птица в шахтов кладенец в с. Радко 

Димитриево, общ. Шумен; 1 бр. по постъпил сигнал за намерена ранена птица в гр. 

Търговище. В ОП „Зоопарк – Спасителен център“ - гр. Варна са изпратени за лечение и 

отглеждане общо 3 бр. екземпляра от видовете Обикновен мишелов (2 бр.) и Малък ястреб 
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(1 бр). Един екземпляр от вида Обикновен мишелов е прибран и впоследствие освободен в 

близост до района, където е бил намерен, предвид доброто му здравословно състояние. 

Един екземпляр от вида Малък ястреб е оставен в близост до района, където е бил намерен 

съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния изход за птицата. 

 

 Опазване чистотата на въздуха: 

 През месец декември са извършени общо 5 броя извънредни проверки, както 

следва: 4 броя проверки за утвърждаване на точки за вземане на проби въздух към 

източници на емисии на следните дружества: „РВ Метал“ ЕООД, гр. Шумен, „Шишеджам 

Аутомотив България“ ЕАД, гр. Търговище, „Уайър Продакшън“ ЕООД, гр. Шумен и 

„Карлсберг България“ АД, пивоварна гр. Шумен; 1 брой проверка на „Флавъпълс“ АД, гр. 

Шумен – във връзка с писмо на дружеството за уточняване местоположението на точка за 

вземане на проби въздух от източник на емисии.  

 През месец декември не са извършвани измервания на нивата на шум, излъчван от 

промишлени източници в околната среда. 

  

Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и 

правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения:   

Всички проверки, планирани за контрол през 2022 г.  са изпълнени. Извършени са  

две извънредни  проверки по постъпили сигнали – на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен за КС 

на гр. Велики Преслав и на незаконно изградена КМ в с. Мадара. Съставени са 2 протокола 

за проверка и един констативен протокол след водни проби. През месец декември няма 

наложени ТМС . Съставен е един АУАН – на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен за КС на гр. 

Велики Преслав. 

 

 Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, 

разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.  

През месеца не са извършвани проверки, по изпълнение условията на комплексни 

разрешителни, тъй като планираните за контрол проверки са изпълнени.  

Извършени са 11 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни и/или 

регистрационни документи за извършване на дейности по третиране и транспортиране на 

отпадъци: „Ем Си Ди Груп“ ЕООД, гр. Търговище – 2 бр. проверки, „Екомакс Европа“ 

ООД, гр. Шумен, „Трансмат Андреев“ ЕООД, гр. Шумен, „Оптиматранс“ ЕООД, гр. 

Шумен, „Бертранс“ ЕООД, с. Иглика, „Хидрострой България“ ЕООД, гр. Силистра, 

„Метарекс“ ООД, гр. Шумен, „Дискавъри 1“ ЕООД, гр. Нови пазар, „Дискавъри Асет“ 

ЕООД, гр. Нови пазар, „Евро Пропърти Консулт“ ЕООД, гр. Шумен.  

 

  Засилен последващ контрол:   

За отчетния период са извършени 7 бр. проверки по последващ контрол на дадени 

при предходни проверки предписания. При една от проверките е установено, че дадените 

предписания не са изпълнени, във връзка с което, на дружеството СД Кавлак 22 Русев 

Иванови и СИЕ гр. Шумен, предстои съставяне на АУАН.   При останалите проверки е 

констатирано, че дадените предписания са изпълнени и не са предприемани 

административнонаказателни мерки.  

Дружеството „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД е изпълнило дадено предписание 

за предприемане на коригиращи мерки по отношение документирането за съответствие с 

капацитета, заложен в комплексното разрешително, на инсталацията за повърхностна 

обработка на метали. „Прима магна груп“ АД е представило документ за оценка за 

съответствие на дейностите за съхранение на отпадъци с условията в комплексното 

разрешително. Община Шумен е прекратила теча на инфилтрат от Регионално депо за 
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неопасни отпадъци и са представили информация за бъдещи действия за предотвратяване 

на такива ситуации. 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

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

6 бр. АУАН както следва:  

1. КБ-05/12.12.2022 г.,Х*М*А*. Разорал част от имот с Начин на трайно ползване: 

"Пасище", попадащ в защитена зона BG 0002029 "Котленска планина" за опазване на 

дивите птици. Осъществен състава на чл.124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие 

/ЗБР/ във връзка с чл.12, ал.6 от ЗБР и т.6.2 и т.10 от Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на 

МОСВ за обявяване на защитената зона. 

2. СС-08/14.12.2022 г., "Аутолего" ЕООД, гр. Шумен. Дружеството не е водило 

отчетност за образуваните от дейността отпадъци и съхранява отработени масла, на 

площадки, неотговарящи на изискванията на 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;  чл.144, ал.1, т.1 от ЗУО. 

3. ЗВ-20/19.12.2022 г., „Еко Груп Рисайклинг“ ООД. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО за 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.  

4. СЙ-02/20.12.2022г., "Пробленд" ООД. Дружеството не е водило отчетност в 

НИСО за образуваните от дейността си производствени 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. ЗВ-21/ 20.12.2022 г., С*Г*Ф*.  Неизпълнение на задължително предписание 

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

ЗВ-67 от 16.09.2022 г. Осъществен състава на чл. 156,ал.1 във вр. с чл.120 от  ЗУО.  

6. АН-10/23.12.2022 г., "ВиК-Шумен" ООД, оператор на канализация гр. Велики 

Преслав. Заустване на непречистени отпадъчни води във воден обект посредством 

дъждопреливник към селищна канализационна система на Велики Преслав. Осъществен 

състав на чл. 200, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗВ, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква 

"б" от ЗВ. 

 

 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ШУМ: През месец декември са извършени общо 5 броя 

извънредни проверки, както следва: 4 броя проверки за утвърждаване на точки за вземане 

на проби въздух към източници на емисии на следните дружества: „РВ Метал“ ЕООД, гр. 

Шумен, „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, гр. Търговище, „Уайър Продакшън“ 

ЕООД, гр. Шумен и „Карлсберг България“ АД, пивоварна гр. Шумен; 1 брой проверка на 

„Флавъпълс“ АД, гр. Шумен – във връзка с писмо на дружеството за уточняване 

местоположението на точка за вземане на проби въздух от източник на емисии.  

За отчетния период не са извършвани измервания на нивата на шум, излъчван от 

промишлени източници. 

 

ВОДИ: Извършени са  две извънредни  проверки по постъпили сигнали – на „ВиК-

Шумен“ ООД, гр. Шумен за КС на гр. Велики Преслав и на незаконно изградена КМ в с. 

Мадара. Съставени са 2 броя Протоколи за проверка и един Констативен протокол след 

водни проби. Дадени са 3 предписания, които са изпълнени. През месец декември няма 
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наложени ТМС. Съставен е един АУАН – на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен за КС на гр. 

Велики Преслав. 

  

ПОЧВИ:  През изминалия месец не са извършвани проверки по опазване на почвите 

от замърсяване. 

 

БРЗТЗСР: Извършени са 4 бр. проверки. Проверени са 4 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания. През отчетния период е съставен един 

АУАН по реда на Закона за биологичното разнообразие на физическо лице за това, че през 

стопанската година от 01.10.2020г. до 30.09.2021г е разорал част от имот с Начин на трайно 

ползване: „Пасище“, попадащ в защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за 

опазване на дивите птици.  

За периода са предприети действия по 2 бр. подадени сигнала, касаещи 

компетенциите на направление „БРЗТЗ“. 

 

ОТПАДЪЦИ: За отчетния период, са извършени общо 27 бр. проверки, от които 15 

бр. планови и 12 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 8 бр. 

предписания, като са изпълнени 12 бр. Издадени са 5 броя нови и изменения и допълнения 

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

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

допълнение на регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на 

отпадъци, 2 бр. прекратяване на регистрационен документ. Издадени са 6 бр. нови и 

изменения и допълнения на издадени разрешителни документа по чл. 67 от ЗУО, от които 2 

бр. нови разрешителни документа за дейност по отпадъци, 1 бр. изменение и допълнение на 

разрешителен документ, 2 бр. отнети разрешителни документи и 1 бр. прекратен 

разрешителен документ. 

 

ОХВ: Няма извършвани проверки за месеца. Отчетено е изпълнението на 8 бр. дадени 

при предходни проверки предписания. Изпълнен е годишният план за контролна дейност за 

2022 г.  

 

СЕВЕЗО - Няма извършени проверки. Плановите проверки по СЕВЕЗО са 

приключени през месец Ноември.  

 

ЗОПОЕЩ – една извършена проверка, едно изпълнено предписание. 

 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ  Няма извършвани проверки през м. декември. 

Изпълнен е плана за контрол за 2022 г. 

 

ОВОС и ЕО:  При извършените планови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец декември са издадени 7 бр. НП 

на обща стойност 16 050 лв. както следва: 

1. №78/02.12.2022 г., „Петкан 86“ ЕООД. Заустване на отпадъчни води без издадено 

разрешително по ЗВ. Нарушен чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 2 000 лв. 

2. №79/14.12.2022 г., Гроугрийн България ООД. Неизпълнение на предписание от 

КП № АН-26/31.05.2022г. Осъществен състава на чл.166, т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС. 

Наложена санкция в р-р на 2000 лв. 
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3. №80/14.12.2022 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. Наложена глоба в р-р на 500 лв. 

4. №81/22.12.2022 г., "ВиК"ООД, гр. Търговище - за КМ Антоново. 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.  

5. №82/22.12.2022 г., С*И*А*. Разорала имот с Начин на трайно ползване: 

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

Осъществен състава на чл.124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ във 

връзка с чл.12, ал.6 от ЗБР, и т.6.2 и т.9 от Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на МОСВ за 

обявяване на защитената зона. Наложена глоба в р-р на 150 лв.  

6. №83/23.12.2022 г., "Земеделска кооперация Овчарово“, с. Овчарово, общ. 

Търговище. Разорала 2/3 части от имот с Начин на трайно ползване: "Пасище", попадащ в 

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

чл.124, ал.1 от ЗБР във връзка с чл.12, ал.6 от ЗБР, и т.6.2 и т.9 от Заповед № РД-844/ 

17.11.2008 г. на МОСВ за обявяване на защитената зона. Наложена санкция в р-р на 400 лв. 

7. №84/29.12.2022 г., Община Шумен. Не е изпълила условие 10.1.2.2. от 

комплексно разрешително № 349-Н1/2008 г., издадено от изпълнителни директор на 

Изпълнителна агенция по околна среда, актуализирано през 2015 г., като съгласно  условие 

10.1.2.2.: „По време на експлоатация на депото, притежателят на настоящото разрешително 

да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения, свързани с 

дренажната система, ретензионния басейн и помпената станция за инфилтрирани води за 

оросяване на депото." Наложена санкция в р-р на 10 000 лв. 

Няма прекратени АУАН, наложени текущи месечни санкции и наложени 

принудителни административни мерки.  

 

СПОРАЗУМЕНИЯ: Сключени са 5 бр. споразумения на обща стойност 7 000 лв. 

както следва: 

 

1. Споразумение № 31/01.12.2022 г., „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. Наложена 

санкция в р-р на 1400 лв. 

2. Споразумение № 32/01.12.2022 г., „ТПК Единство“. 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 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 1400 лв. 

3. Споразумение № 33/9.12.2022 г., „Екофол“ АД. 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. Наложена санкция в р-р на 1400 лв.  

4. Споразумение № 34/15.12.2022 г., „Вали-77“ ЕООД. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО за 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. Наложена санкция в р-р на 1400 лв.  
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5. Споразумение № 35/15.12.2022 г., Ауто Оки“ ЕООД. Дружеството не е водило 

отчетност в НИСО за 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. Наложена санкция в р-р на 1400 лв. 

 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ 

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 32 

бр. отговори по внесени уведомления за ИП, от които 1 бр. да се извърши процедура по 

Наредбата за ОС; 18 бр. по внесени Горскостопански програми, 6 бр. във връзка с 

кандидатстване по подмярка 6.1 и 1бр. по подмярка 6.3. Няма издадени решения 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 10 бр. писма, указващи приложимата процедура по ЗБР при 

съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

Дадени са 5 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 

Бизнеса: Процедирани са 51 уведомления за инвестиционни предложения, 6 

уведомления за план/програма,  изготвени са 3 процедурни писма с указана приложима 

процедура по реда на глава шеста от ЗООС от които едно за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, две за задължителна ОВОС и седем за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. През месец декември са постъпили 2 

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 седемнадесет планови проверки по документи както 

следва: По изпълнение на условия в Решение № ШУ-51-ПР/2021г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП Изграждане на мандра (за преработка на 

сурово мляко с капацитет един тон на ден) и изграждане на нов хранителен магазин в УПИ 

X, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново” на "Любенци“ ЕООД, С писмо 

възложителят уведомява, че инвестиционното предложение не е реализирано в цялост. По 

изпълнение на условия и мерки в Решение по ОВОС № ШУ-1-2-/2021г. за ИП „Открит 

добив на индустриални материали от находище „Голяма нива“ в землището на с. Изгрев, 

общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен“ с концесионна площ 2,83 

км²“ на „БОТЕРА ИНДЪСТРИ“ ООД. С писмо възложителят уведомява, че е подадено 

заявление за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства до Министерството 

по енергетика. По изпълнение на условия в Решение № ШУ-33-ПР/2021г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Увеличаване на капацитета на 

съществуваща птицеферма за угояване на пилета бройлери от 30 000 на 40 000 броя места 

за птици“ в поземлен имот с идентификатор 87429.29.92 по КК на с. Янково, общ. Смядово 

на ЕТ „Димитър Димитров". С писмо възложителят уведомява, че инвестиционното 

предложение е реализирано. По изпълнение на условия в Решение № ШУ-41-ПР/2021г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Газифициране на 

инсталация за интензивно отглеждане на птици“, разположена в землищата на с. Панайот 

Волово и с. Коньовец, общ. Шумен на "Камчия” ЕАД. С писмо възложителят уведомява, че 

не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. По изпълнение на 

условия в Решение № ШУ-27-ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване 
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на ОВОС за ИП „Изграждане на цех за кашони от велпапе с административна част и склад в 

Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII - ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КК на гр. 

Шумен“ на „Ресапак” ООД. С писмо възложителят уведомява, че инвестиционното 

предложение е реализирано. По изпълнение на условия в Решение № ШУ-02-ПР/2020г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП “Изграждане на мобилна 

мандра с капацитет до 2 т преработено мляко на ден в ПИ с идентификатор 177, кв. 51 по 

КК на гр. Каолиново, кв. Боймир” на “Делиорман груп” ООД. С писмо възложителят 

уведомява, че не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. По 

изпълнение на условия в Решение № ШУ-09-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на 

терен, на който ще се разположи Регионален център за временно съхранение, 

предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди битови, строителни, 

разделно събрани рециклируеми, хранителни и зелени отпадъци на общините от 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците“ (РСУО) – Регион Омуртаг” на 

Община Омуртаг. С писмо възложителят уведомява, че ПУП-ПЗ е одобрен с Решение на 

Общински съвет Омуртаг, след изготвяне на проекти ще подадат уведомление за  

инвестиционно предложение. По изпълнение на условия в Решение № ШУ-13-ЕО/2021г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план- план 

(ПУП-ПЗ) за застрояване на ПИ № 52009.114.23 по КК на гр. Нови пазар с площ 12748 м² и 

НТП: „Нива“ и Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа 

инфраструктура-водопровод, ел. провод и пътна връзка до същия имот” на Гергана 

Николаева. С писмо възложителят уведомява, че ПУП-ПЗ е одобрено с Решение на 

Общински съвет Нови пазар, няма  инвестиционно предложение. По изпълнение на условия 

в Решение № ШУ-20-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за 

„Частично изменение на ОУП на Община Хитрино в обхват на поземлени имоти с 

идентификатори 67283.51.13, 67283.64.151 и 67283.51.22 по КК на с. Сливак, 32250.23.1 по 

КК на с. Иглика, 72401.20.59, 72401.20.60, 72401.20.61, 72401.20.62 и 72401.20.755 по КК на 

с. Тимарево, 72285.28.424 по КК на с. Тервел, УПИ I, кв. 12а по действащия регулационен 

план на с. Хитрино, 21405.24.150 по КК на с. Добри Войниково, 12663.31.10 по КК на           

с. Върбак, 35969.4.279 и 35969.4.282 по КК на с. Каменяк” на Община Хитрино. С писмо 

възложителят уведомява, че ЧИОУП е одобрено с Решение на Общински съвет Хитрино, 

няма информация за инвестиционни предложения. По изпълнение на условия в Решение № 

ШУ-17-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „План за 

интегрирано развитие на Община Никола Козлево 2021-2027 г.“ на Община Никола 

Козлево. С писмо възложителят уведомява, че ПИРО е приет, няма реализирани ИП, ПП, 

свързани с изпълнението на условията в Решение № ШУ-30-ЕО/2021 г. По изпълнение на 

условия в Решение № ШУ-30-ЕО/2021г.за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО за „План за интегрирано развитие на Община Върбица 2021-2027 г.“ на Община 

Върбица. С писмо възложителят уведомява, че ПИРО е приет, изпълнява се условието в 

Решение № ШУ-30-ЕО/2021 г. Постъпили са Доклади по наблюдението и контрола при 

прилагането на ОУПО Хитрино, Попово, Никола Козлево, Каспичан, Велики Преслав за 

периода януари-декември 2021 г. и са проведени консултации с БДДР гр. Плевен и БДЧР 

гр. Варна.  

Постановено е едно решение по ОВОС и четири решения за преценяване на 

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

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

решенията „да не се извършва ЕО“. Проведени са следните консултации в хода на 

разглеждане на постъпилите преписки: с БДЧР гр. Варна: по 3 бр. Уведомления за 

инвестиционни предложения, по 1 бр. Искане за преценяване на необходимостта от ЕО и по 

5 бр. Годишни доклади за наблюдение и контрол при прилагане ОУПО. С РЗИ – по всички 



10 

 

представени Искания по ОВОС и ЕО. С ОД „Земеделие“ – по два броя Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. С ИАОС – по чл. 99а от ЗООС с 

приложено НДНТ 

 

Бизнеса: През изтеклия месец, експерти от инспекцията взеха участие в 3 бр. 

държавни приемателни комисии на: „Пристройка за съблекалня на персонала към 

съществуваща сграда – склад за готова продукция към завода за домакинско стъкло, 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9, кв. „Въбел“, Промишлена зона, 

гр. Търговище“, „Преустройство на стопанска постройка за селскостопанска техника и 

инвентар в дестилерия за етерично-маслени култури“ , находящ се в ПИ 68388.8.910, с. 

Средковец, Община Каолиново, Област Шумен и „Магазин за хранителни и битови стоки, с 

помещение за хляб и хлебни изделия тип „Лидл“/LIDL“, ЗП – 2082 м2 и РЗП – 2082 м2, 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 83510.658.453, по КК на гр. Шумен “ 

През месец декември са представени и обработени 6 броя доклади за проведени СПИ 

от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Ваком МП“ ООД, гр. 

Шумен, „Рока България“ АД, гр. Каспичан, „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, гр. 

Търговище, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на 

общините Омуртаг, Котел, Върбица и Антоново”, гр. Омуртаг, „Херти“ АД, гр. Плиска и 

ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“,). 

Резултатите от проведените измервания показват, че съдържанието на контролираните 

вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, 

регламентирани с нормативните актове. 

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 декември 2022 г. за 8  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 ЗОПРОЕЩ и е 

в съответствие с публикуваните указания в сайта на Министерството на околната среда и 

водите МОСВ.   

 

Обществеността: В началото на месец декември приключиха дейностите по 

проекта „Бъдещето на Земята - в ръцете на децата“ по програма „Младежи за околна 

среда“ на МОСВ, реализиран от сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие“. 

В заключителният етап на дейностите в ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен и ПГСС 

„Никола Пушкаров“ - гр. Попово бяха реализирани два еко фестивала. По време на 

фестивалите учениците от двете училища участваха в еко готварски работилници, 

демонстрираха как работят пресите за метални кенчета, участваха в еко викторина и се 

включиха в играта "Климатична фреска", от която получиха още информация за 

проблемите с климата и околната среда. Бяха зацветени и части от училищните 

пространства. За победителите в различните дейности имаше различни подаръци, а 

училищата се сдобиха с кен преси и контейнери за рециклиране на батерии. 

 

През месец декември шуменската екоинспекция подари метални съдове за събиране 

на пластмасови капачки на шест училища, чиито възпитаници участваха и се класираха на 

призови места в конкурса за научно есе „Да живеем екологично“, който се реализира по 

Програма „Младежи за околна среда“ на Министерството на околната среда и водите и със 

съдействието на Шуменския университет „Епископ К. Преславски“. На събитието, по повод 

официалното награждаване в конкурса, присъстваха ученици, преподаватели и 

ръководители на училища, както и преподаватели и представители на ректорското 

ръководство на Шуменския университет. Металните сърца за пластмасови капачки бяха 
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монтирани в ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, СУ „Йоан Екзарх“ – гр. Шумен, СУ 

„Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, I СУ „Свети Седмочисленици“ – гр. Търговище, ПГСС 

„Никола Пушкаров“ – гр. Попово и СУ „Васил Левски“ – гр. Нови пазар и са изработени за 

РИОСВ със средства по Програмата на МОСВ. 

През декември РИОСВ обяви победителите в десетият благотворителен конкурс 

ЕКО КОЛЕДА. 103 електронни картички участваха в надпреварата за призовите места в  

юбилейното издание на традиционния благотворителен конкурс. С авторски картички в 

състезанието участваха ученици от градовете Шумен, Търговище и Омуртаг и от с. Царев 

брод. Експертно жури определи тримата победители в категорията и още двама участници, 

които също получиха грамоти и награди за своето отлично представяне.  

         При по-малките участници в конкурса в категорията за коледна украса се 

състезаваха деца от 25 детски градини от градовете Шумен, Търговище, Антоново, Опака, 

от селата Тимарево, Ясенково, Хитрино, Ловец, Голямо Градище и Черна и от шуменския 

квартал Макак. В оспорваната надпревара журито определи трима победители, както и 

допълнителни награди за отлично и оригинално представяне.  

Служители на шуменската екоинспекцията съдействаха за оцеляването на две птици 

от вида Обикновен мишелов. Единият екземпляр е намерен от граждани до асфалтов път в 

град Плиска с проблем в крайниците, вследствие на сблъсък. Другият екземпляр е намерен 

от служители на ВиК – Шумен ООД в шахтов кладенец в землището на с. Радко 

Димитриево. Със съдействието на служител на водното дружество птицата е извадена от 

шахтовия кладенец, при което е установено, че е със счупено крило. И двата екземпляра 

бяха транспортирани за лечение до „Зоопарк – Спасителен център“ - Варна. 

 

   
 


