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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 През месец Юли 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 74 бр. 

проверки, при които провериха 54 обекта. От извършените проверки 59 бр. са планови, а 

15 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 35 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни 

нарушения са съставени 10 броя АУАН и са издадени 9 бр. наказателни постановления на 

обща стойност 20450 лв.  През отчетния период по издадени от директора наказателни 

постановления са събрани общо 4943, 40 лв. По наложени глоби и санкции са платени  

4200 лв., а от текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  743,40 лв. 

Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 589,13  лв., като 

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

Община Шумен – 58,40 лв., Община Търговище – 95,20 лв., Община Омуртаг – 14,48 лв., 

Община Попово – 411,20 лв., Никола Козлево – 6.69 лв. и 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 6 бр. 

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

решаване по компетентност до съответните институции – общински или други 

администрации.  

Процедирани са 46 бр. УИН, 1 броя УПП, пет броя Искане за преценяване на 

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

необходимостта от извършване на ЕО.  

През месец юли са постановени: три 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“; две решения 

за прекратяване на производството по реда на глава шеста от ЗООС, съвместено с 

процедирането по ЗБР, поради непредставена допълнителна информация в срок. 

Извършена е извънпланова проверка на три броя решения по глава шеста от ЗООС, при 

която е установено, че са изгубили правно действие, тъй като не е започнала реализация 

на инвестиционните предложение в законово регламентирания срок. Няма съставени 

АУАН за констатирани нарушения на екологичното законодателство.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

През месец Юли 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 74 бр. 

проверки, при които провериха 54 обекта. От извършените проверки 59 бр. са планови, а 

15 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 35 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. За отчетния период са проведени 4 броя 

комплексни проверки на: дестилерия за изваряване на етерично – маслени култури „Земя 

96“ ЕООД с. Струйно, предприятие за производство на сладкарски  и хлебни изделия 

„Фикосота Фууд“ ЕАД гр. Шумен, дестилерия за изваряване на етерично – маслени 

култури „Петел Агро“ ЕООД с. Климент, и предприятие за производство на козметични 

продукти „Лавена“ АД гр. Шумен. В рамките на комплексните проверки, са дадени общо 

5 бр. предписания. За непроведени собствени периодични измервания, на дружеството 

„Земя 96“ ЕООД е съставен акт за установено административно нарушение на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух. Извършени са 2 бр. планови проверки по условията на 

издадените Комплексни разрешителни на операторите: птицеферма „Гужер комерс“ 
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ЕООД с. Зараево и „Рока България“ АД гр. Каспичан. Няма установени нарушения в 

рамките на плановия контрол по условията на КР.  

  За отчетния периода са извършени 15 бр. извънредни проверки, от които 6 бр. са по 

постъпили в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби на граждани. В рамките на осъществения 

контрол за привеждане дейността на проверяваните дружества в съответствие със 

законодателството са дадени 34 бр. предписания за отстраняване на констатирани 

несъответствия. За установени административни нарушения на законодателството по 

опазване на околната среда са съставени 10 броя АУАН.  

 

Засилен превантивен контрол:  
През месец юли са постановени три решения за преценяване на необходимостта от 

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

инвестиционни предложения: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 380±10 м за 

самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и водопой на животни 

в ПИ № 73050.2.47 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 1709 кв.м. и НТП: „За друг вид 

производствен, складов обект“, „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – мотел и 

жилище на собственика в ПИ с идентификатор 73626.204.745 по КК на гр. Търговище“ и 

„Преустройство на съществуваща сграда в производствена база за съхранение и 

преработка на плодове и зеленчуци и допълващо застрояване към нея в УПИ XV-29, кв. 6 

по плана на с. Бистра, общ. Търговище“. 

Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“, за: „Частично изменение на ОУП 

Община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.428.8 по КК на гр. 

Велики Преслав“, „Програма за управление на отпадъците на Община Каспичан за 

периода 2021-2028г.“ и „ПУП-ПЗ за изграждане на централа за производство на 

електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в поземлен имот с идентификатор 

53535.3.205 по КК на гр. Омуртаг и ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии“. 

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

инвестиционни предложения: „Инсталации за производство на сурови растителни масла 

от слънчогледово и рапично семе, с капацитет 500 т преработена суровина за 

денонощие“ в ПИ с идентификатор 57649.503.3224 по КК на гр. Попово с площ 75782 кв. 

м и НТП: „За хранително-вкусова промишленост“ и „Площадка за временно съхранение 

на строителни отпадъци“ в ПИ № 57649.58.2, м. „Ямата“, землище на гр. Попово, община 

Попово, област Търговище“. 

На основание на чл.106, ал.1 от ЗООС и във връзка с  писмо на ИАОС – 

потвърждение по чл.103, ал.7 от ЗООС „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище е 

разработил политика за предотвратяване на големи аварии и система за управление на 

мерките за безопасност, които са документирани в актуализиран Доклад за политика за 

предотвратяване на големи аварии/ДПППГА/ в съответствие с Приложение №3 от 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях. На основание на чл.106, ал.3 и 4 от Закона за опазване на околната 

среда са изпратени копия на органите по чл. 157а, ал. 2 от документацията, получена от 

оператора „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище.  

 

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 6 бр. проверки на място, за което са съставени констативни протоколи. На 4 
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бр. е отговорено в писмен вид, или са препратени за решаване по компетентност до 

съответните общински или други администрации.  

1. По сигнал С-84/14.07.2022 г за изхвърляне на строителни отпадъци в пропаднал 

път в местност „Чашка“ гр. Шумен, е извършена проверка на място 30 мин. след 

получаване на сигнала. Обходен е целият участък на вилната зона в местност „Чашка“, 

като не е установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, както и не са установени 

лица изхвърлящи отпадъци. По време на огледа, подателят на сигнала не беше открит по 

телефона за уточняване на местоположението на изхвърлените отпадъци.  

2. Във връзка с постъпил сигнал С-85/25.07.2022 за изхвърляне на камъни, пръст и 

строителни материали в района на градски парк в Нови пазар, е изпратено писмо до 

сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Шумен за съдействие относно идентифициране 

собствеността на превозното средство, цитирано в сигнала. Извършена е проверка на 

място съвместно с представител на общинска администрация Нови пазар, за която е 

съставен КП № СЙ-47/26.07.2022 г. При проверката е установено замърсяване със 

строителни отпадъци в имот – частна собственост, съгласно GPS координатите е 

направена справка по КККР на гр. Нови пазар и ГРАО, установен е собственикът на имота 

и е дадено предписание за почистване на описаното замърсяване. С писмо изх. № С-

85/28.07.2022 г. подателят на сигнала е уведомен за извършената проверка. 

3. По сигнал С-86 от 22.07.2022 г. е извършена проверка на място при която  е 

установено, че цялата площадка за дейности с отпадъци стопанисвана от „Метарекс“ ООД  

е изгоряла, а наличните на площадката машини и сгради са овъглени. По думи на 

присъстващите на проверката пожара е възникнал ма 15.07.2022 г. (петък вечерта) при 

проверката са дадени 2 бр. предписания: 1. Да се предприемат мерки за прекратяване на 

горенето на наличните на площадката отпадъци и да се уведоми РИОСВ-Шумен писмено  

за предприетите мерки.   /Срок 20.07.2022/   и 2. Да се извърши почистване на площадката 

от наличните отпадъци, изгорели отпадъци, разтопени пластмаси и същите да се предадат 

на лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО и да се представят в РИОСВ-Шумен 

копия на документи удостоверяващи предаването на изгорелите отпадъци.  /Срок 

02.08.2022/. В деня на проверката е осъществен контрол за качеството на атмосферния 

въздух (КАВ) с газанализатор на РЛ – Шумен, който се използва в случаи на аварийни 

ситуации вследствие на пожари, промишлени замърсявания и други. Замерването е 

извършено до най-близко разположената жилищна сграда от площадката на разстояние 

около 1000 м. Анализът на резултатите от индикативното измерване не показва достигане 

и превишаване на алармените прагове на серни и азотни диоксиди за което е съставен КП 

№ ЕВ-А10 от 19.07.2022 г.  Извършена е извънредна проверка за която е съставен КП № 

ПП-06 от 21.07.2022 г. по изпълнение на предписание №1 от КП № ЗВ-54 от 18.07.2022 г. 

при която се установи, че предписанието е изпълнено. Във връзка с постъпилите 

многобройни сигнали за   обгазяване  от възникналият пожар са организирани измервания 

за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните атмосферни 

замърсители, обхващащ  основните показатели, характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, фини прахови частици ФПЧ10/ в района за  

периода – 15.00 часа на 22.07.2022 г. до 12.00 часа на 25.07.2022 г. от мобилна 

автоматична станция (МАС) на РЛ - гр. Варна към ИАОС, гр. София. Съгласно 

постъпилите с вх. № ОА-2306 от 27.07.2022 г. резултати от извършеното имисионно 

измерване  на  атмосферния въздух, отразени  в Протоколите от изпитване е видно, че  не 

са отчетени превишения на допустимите норми за О3, СО, SО2, NO, NO2, и ФПЧ10.  

4. По сигнал С-87/22.07.2022 с данни, че от свинекомплекс в с. Садина се изливат 

мръсни води в дерето, на 22.07.2022г. е извършена проверка с представители на ОДБХ и 

БДДР на място. Извършен е оглед на бреговата ивица в близост до свинефермата, както и 

проверка на експлоатационното състояние на събирателното съоръжение за торовите 
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маси, в обекта. Установи се, че е налична водоплътна лагуна за събиране на торовите 

маси, от която не е установено изтичане или пряко заустване към воден обект. При 

проверка на бреговата ивица на дерето и прилежащите площи по посока към 

свинефермата, при точка със снети приблизителни географски координати СШ 

43°28’48.1“ и ИД 26°16’16.2“, са установени изхвърлени торови маси, образували заблатен 

терен с площ 300 -500м2. Във връзка с проверката на обекта и установените торови маси, 

в близост до водния обект, са дадени предписания за предоставяне на информация за 

водоснабдяването на обекта и за почистване на изхвърлените торови маси. 

5. По сигнал С-88/27.07.2022 за паднал щъркел със счупен крак, находящ се в 

РДНО- Шумен, кв. Дивдядово, е извършена проверка на място, съставен е констативен 

протокол № ХХ-05/26.07.2022 г. Птицата е със счупен крак, поради което ще бъде 

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

Загора. Подателят на сигнала е присъствал по време на проверката. 

6. По сигнал С-90 от 29.07.2022 за обгазяване на село Зараево от птицеферма на 

„Гужер комерс“ ООД е извършена проверка на място на 29.07.2022 г, при която е 

установено че торова маса, формирана от птицеферма „Гужер комерс“ и съхранявана на 

обособена за целта площадка на територията на животновъдния обект, се  транспортира 

до земеделски земи в землището на село Зараево, съгласно договор със земеделски 

производител. Изпратено е писмо до ОДБХ-Търговище за предприемане на действия по 

компетентност. 

 

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 6 бр. планови проверки на лица генератори на 

производствени отпадъци, 4 бр. планови проверки на лица притежаващи разрешителни 

и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. Извършени са 2 

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

Извършени са 2 бр. планови проверки по Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията 

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

здравните заведения. При проверките на лицата извършващи дейности по събиране, 

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

дружествата отпадъци, се съхраняват при спазване изискванията наредбата по чл. 43, ал. 1 

от ЗУО. Води се отчетност в Национална информационна система „Отпадъци“ съгласно 

разпоредбите на Наредба 1 от 04.06.2014 г., за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

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 2 бр. комплексни проверки. 

 

 Проверки на билкозаготвителни пунктове и по сигнали за бедстващи птици  

През месеца приоритет беше извършването на планови проверки (5 бр. на 

билкозаготвителни пунктове, 1 бр. на ЗМ „Петка балкан“; 1 бр. на Земеделски институт - 

гр. Шумен, пробонабиране с цел анализ ГМО; 1 бр. на Опитна станция по земеделие- с. 

Хан Крум, пробонабиране с цел анализ ГМО) и приключването на преписки по входирани 

уведомления за ИП, ГСП и План-извлечения. Също така бяха извършени и 2 бр. 

извънредни проверки, от които 1 бр. проверка по подаден сигнал за бедстващ екземпляр 

от вида Бял щъркел на Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Шумен, кв. Дивдядово 

и 1 бр. проверка в ПР „Патлейна“, съвместно с представители на „Пътна полиция“ към ОД 
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МВР- гр. Шумен, Община Велики Преслав и ТП ДГС „Преслав“, по писмо на МОСВ. В 

Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора е изпратен за 

лечение и отглеждане един екземпляр от вида Бял щъркел. 

   

 Опазване чистотата на въздуха: 

 През месец юли са извършени планови проверки на 13 обекта. Не са извършвани 

измервания на нивата на шум излъчван от промишлени източници. 

 

Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и 

правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения: През месец юли са 

извършени предимно планови проверки от плана за контролна дейност 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  6 бр. обекти емитери на 

отпадъчни води за месеца.  Това са: „Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец; „Алкомет“ 

АД, гр. Шумен; „Херти“ АД, гр. Плиска; „Рока България“ АД, гр. Каспичан; Спортно 

тренировъчен център, гр. Върбица и ПСОВ Велики Преслав. Няма дадени предписания. 

Съставени са  2 бр. Констативни протокола след водни проби – на „Хан Омуртаг“ АД, гр. 

Шумен и „Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец, при които са дадени две предписания. 

Експерти от направление Опазване на водите, взеха участие в 3 планови комплексни 

проверки – на „Земя 96“ ООД, с. Струйно; „Фикосота фууд“ ЕАД, гр. Шумен и „Петел-

агро“ ЕООД, с. Климент.  Дадени са 2 предписания във връзка с опазването на водите. 

Извършени са проверки по Комплексно разрешително на „Рока България“ АД, гр. 

Каспичан и „Гужер Комерс“ ООД, с. Зараево. По отношение  опазване на водите няма 

установени несъответствия и дадени предписания. 

Извършена е 1 планова съвместна проверка – на  „Млечни продукти“ ООД, с. 

Коньовец Няма предписания. Извършена е една извънредна проверка по сигнал – на 

Свинеферма в с. Садина, общ. Попово - ЗП П*П*. Дадени са 2 предписания. 

През месец юли е прекратена една  ТМС – на «Сарк България» АД, гр. Шумен. 

Експертите от направление Опазване на водите, взеха участие в 

Междуведомствена комисия за проверка на язовири по Заповед на областния Управител 

на гр. Търговище. 

 

  Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, 

разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.  

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

извършени 2 броя планови проверки на оператори с комплексни разрешителни „Гужер 

комерс“ АД и „Рока България“ АД. Извършена е една извънпланова проверка на „Гужер 

комерс“ ООД във връзка с постъпил сигнал.  

През изминалия месец експертите от направление Управление на отпадъците и 

опазване на почвите, са извършили 4 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на дейности по третиране 

и транспортиране на отпадъци:  В.Е.К.О Трейд-2000 ЕООД, „МБАЛ Омуртаг“ ЕАД, 

„Биана“ ЕООД и „Еврометал – Шумен“ АД При проверките е установено, че дейностите 

се извършват съгласно условията поставени в издадените разрешителни.  
 

Засилен последващ контрол:   
Извършени са 2 бр.  проверки на място по изпълнение на дадени предписания на 

„СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, производствена площадка с. Троица и „Метарекс“ 

ООД площадка за дейности с отпадъци гр. Шумен, кв. Мътница. При проверките е 

констатирано, че дадените при предходните проверки предписания са изпълнени. 
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„Пашабахче България“ ЕАД са представили информация за всички три предписания  - 

уведомени са отговорните служители в дружеството да не извършват експлоатация в 

редовен експлоатационен режим на нови съоръжения в цех „Декорация“, до актуализация 

на разрешителното. Изготвена и представена е в РИОСВ Шумен  собствена оценка за 

възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на 

причинени екологични щети, изискваща се по чл.3, ал.1 от Наредба №1 от 2008 г., като 

оператор, извършващ дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ/обн.ДВ.43 от 29.04.2008 

г., посл.изм.2020 г./и се представи в РИОСВ Шумен  на хартиен и електронен носител от  

"Български Бергман" АД. 

Представена е информация за планираните промени в работата на инсталацията и 

относно необходимостта от корекция и допълване през 2022 г. на планираните промени в 

инсталацията. „Агро-фреш-А“ООД е подал работни листи за отпадъци и информация за 

начина на оползотворяване на торовата маса. Община Омуртаг са представили 

информация за три предписания – ревизия на информационни листи за безопасност; 

актуализация на документите по чл.4 и чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение 

на охв и смеси; актуализация на авариен план. 

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

През месец юли, от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са съставени 10 

бр. АУАН както следва:  

1. ДЙ-06/13.07.2022 г., на „Екопак НП 99“ ЕООД. Дружеството не е представило 

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

предложение второ от ЗУО. 

2. ЗВ-10/18.07.2022, на „ММ АТАНАСОВ ТРАНС“ ЕООД. Дружеството не е 

представило в ИАОС годишни отчети по отпадъците съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. Осъществен състава на чл. 

135, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУО. 

3. ЗВ-11/25.07.2022 г., на В*С*Н*. Неизпълнение на задължително предписание 

дадено на основание чл. 120 от ЗУО с констативен протокол  ЗВ-29 от 12.04.2022 г. 

Осъществен състава на чл. 156,ал.1 във вр. с чл.120 от  ЗУО. 

4. ЗК-03/25.07.2022 г., на „Земя – 96“ ООД, гр. Шумен.  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. 

5. ИН-02/12.05.2022 г. 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. 

6. ИН-01/10.01.2022 г. "Родна индустрия 91" ЕООД. Неизпълнение на предписания 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12, дадени с констативен протокол. Осъществен състава на 

чл.166, т.3 от ЗООС във връзка с чл.155, ал.2 от ЗООС. 

7. ЗВ-12/26.07.2022, М* В* П*. Чрез бездействие, изразяващо се в 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.  

8. ЗВ-13/26.07.2022, И*Г*М*. Чрез бездействие, изразяващо се в 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. 
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9. СС-03/27.07.2022 г. на Виктор Вичев ЕООД. Чрез бездействие, изразяващо се в 

неизпълнение на задължителни предписания 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. 

10. ЗВ-14/29.07.2022, Метарекс ООД. Извършило дейност по съхраняване на 

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

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

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им / дейност по 

обезвреждане с код D-15 Съхраняване до извършване на някоя от дейностите D-l-D-14. с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им.), съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 и Приложение № 1 към § 1, т. 11 

от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, без да притежава 

издадено от компетентен орган разрешение, комплексно разрешително или 

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

връзка с чл. 35. ал. 1, т. 1 от  ЗУО.  

Наложена е 1 бр. текуща месечна санкция на № И-16-10/14.07.2022г., на „Пътища“ 

АД, за Замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на норми на допустими 

емисии в отпадъчните газове. Наложена ТМС в  размер на 7 лв. 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ През месец юли са извършени планови проверки на 13 

обекта. Извършени са общо 5 броя извънредни проверки 1 брой проверка по сигнал в кв. 

„Мътница“, гр. Шумен, 1 бр. проверка на "Пътинженерингстрой – Т" ЕАД, гр. Търговище 

- асфалтова база с. Лиляк - съставяне на КП след проби въздух. Установено е съдържание 

на въглероден оксид в отпадъчните газове формирани от асфалтосмесителната инсталация 

над НДЕ. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Шумен за налагане на 

текуща месечна санкция. Извършена е 1 бр. проверка на „Пътища“ АД, гр. Шумен - 

асфалтова база кв. „Мътница“ – съставен е КП след проби въздух, въз основа на Доклад за 

СПИ. Установен е масов поток на азотни оксиди в отпадъчните газове над НДЕ, в 

следствие на което е Наложена текуща месечна санкция. Съставен е 1 бр. Констативен 

Протокол след проби въздух във връзка с проведеното измерване със специализирана 

апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София за установяване 

качеството на атмосферния въздух в кв. „Мътница“, гр. Шумен. Извършена е 1 брой 

проверка на „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка – с. 

Троица по последващ контрол от страна на РИОСВ – Шумен. Дадено е предписание за 

цялостно почистване на вътрешно – площадковия път, с цел ограничаване на 

неорганизираните прахови емисии – предписанието е изпълнено в срок. Съставен е 1 брой 

АУАН по ЗЧАВ на „Земя - 96“ 00Д, гр. Шумен - за непроведени СПИ от 06.11.2019 г. до 

12.07.2022 г. от източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, 

инсталиран на производствена площадка в с. Струйно. 

 

   ШУМ: През месец юли не са извършвани измервания на нивата на шум излъчван 

от промишлени източници.  

 

ВОДИ: Извършени са планови проверки на  6 бр. обекти емитери на отпадъчни 

води 

 

БРЗТЗСР:  

Извършени са 10 бр. проверки. Проверени са 10 бр. обекта. В рамките на 

осъществения контрол няма дадени предписания и съставени АУАН. За периода са 

предприети действия по един подаден сигнал за бедстващ екземпляр от вида Бял щъркел 
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на Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Шумен, кв. Дивдядово, като птицата бе 

прибрана и впоследствие транспортирана за лечение до Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора. 

 

ОТПАДЪЦИ: За отчетния период, са извършени общо 16 бр. проверки, от които 13 

бр. планови и 3 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 7 бр. 

предписания, като са изпълнени 15 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 посъбиране и транспортиране на отпадъци, 1 бр. изменение и 

допълнение на регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на 

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

на отпадъци и 2 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за прекратяване. 

 

ОХВ Извършени са  21 бр. планови проверки,  при които са дадени 15 предписания, 

изпълнени са 3 предписания.  

 

СЕВЕЗО Няма извършени проверки през месец юли.  

 

ЗОПОЕЩ  Извършени са 2 проверки, при които е дадено едно предписание. За 

отчтрения период е изпълнено 1 предписание 

 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ  Извършени са две планови проверки по 

условията на комплексни разрешителни на „Гужер комерс“ ООД и „Рока България“ АД. 

Извършена е една извънпланова проверка на „Гужер комерс“ ООД. „Рока България“ ЕАД 

е спазила всички условия в комплексното разрешително. При извънплановата проверка на 

„Гужер комерс“ ООД е установено, че потенциален източник на миризми е товарене и 

транспортиране на образуваната от обекта торова маса и предаването й на земеделски 

производител за наторяване на земеделски площи. 

    

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

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: През месец юли са издадени 9 НП на 

обща стойност 20 450 лв. Няма сключени споразумения и отменени АУАН.  

- № 45/05.07.2022 г., "Родна индустрия 91" ЕООД. Наложена глоба в р-р на 1 400 

лв. Неизпълнение на предписания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12, дадени с констативен 

протокол. Осъществен състава на чл.166, т.3 от ЗООС във връзка с чл.155, ал.2 от ЗООС. 

Наложена санкция в общ р-р на 6 000 лв. 

- № 46/15.07.2022 г., О*А*А*-кмет на с. Голямо Ново. Не е осъществил контрол, по 

отношение изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне. 

Осъществен състава на чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 1 400 лв. 

- № 47/18.07.2022г., А*С*Т*. Не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена 

информация за изкупените, обработените, реализираните и налични количества билки. 

Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв. 

- № 48/18.07.2022г., Х*П*Х*. Не е представил в РИОСВ-Шумен обобщена 

информация за изкупените, обработените, реализираните и налични количества билки. 

Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв. 

- № 49/18.07.2022г., М*В*П*. Съхранява излезли от употреба моторни превозни 

средства, и не ги е предало на площадка за съхранение или центрове за разкомплектоване. 

Осъществен състава на чл. 133, ал.1, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 300 лв. 
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- № 50/19.07.2022 г., В*С*Н*. Съхранява излезли от употреба моторни превозни 

средства, и не ги е предало на площадка за съхранение или центрове за разкомплектоване. 

Осъществен състава на чл. 133, ал.1, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 300 лв. 

- № 51/20.07.2022 г., Община Шумен. Неизпълнение на условие 10.1.2.1 от 

комплексно разрешително № 349-Н0/2008 г. Нарушен чл.123в, т.2 от ЗООС. Наложена 

санкция в р-р на 10 000лв. 

- №52/20.07.2022 г., „Автомагистрали Черно  Море“ АД. Дружеството не е провело 

емисионен контрол /СПИ/ през периода 01.01.2020 г. до 28.04.2022 г. Нарушен чл. 18, т. 1 

от ЗЧАВ във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. Наложена санкция 

в р-р на 2 000лв. 

- №53/29.07.2022 г., А*С*М*. Не е уведомил РИОСВ - Шумен за организирания от 

него билкозаготвителен пункт в с. Илийно, общ. Омуртаг, в който изкупува цвят глог и 

стрък великденче, без да притежава издадени на негово име позволителни за ползване на 

билки от лечебни растения. Нарушени чл. 28а и чл. 31, ал. 2, т.1 от ЗЛР. Наложени глоби в 

общ р-р на 250 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. Няма 

регистрирани замърсявания. Експертите от направление опазване на водите, взеха участие 

в Междуведомствена комисия за проверка на язовири в област Шумен по Заповед на 

Областния управител.  

В резултат на получените Протоколи от измерване при аварийни ситуации /относно 

извършено измерване за установяване на КАВ в кв. „Мътница“, гр. Шумен – във връзка с 

постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух, в следствие на възникнал пожар 

на площадка за отпадъци, собственост на „Метарекс“ ООД/ на РЛ – Шумен е установено, 

че концентрациите на вълероден оксид, диазотен оксид, метан, амоняк, флуороводород, 

формалдехид, толуен, хлороводород, метилмеркаптан, n – Пропан, фосген, серен диоксид, 

азотен диоксид, бензен и циановодород са по – малки от границата на количествено 

определяне на метода. За показател въглероден диоксид не са регистрирани превишения 

на нормите за замърсяване на атмосферния въздух в кв. „Мътница“, гр. Шумен. 

 

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

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

Шумен, асфалтова база, кв. „Мътница“, „Керамат“ АД, гр. Каспичан, ОП „БКС 

Търговище“, гр. Търговище, Регионално Депо – Търговище, „Петел Агро“ ЕООД, с. 

Климент, „Брамас – 96“ АД, гр. Шумен, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо 

за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг, 

„Стройкомерс – ТТ“ ЕООД, гр. Търговище и „ЛВК Винпром“ АД, гр. Търговище). 

Резултатите от проведените измервания показват, че само при един обект с източник на 

емисии, съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове не 

отговаря на нормите, регламентирани с нормативните актове. 

Процедирани са 46 уведомления за инвестиционни предложения, 1 уведомление за 

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

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

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

През месец юли са постъпили 5 бр. Искане с информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС и 3 
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бр. Искане за преценка ЕО, по които са проведени консултации са РЗИ. Извършена е 

извънпланова проверка на три броя решения по глава шеста от ЗООС, при която е 

установено, че са изгубили правно действие, тъй като не е започнала реализация на 

инвестиционните предложение в законово регламентирания срок. Постъпил е допълнен и 

преработен Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на свинекомплекс с капацитет  1 086 

свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване“ в поземлени имоти 

с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 730 м² и 10882.103.202 с площ 25 011 м²  по 

КК на с. Ветрище, общ. Шумен с възложител „Миранта БГ 2008“ ЕООД, съобразно 

дадените указания в Решение №219/26.11.2020г., с което е отменено Решение по ОВОС № 

ШУ-1-1/2020 г. от МОСВ, за ново произнасяне на компетентния орган. Изискано е от 

възложителя да се представи допълнен и преработен Доклад за ОВОС, съгласно 

изискванията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Постановени са три 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 две 

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

поради непредставяне на допълнителна информация в срок. 

Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки: 

с МОСВ по УИН за нова дейност; с ОД „Земеделие“ по 2 бр. доклада за наблюдение и 

контрол при прилагане на ОУП на общините Антоново и Каолиново, по три броя Искане 

за преценяване на необходимостта от ЕО и по едно УИН. С РЗИ – по всички представени 

Искания по ОВОС и ЕО. С Басейнова дирекция по 5 бр.  Уведомления за инвестиционни 

предложения, и по 2 бр. Годишен доклад за наблюдение и контрол при прилагане ОУПО. 

С ВиК-Шумен – по 1 бр. УИН 

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 31 бр. отговори 

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

Наредбата за ОС, 1 бр. по подмярка 4.1, 2 бр. по подмярка 6.3 и 1 бр. по подмярка 6.1); 13 

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

Издадени са 4 бр. решения по Наредбата за ОС. Даден е 1 бр. отговор по внесено писмо за 

отглеждане на трайни насаждения. За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата 

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

за водите. По внесени УИН са изготвени 9 бр. писма, указващи приложимата процедура 

по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 6 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 двудневно практическо обучение 

свързано с Проект BG05SFOP001-2.016-0002, E – Натура 2000 – развитие на Единна 

информационна система за НАТУРА 2000 и Договор № Д-30-4/03.02.2022г. с предмет 

„Развитие на единна информационна система за защитени зони от екологична мрежа 

НАТУРА 2000“. 

Експерти от направлението дадоха становище по представено Задание за 

определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на Национална стратегия за околна среда и 

План за действие към нея. 

 

Обществеността:  

И през изминалия месец, продължи попълването на актуална информация и данни в 

публичния регистър на обектите и съоръженията с нисък и/или висок рисков потенциал 

/СЕВЕЗО обекти/ във вътрешната (работна) част на регистъра.    

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

Министъра на околната среда и водите информация за вписване и поддържане на 
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публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ през месец юли   2022 г. за 3 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.  

 

 

 

 


