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1. Обхват на плана 

1.1. Период от време и географска област 

Настоящият план обхваща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Той се отнася за 

териториалния обхват на РИОСВ, гр. Шумен - Шуменска област и Търговищка област. 

Те се характеризират както следва:  

Област Шумен Търговище Общо 

Територия км² 3390,2 км²                           2710,4 км²                             6100,6 км²                                   

Население бр. ж. 172355 бр. ж. 113694 бр. ж.            286049 бр. ж. 

Общини бр. 10 бр. 5 бр.  15 бр.  

Населени места бр.  151 бр.  196 бр. 347 бр.  

 

Към област Шумен попадат следните общини: Велики Преслав, Венец, Върбица, 

Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен. В 

област Търговище попадат общините: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище. 

В териториалния обхват на РИОСВ - Шумен са разположени защитени територии 

от различни категории: „Природен парк Шуменско плато“, на чиято територия се намира 

Резерват „Букака“; Поддържани резервати „Патлейна“, „Дервиша“ и „Моминград“; 

Защитени местности „Могилата”, „Марашка кория“, „Чибуклията“, „Дъбовете“, „Червен 

божур“, „Челеклията“, „Дебелеца“, „Мадарски скални венци“, „Див рожков“, „Конски 

кестен“, „Урумово лале“, „Игликина поляна“, „Петка балкан“, „Божур поляна“, 

„Каньона“, „Римският мост“, както и две естествени находища на растителен вид 

„Блатно кокиче” /разположени съответно в землищата на селата Кочово и Осмар, общ. 

Велики Преслав/. Защитените територии с категория „природна  забележителност” са: 

„Скока”, „Скално образувание Коня”, „Водопада“ в м. „Боаза”, „Дервенската пещера”, 

„Гърбава чешма”, „Скално образувание Костадин тепе”. 

 Защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, попадащи в обхвата на 

РИОСВ гр. Шумен, по Директивата за опазване на дивите птици са: „Котленска планин“, 

„Овчарово“, „Ломовете“ и „Провадийско - Роякско плато“, а по Директивата за опазване 

на природните местообитания и на дивата фауна и флора са: „Каменица“, „Хърсовска 

река“, „Провадийско - Роякско плато“, „Ришки проход“, „Островче“, „Котленска 

планина“, „Тича“, „Стара река“, „Шуменско плато“, „Екокоридор Камчия- Емине“, 

„Преславска планина“, „Голяма река“, „Марина дупка“, „Кабиюк“, „Ломовете“, „Голяма 

Камчия“ и „Твърдишка планина“.   

Кратка географска характеристика на област Шумен 

Шуменският район се намира в централната част на североизточна България и в 

източната част на Дунавската равнина, като южните части обхващат Предбалкана и 

достигат до главното Старопланинско било. Релефът е равнинно-платовиден, хълмист и 

нископланински. Северната част обхваща част от Лудогорското плато, като на юг то 

преминава в Самуиловските възвишения. В средната част се открояват две карстови 

плата – Шуменското с надморска височина 502 м. и източно от него Провадийското с 

надморска височина 389 м. Южно от долината на р. Голяма Камчия се издигат 

Преславската и Драгоевската планина, разделени от пролома на реката, а на юг 

преминава билото на източната част на  Котленската планина и билото на Върбишката 

планина. Речната мрежа в северната третина на Шуменския регион е слабо развита. Тук 

всички реки, водят началото си от северните склонове на Самуиловските височини. Те 

губят водите си в безоточни долини в Лудогорското плато. Този район попада в 

Дунавския водосборен басейн. Средната третина се отводнява към Черноморския басейн 

чрез Провадийска река и притоците й, най-значителни от които са Крива река и р. 

Мадарска. Най-добре развита речна мрежа има южната нископланинска част на 
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Шуменския край. Тя се отводнява към Черноморския басейн от р. Голяма Камчия. 

Южните части на областта се отводняват от водосборите на реките Герила, Елешница и 

Брестова. В югозападната част на територията е изграден язовир Тича, който е най-

значимия питеен водоизточник в региона. В него се вливат реките Тича, Герила и 

Драгановска. Същият е включен в списъка на значимите язовири в България. 

 Кратка географска характеристика на област Търговище 

Област Търговище се намира в североизточна България, западно от Шуменска 

област, в източната част на Дунавската равнина. Южната част от територията на областта 

се простира в обхвата на Предбалкана в близост до северните склонове на Преславската 

планина. Добре изразени тук са земните форми на долинните разширения на реките 

Врана и Сива, нископланинските възвишения на Търговищкото поле и Поповските 

височини.  Тази част на областта има потенциал за развитие на селско стопанство и 

хранително-вкусова промишленост. Земеделието и животновъдството са определящите 

типични отрасли. Територията на община Търговище се характеризира със своето 

разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и ниско-планински релеф, поради което 

и надморската височина варира от 150 до 690 м.н.в. За град Търговище тя е 170 м. 

Търговищкото хълмисто поле е най-тясно свързано с икономиката на града. На север 

граничи с Разградските височини, на изток с Шуменските, на запад с Лилякското плато, 

а на юг с Преславската планина. В североизточна посока на река Врана, нейната долина 

се разширява, като се оформят две акумулационни тераси, като върху едната е 

разположена част от град Търговище. Търговищкото поле е изградено от кредни 

материали, съставени от варовици и мергели. Отличават се с висока водопропускливост 

и вертикална цепителност. Районът на Преславската планина се характеризира с липса 

на плитки подпочвени води. Общините Търговище, Омуртаг и Антоново се отличават с 

многото включени водоизточници, разположени на териториите на съответните 

населени места. Общините Попово и Опака се водоснабдяват от система “Дунав”. От 

язовир Тича находящ се в землището на Преславска община се водоснабдява гр. 

Търговище. В североизточната част на община Антоново се намира язовир Ястребино, 

който е най-големият в Търговищка област и водоснабдява община Антоново и община 

Омуртаг. Той е включен в списъка на значимите язовири, като се ползва за питейни 

нужди на гр. Антоново и с предвиждане за гр. Омуртаг.   

 

1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна 

структура  

Дейността, устройството и функциите на регионалните инспекции по околната среда 

и водите (РИОСВ) са уредени с Правилник за устройството и дейността на Регионалните 

инспекции по околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г.). РИОСВ Шумен осигурява провеждането на държавната 

политика по опазване на околната среда и водите на регионално равнище. При 

провеждане на своята дейност РИОСВ има контролни, превантивни,  регулиращи, и 

информационни  функции.  Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването 

на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните 

актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, 

които й въздействат. Функциите по превантивен контрол върху компонентите на 

околната среда и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно 

законовите и подзаконовите нормативни актове за предотвратяване от замърсяване или 

увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане. При 

осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол РИОСВ извършва 

проверки, наблюдения и възлага извършване на измервания от лабораториите към ИАОС 

в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове 
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задачи. Съгласно информационните си функции, РИОСВ разработва и участва в 

провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността 

в областта на околната среда, предоставяне на информация на средствата за масово 

осведомяване в областта на околната среда, повишаване на общественото съзнание и 

култура в областта на околната среда,  поддържане на регистри и бази данни. 

Администрацията на РИОСВ е обща и специализирана. Общата администрация на 

РИОСВ Шумен е организирана в Дирекция "Административно-финансови и правни 

дейности". Тя осигурява финансово-технически, правно-административно и 

информационно дейността на директора, на РИОСВ, както и дейностите по 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Създава условия 

за осъществяването на дейността на специализираната администрация.  

Специализираната администрация на РИОСВ Шумен е организирана в една дирекция – 

Контролна и превантивна дейност. В състава на Дирекция “Контролна и превантивна 

дейност” влизат  направления “КПКЗ, ЕО и доброволни ангажименти, опасни химични 

вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества, опазване на 

водите", "Управление на отпадъците и опазване на почвите; „Опазване чистотата на 

атмосферния въздух и вредни физични фактори", ”ОВОС и ЕО", "Биологично 

разнообразие и защитени територии и зони, специализирани регистри". 

Структурата на РИОСВ Шумен е представена чрез следната органиграма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ШУМЕН 

КОНТРОЛИРАЩ РЪКОВОДИТЕЛ 

Направления 

УООП;  

Главен експерт 

Главен експерт 

Главен експерт 

Старши експерт 

Старши експерт 

Старши експерт 

ОЧАВ и ВФФ 

Главен експерт 

Главен експерт 

 

Направления 

КПКЗ,ЕОДА,ОХВ, 

КРГАсОХВ;  

Главен експерт 

Главен експерт 

Старши експерт 

Опазване на водите 

Старши експерт 

Старши експерт 

Старши експерт 

 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  

“АДМИНИСТРАТИВНИ 

ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ 

ДЕЙНОСТИ” 

Направление  

 БРЗТЗСР 

Главен експерт 

Главен експерт 

Старши експерт 

 

 

Направление 

 ОВОС и ЕО 

         Главен експерт 

Главен експерт 

Главен експерт 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

 “КОНТРОЛНА И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ” 

 

Главен счетоводител 

Главен юрисконсулт  

Главен експерт  

Главен експерт  

Главен експерт  

Старши експерт 

Главен специалист  

 

Изпълнител по ПМС 66 

Изпълнител по ПМС 66 

Изпълнител по ПМС 66 
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С оглед на конкретните преки задължения, регламентирани в длъжностната 

характеристика на всеки служител в съответното направление, в РИОСВ – Шумен е 

утвърдено следното разпределение на отговорности: Директори на дирекции – 2 (двама), 

като те са на пряко подчинение на органа на директора на РИОСВ – Шумен. 

Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ е в състав от 7 

(седем) служители: Главен юрисконсулт – 1 бр; Главен счетоводител – 1 бр.; Главен 

експерт – Човешки ресурси, стопанска дейност, специализирани регистри; статистическа 

и друга отчетност, свързана с персонала, финансово-счетоводни дейности (касиер) - 1 

бр.; Главен експерт - информационни технологии, информационна сигурност, 

административно обслужване, РДП – 1 бр.; Главен експерт -  обслужване на „Едно гише", 

„Връзки с обществеността и екологично образование“ – 1 бр; Старши експерт - обща 

администрация, секретар деловодител, архив – 1 бр.; Главен специалист - обща 

поддръжка и транспорт – 1 бр. 

Дирекция „Контролна и превантивна дейност“ е в състав от 20 (двадесет) 

служители, както следва: Главни експерти с направление "Управление на отпадъците и 

опазване на почвите" – 3 бр.; Главени експерти с направление "Опазване чистотата на 

атмосферния въздух и вредни физични фактори" – 2 бр. Главен експерт с направление  

"Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична 

отговорност и доброволни ангажименти", "Опазване на водите" – 1 бр. Главен експерт с 

направление  "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни 

химични вещества", "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), 

екологична отговорност и доброволни ангажименти" – 1 бр.; Главни експерти с 

направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС)" – 3 бр.; Главни експерти с направление "Биологично разнообразие, защитени 

територии и зони" – 2 бр. Старши експерти с направление  "Управление на отпадъците и 

опазване на почвите" – 3 бр.; Старши експерти с направление "Опазване на водите"  – 3 

бр.; Старши експерт с направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от 

големи аварии с опасни химични вещества" "Комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти" – 1 бр. 

Старши експерт с направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" 

– 1 бр. 

 

1.3. Мисия и цели на РИОСВ   
Мисия и основна цел в работата на РИОСВ Шумен е извършване на ефективна и 

резултатна контролна и превантивна дейност, която да допринесе за подобряване на 

състоянието на околната среда и опазването й от вредно въздействие и замърсяване на 

териториално равнище в областите Шумен и Търговище; намаляване на броя на 

аварийните и инцидентни замърсявания на компоненти на околната среда - атмосферен 

въздух, води и почви; намаляване броя на сигналите за замърсяване на повърхностни 

водни обекти от нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води и тези за 

замърсяване на атмосферния въздух от изпускане на неорганизирани емисии. 

Основните цели по компоненти и фактори на околната среда, на РИОСВ – Шумен 

и през настоящата 2022 г. са: 

- Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията в обхвата на 

РИОСВ - Шумен и осъществяване на контрол при изпълнение на мерките заложени в 

Програмата на община Шумен, с цел намаляване на нивата на замърсителите и достигане 

на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух; 

 - Осъществяване на контрол на оператори, ползватели, вносители и дистрибутори, 

използващи вещества, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащи парникови 

газове;  
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 - Интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на 

околната среда;  

 - Недопускане на заустване на емитери на отпадъчни води без изградени 

пречиствателни съоръжения; 

 -  Прилагане на  ПУРБ и ПУРН, като основен планов документ за интегрирано 

управление на водите;  

 - С цел недопускане замърсяване на почвите с препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност, ще се извършват проверки на всички съоръжения за съхранение 

на негодните за употреба ПРЗ – складове и Б-Б кубове, проверка на осъществения 

контрол от отговорните лица и адекватните мерки при установени нарушения на 

целостта на съоръженията, анализ на състоянието на почвите в пунктовете от 

Националната система за мониторинг; 

 - Засилен контрол на лицата, уреждащи превози на отпадъци за или внос в 

Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен 

превоз на отпадъци, както и управлението на тези отпадъци на територията на РИОСВ – 

Шумен в съответствие с нормативната уредба. В плана за контролна дейност през 2022 

г. са заложени проверки на всички лица извършващи дейност с отпадъци, предмет на 

Регламент (ЕО) № 1013/2006; 

 - Контрол по отношение на съхранението и третирането на отпадъците: спазването 

на условията в издадените документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците; 

наличие на необходимите съоръжения за извършване на съответната дейност и 

поддържането им в изправност; контрол по отношение съответствието на площадките с 

нормативната уредба; проследяване на документацията (договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО, 

отчетни книги, идентификационни документи, кантарни бележки, сертификати и 

декларации за произход по чл. 39, ал.4 от ЗУО). Съгласно изискването на чл. 72, ал. 2 от 

ЗУО са планирани проверки на всички лица притежаващи разрешителни документи за 

извършване на дейности с отпадъци; 

- Опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането 

и изкупуването на получаваните от тях билки, опазването на вековни и забележителни 

дървета, опазване на застрашени и редки видове извън границите на защитените 

територии и защитените зони; 

- Опазване на типовете природни местообитания и местообитания на застрашени и 

редки видове в рамките на Национална екологична мрежа за контролираната от РИОСВ 

гр. Шумен територия, чрез спазване на условията в постановени решения, както и 

спазване на режимите в защитените територии и зони; 

- Защита човешкото здраве и околната среда от вредното въздействие на опасните 

химични вещества и смеси, чрез регламентирано управление на опасните химични 

вещества и смеси, както се ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда 

от въздействието на всички химични вещества, класифицирани  като опасни по смисъла 

на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

/ЗЗВВХВС/, които се съхраняват, произвеждат, употребяват и внасят на територията на  

РИОСВ Шумен;  

- Превантивен контрол със становища от компетентността на РИОСВ гр. Шумен 

при издаване/актуализация на комплексни разрешителни и при провеждане на 

процедури по постъпили инвестиционни намерения за обекти с КР или такива, които ще 

изпълнят критериите за капацитет по Приложение № 4 на ЗООС;  

- Контрол чрез проверки на място и по документи на обекти с издадено комплексно 

разрешително и участие в проверки на условия в Решения за преценяване на 

необходимостта от ОВОС;  
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- осъществяване на контрол за спазване задълженията на операторите  извършващи 

дейности по Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/.  

- интегриране на предвижданията при превантивните процедури с предимство на 

предотвратяване на замърсяването пред последващо отстраняване на вредите причинени 

от него. 

 В резултат от изпълнение на поставените цели ще се постигне съответствие с 

изискванията на екологичното законодателство при съобразяване с европейската 

практика в областта на опазване на околната среда и устойчиво развитие. 

 

1.4.  Национални политики, приоритети и приложимо 

законодателство  
Основен приоритет в областта на атмосферния въздух е намаляване на емисиите 

на вредни вещества, чрез достигане и поддържане на нормите, съгласно изискванията 

на действащото законодателство. През 2021 г. нормативния акт, който беше изменен е 

Закон за чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 

18/2021 г./.  

По отношение опазване на водите най-важните стратегии и политики, с които плана 

за контролна дейност за 2022 г. на РИОСВ Шумен се съобразява, са провежданите от 

правителството и МОСВ политики по опазване на водите и  мерките, заложени в ПУРБ  

и ПУРН  на БДЧР Варна и БДДР Плевен.  През 2021 г. няма съществени изменения на 

законодателството по отношение опазване на водите, които да предизвикат отражение 

на плана за 2022 г.  

  Към настоящия момент е разработен Национален план за управление на 

отпадъците на територията на Република България за периода 2021 г.-2028 г. Общините 

са в процес на изготвяне и приемане на Общинските Програми за управление на 

отпадъците съгласно Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 г.-

2028 г. 

С влизането в сила през 2021 г. на изм. и доп. на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за 

реда и образците по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци, както и 

реда за водене не публични регистри (ДВ бр. 51/2014 г, изм. и доп. бр. 82 от 1 .10. 2021 

г.), се задължават лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на 

отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за 

които не се изисква нотификация, изпращат до РИОСВ по местоназначение на 

отпадъците по електронна поща не по-късно от един ден от деня на натоварване копие 

на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в 

поле 12. В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 

и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 

1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 

16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на 

Регламент (ЕО) № 1013/2006, заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 

лицата изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не 

по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно приложение № 51, с 

която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други 

материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за 

конкретната пратка, което дава възможност за осъществяване на засилен контрол, по 

отношение на превозите получателите, състава на отпадъците, както и последващите 

дейности, които ще се извършват с тях.  

С влизането в сила през 2021 г. на изм. и доп. на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за 

реда и образците по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци, както и 
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реда за водене не публични регистри (ДВ бр. 51/2014 г, изм. и доп. бр. 82 от 1 .10. 2021 

г.), отчетни книги се заверяват в  Национална информационна система „Отпадъци 

(НИСО), както и воденето на отчетност се осъществява в НИСО. 

С влизането в сила на Наредба за намаляване на въздействието на определени 

пластмасови продукти върху околната среда  Обн. ДВ. бр. 91 от 2. 11. 2021 г. се засилва 

контрола към лицата пускащи на пазара МРО и се забранява употребата на някои от тях. 

Националните политики в областта на химикалите и приоритетите са пряко 

свързани с общата европейска политика по оценка, разрешаване, регистрация и 

ограничаване на химикали особено контрола на всички предприятия с висок и нисък  

рисков потенциал; попълване на публичния  регистър, контрол на задълженията за 

регистрация по REACH. През 2021 г. имаше следните изменения в законодателството по 

химикали: Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2248 свързан с надзора на пазара. 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2248 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 

2021 година за определяне на параметрите на електронния интерфейс между 

националните митнически системи и информационната и комуникационна система за 

надзор на пазара, както и за определяне на данните, които трябва да се предават чрез този 

интерфейс. РЕГЛАМЕНТ/ЕС/ 2021/979 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2021г. за 

изменение на  приложения VII—XI към Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH). РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/57 НА КОМИСИЯТА, 

от 25 януари 2021 година  за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 

1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на оловото в 

боеприпасите във влажните зони или около тях. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1199 НА 

КОМИСИЯТА, от 20 юли 2021 година за изменение на приложение XVII към Регламент 

(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета,  относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по отношение на 

полицикличните ароматни въглеводороди (PAH) в гранулите или мулчовете, използвани 

като пълнежен материал за игрища с изкуствена тревна настилка или в насипен вид за 

детски площадки или при спортни приложения. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1297 НА 

КОМИСИЯТА  от 4 август 2021 година за изменение на приложение XVII към Регламент 

(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

перфлуорокарбоксилните киселини, съдържащи от 9 до 14 въглеродни атома във 

веригата си (PFCA C9-C14), техните соли и свързаните с PFCA C9-C14 вещества. 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/876 НА КОМИСИЯТА от 31 май 2021 

година, за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) №1907/2006 по 

отношение на, заявленията за разрешение и докладите за преразглеждане за употребите 

на вещества в производството на резервни части за изделия, които вече не се 

произвеждат, и в ремонта на изделия и съставни продукти, които вече не се произвеждат, 

и за изменение на Регламент (ЕО) № 340/2008, ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2021/643 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2021 година за изменение с цел адаптиране 

към научно-техническия прогрес на част 1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 

1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2021/849 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2021 година за изменение с цел адаптиране към 

научно-техническия прогрес на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) No 

1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Наредба за реда и начина за 

съхранение на опасни химични вещества и смеси,  Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 

г.,Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г., Указания 
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и формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни 

химични вещества и смеси, Заповед на Министъра на ОС и водите РД-184 от  9.3.2021 г. 

През 2022г. продължава да се осъществява контрол  при одобряване на 

инвестиционни предложения по реда на глава шеста от ЗООС и при съгласуване на 

устройствени планове и техни изменения при планиране на строежи, в т.ч. устройствени 

планове на общините и подробни устройствени планове за поземлени имоти, на чиято 

територия се разполагат предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал. 

Приоритет в превантивната дейност през 2022 г. ще бъде процедирането по 

екологична оценка на планове/програми и одобряването на инвестиционни 

предложения, като условие в развитието на инвестиционния процес при спазване 

разпоредбите на нормативна уредба. 

 

2. Околна среда, дейности и инсталации 

2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района 

Основен дългогодишен проблем, свързан с качеството на атмосферния въздух са 

наднормените средноденонощни концентрации по показател ФПЧ10 за град Шумен. През 

2021 г. АИС – Шумен е регистрирала 18 превишения на СДН (50 mg/m3) на ФПЧ10. 

Регистрираните превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10 за 

пореден път, както и през 2020 г. са в рамките на допустимите такива, същите са не 

повече от 35 броя за една календарна година /същото е констатирано и през 2020 г./. 

Превишенията са регистрирани основно през есенно – зимния период, като причина за 

това е използването на нискокалорични твърди горива за отопление в битовия сектор. 

Общото състояние на качеството на повърхностните води е запазено. Основен и  

нерешен проблем, през плановия период на 2022 г. по отношение на опазването на 

водите, ще бъде функционирането на селищни канализационни системи, без изградени 

ГПСОВ за селища с над 2 000 екв. ж. и такива с над 10 000 екв. ж. За територията на 

РИОСВ Шумен такива са селищните агломерации гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. 

Омуртаг, гр. Опака. ГПСОВ Антоново е изградена и въведена в експлоатация, обхваща 

4 от 6 точки на заустване. Заустването на непречистени отпадъчни води причинява 

частично замърсяване на поречията на р. Камчия, р. Провадийска и р. Янтра.  

По отношение опазване на почвите основен проблем е съхранението и  

екологосъобразното обезвреждане на залежали и негодни за употреба ПРЗ в складове и 

контейнери Б-Б кубове на територията на РИОСВ – Шумен, както и осъществяване на 

контрол и предприемане на адекватни мерки от отговорните лица за състоянието на 

съхраняваните пестициди и свързаната с това потенциална възможност за замърсяване 

на прилежащи терени 

Във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за управление на 

отпадъците, всички населените места от територията на РИОСВ Шумен са включени в 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване към 2 бр. регионални депа за неопасни 

отпадъци. Събирането и транспортирането на СБО се осъществява от общини или фирми 

притежаващи документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците. Учредени са 

три регионални сдружения на общини. Като проблем на територията на РИОСВ гр. 

Шумен се явява спиране на приемането на битовите отпадъци на РД-Търговище поради 

изчерпване на капацитета на клетка 1. Считано от 01.08.2018 г. Община Търговище 

депонира на РД Шумен. През 2021 г. Община Попово предава СБО генерирани на 

нейната територия на инсталация за предварително третиране, стопанисвана от 

„Екоинвест Асетс“ АД.  
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В дейността на общините на територията на РИОСВ-гр. Шумен се наблюдават 

трудности при осъществяването на разделното събиране, съхраняване и третирането на 

биоразградими отпадъци, тъй като в област Шумен само едно търговско дружество, 

извършва дейност по третиране на биоразградими отпадъци - „Агрострой“ ЕООД гр. 

Нови пазар. Ообщина  Търговище е отредила площадка за компостиране на биоотпадъци 

и има издадено разрешително за извършване на дейност по компостиране, съгласно 

изискванията по 19, ал. 3, т. 10 и чл. 34 от ЗУО и изискванията на Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци.   

 При проверките на общините на територията на РИОСВ-гр. Шумен  се забелязват 

трудности при изпълнение на ангажиментите, заложени в наредбите по чл. 13, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, за отделните потоци масово разпространени 

отпадъци.  Към момента решение на проблема е въвеждане на площадки за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от 

ЗУО, за което общините избраха да сключат договори с фирми, притежаващи документ 

по чл. 67 от ЗУО за дейности с отпадъци. 

Наблюдават се затруднения в управлението на специфични потоци отпадъци 

(излезли от употреба гуми, отпадъчно стъкло, различно от стъклени опаковки, 

пластмасови отпадъци от гр. 16 01 и др.), поради липсата на инсталации за тяхното 

третиране. 

През 2021 г. не е установен голям риск от замърсяване на околната среда от обекти, 

класифицирани, като предприятия с нисък и висок рисков потенциал. При плановите 

проверки на оператори на инсталации на комплексни разрешителни не е констатирано 

замърсяване на околната среда поради липса на прилагане на условия от комплексното 

разрешително. При проверки по сигнал на две от регионалните депа за неопасни 

отпадъци (до гр. Търговище и до гр. Шумен) е било установявано изтичане на инфилтрат, 

което впоследствие е прекратено. От страна на община Шумен е започнат инвестиционен 

проект за изграждане на втори резервоар за инфилтрат с цел трайно и дългосрочно 

решаване на проблема. 

 

2.2. Контролирани дейности 

По отношение на чистотата на атмосферния въздух, РИОСВ – Шумен осъществява 

контрол на предприятия - неподвижни източници на емисии, както и на обекти, 

използващи флуорирани парникови газове /ФПГ/ и летливи органични съединения 

/ЛОС/. Осъществява се контрол върху промишлените източници, излъчващи шум в 

околната среда с цел спазване на определените гранични стойности, в съответствие с 

нормативните изисквания. Контролират се мерките заложени в общинската програма на 

гр. Шумен за качество на атмосферния въздух. 

При контролните дейности от РИОСВ Шумен по отношение на водите, в Плана за 

2022 г. са включени емитери на отпадъчни води, заустващи във водни обекти, в 

канализационни мрежи или  транспортирани до най - близка ГПСОВ за пречистване. 

Това са: селищни канализационни мрежи с или без ГПСОВ, заустени във водни обекти. 

Контролира се качеството на заустените отпадъчни води, заустването на отпадъчни води 

от производствени предприятия във воден обект с издадено Разрешително за заустване. 

Основният контрол е насочен към качеството на заустените отпадъчни води и 

състоянието на пречиствателните съоръжения. Контролират се емитерите на отпадъчни 

води, зауствани след транспортиране до най- близка ГПСОВ, поради липса на 

канализационна система или воден обект. Контролира се документацията за 

извършеното транспортиране.  
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Контролирани дейности по отношение на почвите са: екологосъобразното 

съхранение на залежали пестициди в складове и Б-Б кубове; изпълнението на програмите 

за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат издадено 

комплексно разрешително; анализ на състоянието на почвите в пунктовете от 

Националната система за мониторинг; правилното съхранение на залежали пестициди; 

недопускане на замърсяване и увреждане на почвите от стопанската и промишлена 

дейност на фирми и частни лица. При осъществяване на контрола, относно опазване на 

почвите,  са предвидени  проверки включващи  секторите: животновъдство и 

промишлени дейности, като потенциални замърсители на почвата. 

С плана за контролна дейност през 2022 г. са заложени проверки на всички 

дружества извършващи дейности с отпадъци предмет на трансграничния превоз на 

отпадъци по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 . Съгласно изискванията на чл. 72, ал. 

2 от ЗУО, през 2022 г., ще се извършат минимум веднъж проверки на фирмите, 

притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци. Ще се извърши контрол, по отношение спазване на условията в издадените 

документи, както и правилното прилагане на технологията на третиране. Ще се обърне 

внимание на произхода на отпадъците, дали вида и характера им, отговаря на 

придружаващите ги документи. Ще се извършат и проверки на лица притежаващи 

документ по чл. 78 от ЗУО за дейности по третиране и събиране и транспортиране на 

отпадъци. Ще продължи контрола, по отношение съхранението на отпадъците в 

съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране 

на производствени и опасни отпадъци и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците за съответните масово разпространени отпадъци. С цел 

недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци, през годината ще бъде 

извършен засилен контрол на генератори на отработени масла, текстилни отпадъци 

излезли от употреба гуми и др. Проверките ще се планират приоритетно по време на  

отоплителния сезон (първо и четвърто тримесечие). 

С цел постигане на трайно и устойчиво изпълнение на задълженията на общинските 

администрации, по отношение недопускане на нерегламентирани замърсявания, ще се 

осъществява регулярен/текущ контрол, относно изпълнение на изискванията на чл. 19, 

ал. 3, т. 12 и 15 от ЗУО. Относно недопускането на нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци и образуването на незаконни сметища, ще бъде ангажиран целия експертен 

състав на РИОСВ – Шумен с контролни функции.   

 По отношение комплексното предотвратяване и контрола на замърсяването 

категориите дейности от Приложение № 4 на ЗООС, които се извършват в инсталациите 

притежаващи комплексно разрешително на територията на РИОСВ-Шумен, не са 

претърпели промяна - Енергийно стопанство, Производство и обработване на метали, 

Производство на продукти от нерудни минерални суровини, Управление на отпадъците 

и т.6. Други дейности. Няма промяна във видовете дейности от Приложение № 4 на 

ЗООС, които се извършват. 

По отношение на химични вещества и контрол на риска  РИОСВ-Шумен 

контролира: дейностите по производство, внос, износ, пускане на пазара, съхранение и 

употребата на химични вещества и смеси. Изпълнението на задълженията на 

операторите на предприятия и/или съоръжения, попадащи под  обхвата на Глава седма, 

Раздел I на ЗООС. Обхватът на контролната дейност през 2022 г. ще бъде по прилагане 

на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Наредба 

за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Регламент 

1907/2006 REACH и Регламент/ЕО/№1272/2008 г., ще включва проверки по извършени 

регистрации, нотификации,  правилно съхранение  и употреба на химичните вещества, 

изготвяне на рискови профили за вещества/фирми, показали несъответствия с 
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изискванията на Регламента. Сътрудничество с Агенция „Митници“ в контекста на 

инструкцията за взаимодействие. Целева група: вносители на химикали; Регламент (ЕС) 

2017/852 относно живака – целеви групи: оператори, които използват живак, смеси на 

живака или живачни съединения за разрешена употреба (за производство на продукти 

или в производствени процеси). Контрол за установяване на условия на 

екологосъобразно междинно съхранение на живак, смеси на живака или живачни 

съединения; Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH  - целеви групи: производители, 

вносители и потребители по веригата, в т.ч.: контрол на производители и вносители на 

наноматериали за извършена регистрация по Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. 

Наноматериалите са химични вещества или материали с размери на частицата от 1 до 

100 nm поне в едно измерение. Списъкът на веществата е публикуван на адрес: 

https://euon.echa.europa.eu/bg/search-for-nanomaterials. Контрол на производители и 

вносители на дървени въглища за извършена регистрация по Регламента. Контрол на 

изискванията за разширени информационни листове за безопасност (ИЛБ) и сценариите 

на експозиция (СЕ), при възможност съвместно с РЗИ (по отношение на правилата за 

класификация и етикетиране съгласно Регламент CLP и нотификация на ЕСНА за 

списъка за класификация и етикетиране на пуснати на пазара опасни химични вещества) 

и с ИА ГИТ (по отношение прилагането на мерките за намаляване на риска в работна 

среда, описани в СЕ на ИЛБ). Контрол в рамките на Десетия хармонизиран европейски 

проект на Форума на ECHA (REF-10) „Integrated Chemical Control of Products“. REF-10 

ще се фокусира върху интегрирания контрол на потребителските продукти. На контрол 

ще подлежат: вписани ограничения за опасни вещества съгласно Приложение XIV на 

REACH: ограничения за канцерогенни, мутагенни и репротоксични вещества в 

текстилни изделия, силоксани (D4/D5) в отмиващи се козметични продукти, бисфенол А 

в термохартия и др.; ограниченията за наличие на устойчиви органични 

замърсители/УОЗ/, определени в Регламента за УОЗ - PFOA във водоотблъскващ 

текстил, ски восъци или късоверижни хлорирани парафини в меки пластмасови изделия 

и др. и задълженията по REACH за вещества в изделия, изискващи предоставяне на 

информацията (чл. 33) и съобщаване по веригата на доставки за веществата, които 

предизвикват сериозно безпокойство в продуктите (Candidate list substances). Списъците 

с ограничения съгласно REACH и POP, които ще бъдат обхванати от проекта са 

разработени от ЕСНА, като проверките ще бъдат извършени през 2022 г., а докладите на 

ниво ЕС ще бъдат публикувани през 2023 г. Изготвяне на рискови профили за химични 

вещества/фирми, показали несъответствия с изискванията на Регламента. 

Сътрудничество с Агенция „Митници“ в контекста на инструкцията за взаимодействие. 

Целева група: вносители на химикали. Контрол на ограниченията на вещества в изделия, 

вкл. нотификации от Комисията за защита на потребителите. Списъкът на веществата с 

въведени нови ограничения, включени в Приложение XVII на REACH е публикуван на 

адрес: https://echa.europa.eu/bg/substances-restricted-under-reach; Контрол на вещества, 

предмет на разрешаване (Приложение XIV на REACH), след достигане на съответната 

дата на забрана. Приоритет следва да се дава на веществата с дата на забрана през 2021 

г. и 2022 г. Целеви групи: оператори, на които е издадено разрешение или се ползват от 

преходния период, предвиден в чл. 56, §1, г) на REACH (чл. 56, §1, а)); потребители 

надолу по веригата, които употребяват вещества, за чиято употреба е издадено 

разрешение на участник нагоре по веригата на доставки (нотификатори по чл. 66) и 

оператори, които пускат на пазара вещество, за чиято употреба е издадено разрешение 

на непосредствен участник надолу по веригата на доставки (чл. 56, §1 д). 

На контрол подлежат условията към издадените разрешения за употреба. Списъкът 

на вещества за разрешаване, включени в Приложение XIV на REACH, от където могат 

да се установят веществата с изтекла дата на забрана за производство и/или употреба, 

https://euon.echa.europa.eu/bg/search-for-nanomaterials
https://echa.europa.eu/bg/substances-restricted-under-reach
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както и с дата на забрана през 2021 и 2022 г. е публикуван на адрес: 

https://echa.europa.eu/bg/authorisation-list. Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите 

органични замърсители – целеви групи: производители на изделия, вносители и 

потребители надолу по веригата. Контрол на ограниченията/забраните за употреба на 

устойчиви органични замърсители. Регламент (ЕО) 2019/1020 относно надзора на пазара 

- целеви групи: производители, вносители, доставчици на услуги за обработка на 

поръчки, доставчици на услуга на информационното общество и професионални крайни 

ползватели. Предотвратяването на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях (СЕВЕЗО) - целеви групи: оператори на предприятия, 

класифицирани с нисък и висок рисков потенциал по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, в т.ч. 

контрол по отношение на. Във връзка с изискванията на Глава седма, раздел І от ЗООС 

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

последствията от тях (Директива 2012/18/ЕС (СЕВЕЗО) ще се проверяват – целеви групи: 

оператори на предприятия, класифицирани с висок  и нисък рисков потенциал по чл. 103, 

ал. 2 от ЗООС. 

В част „Екологична отговорност“, РИОСВ - Шумен контролира видът на 

превантивните и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за екологични щети 

и/или причинени екологични щети, заложени в изготвените собствени оценки на 

операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. 

Предвид характера на контролираните обекти и дейности в тях, същите са 

категоризирани с “нисък риск”, „среден риск“ и „висок риск“ за въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда. В издадените решения по преценяване на 

необходимостта от ОВОС и в решенията по ОВОС се поставят условия, мерки и 

ограничения за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителни 

въздействия върху околната среда. Изпълнението на условията и мерките, като предмет 

на контрола по ОВОС се осъществява в етапите на проектиране, строителство и 

експлоатация на обектите. През 2022г. за проверка са включени 56 проверки: по условия 

и мерки от 32 бр. Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС и 7 решения по 

ОВОС; 11 проверки на доклади при прилагане на ОУПО; 5 проверки на условия в 

решения за преценяване на необходимостта от ЕО и една проверка на правното действие 

на краен акт, издаден от РИОСВ гр. Шумен по реда на глава шеста от ЗООС. 

 

2.3. Контролирани инсталации 

По отношение опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични 

фактори, в  годишния план на РИОСВ – Шумен през 2022 г. са включени за контрол 

следните инсталации: обекти с издадени разрешителни за емисии на парникови газове; 

обекти, експлоатиращи, хладилно и климатично оборудване, както и оператори на 

хладилни камиони и ремаркета; технологични и горивни инсталации и съоръжения, в т.ч. 

средни горивни инсталации и обекти с пречиствателни съоръжения. Инсталации и 

съоръжения от промишлеността, източници на шум в околната среда. Обекти, 

включващи дейности с употреба на органични разтворители. Съоръжения и инсталации 

за зареждане, разтоварване и съхранение на бензини.   

На територията на РИОСВ Шумен има изградени 82 бр. съоръжения и 

инсталации, касаещи третирането на отпадъци, за дейността на които има издаден 

разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО, както следва: съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци - 43 бр.; 

съоръжения и инсталации за предварително третиране на отпадъци от черни и цветни 

метали  - 27 бр.; съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС - 19 бр.; 

съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване - 12 бр.; съоръжения и инсталации за третиране на строителни 

https://echa.europa.eu/bg/authorisation-list
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отпадъци - 11 бр.; съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки 

- 5 бр.; съоръжения за анаеробно и аеробно третиране на биоотпадъци – 4 бр. съоръжения 

за обезвреждане на медицински отпадъци     –    2 бр. 

Инсталациите, в експлоатация, които притежават Комплексно разрешително 

попадащи в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117 на ЗООС на територията на РИОСВ 

– Шумен са общо 32 броя, от които 3 бр. инсталации за производство на отливки от 

цветни метали и/или леярни за цветни метали; 3 бр. инсталации за повърхностна 

обработка на металите; 5 бр. инсталация за производство на керамични продукти чрез 

изпичане – тухли; 3 бр. инсталации  за производство на плоско и домакинско стъкло; 3 

бр. депа за неопасни отпадъци; 1 бр. инсталация за временно съхраняване на опасни 

отпадъци; 1 бр. инсталация за обезвреждане или оползотворяване на животински 

трупове и отпадъци; 8 бр. инсталации за интензивно отглеждане на птици; 4 бр. 

инсталации за интензивно отглеждане на свине; 1 бр. инсталация за производство на 

пиво; Инсталации, които не са функционирали към 2021 г. и не се очаква да са в 

експлоатация към 2022 г. са  инсталация за производство на оловно-кисели акумулатори, 

част от което е топене и леене на олово (т. 2.5. “б” от Приложение № 4 към ЗООС) – през 

2020 г. е извършено демонтиране на инсталацията от „Енерсис“ АД, като част от дейност 

по окончателно прекратяване на дейността на производственото предприятие с 

последващо прекратяване на комплексното разрешително. През 2021 г. юридическото 

лице е било придобито от друг собственик, който го е преименувал на „Прима магна 

груп“ АД (при запазване на ЕИК и седалище по търговски регистър). Новият собственик 

няма намерение да прекратява комплексното разрешително, във връзка с което е внесъл 

в РИОСВ гр. Шумен инвестиционно предложение за изграждане на логистичен център, 

включващ площадка за съхранение на опасни отпадъци над 50 тона (т. 5.5. от 

Приложение № 4 към ЗООС). След приключване на процедурата по Глава шеста от 

ЗООС, предстои уведомяване на ИАОС за промяна в дейността по Приложение № 4 от 

ЗООС. Голяма горивна инсталация (за производство на топлоенергия). Инсталация за 

оползотворяване на отпадъци от масла и нефтопродукти гр. Смядово. Кланица гр. 

Шумен. Към края на  2021 г., общият брой оператори с издадени и влезли в сила към 

настоящия момент комплексни разрешителни е 36 бр., за 36 бр. инсталации, като едно от 

тях е ново – на „ВИАС“ ООД, гр. Шумен – инсталация за повърхностна обработка на 

метали.  

В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за 

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

от тях, на територията на РИОСВ Шумен са класифицирани 8 бр. предприятия – 2бр. с 

висок и 6 бр. с нисък рисков потенциал. 

 

2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност 

Въздействието върху околната среда от дейността на дружествата на територията 

контролирана от РИОСВ – Шумен се оценява чрез резултатите от извършените планови 

и извънпланови проверки. Извършва се изискваният собствен мониторинг на емисиите 

изпускани в атмосферния въздух и мониторинг на нивата на шум излъчван в околната 

среда. И през 2021 година се е запазила тенденцията при инсталациите с регистрирани 

превишения да се използват основно твърди горива.  

Въздействието върху околната среда на обектите, заложени в плана за контрол по 

отношение на опазване на водите е в пряка зависимост от спазването на индивидуалните 

емисионни ограничения, дадени в Разрешителните за заустване, в Комплексните 

разрешителни и в Договорите с В и К операторите на канализационните системи на 

населените места. При извършването на контролната дейност през 2022 г. не следва да 

се допуска заустване на непречистени отпадъчни води и влошаване на състоянието на 
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водните обекти. За територията на РИОСВ Шумен водните обекти с риск от биологично 

замърсяване са тези, в които се заустват канализационни селищни системи без  

пречиствателни станции. Показателите, по които са превишени индивидуалните 

емисионни ограничения,  са основно ХПК, БПК5, общ азот и общ фосфор.  Високо 

рискови обекти, въздействащи силно върху околната среда и качеството на 

повърхностните води са Регионалните депа за неопасни отпадъци и формирания от тях 

инфилтрат. 

От дейността на производствените площадки с КР не е установено замърсяване 

на почвите от извършените анализи на почвите по контролираните показатели, във 

връзка с изпълнение на Условия 13 от КР. При извършения контрол на съоръженията за 

съхранение на негодни за употреба ПРЗ (складове и Б-Б кубове), също не е установено 

замърсяване на почвите. 

Екологосъобразното третиране на отпадъци в инсталации за рециклиране и 

оползотворяване, води до намаляване на количествата депонирани отпадъци, съответно 

и намаляване образуването на нерегламентирани сметища. Същото допринася за 

намаляване на използваните ресурси в промишлеността, които са ограничени. 

Намаляването на вредното въздействие върху околната среда по отношение  

управлението на отпадъците се изразява в: Недопускане извършване на дейности по 

третиране на отпадъци на площадки и в инсталации неотговарящи на нормативните 

изисквания и такива, които не притежават документи по чл. 35 от ЗУО.  Недопускане 

съхранение на отпадъци на площадки, неотговарящи на изискванията на Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и 

Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Проследяване на пътя 

на отпадъците от техния генератор до крайния преработвател. Недопускане образуването 

на локални замърсявания и изгаряне на отпадъци от лица не притежаващи съответните 

съоръжения и документ за дейности с отпадъци. 

Във връзка с планирането на контролната дейност на РИОСВ за предприятия 

и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, съгласно чл. 

103, ал. 2 от ЗООС (СЕВЕЗО обекти) и в съответствие с чл. 157а, ал. 11 от ЗООС, и 

предоставените от МОСВ насоки и критерии, е извършена системна оценка на 

опасностите в СЕВЕЗО обектите на територията на РИОСВ Шумен, за всеки един 

СЕВЕЗО обект са отчетени отделните критерии и индикатори, които определят крайната 

оценка за предприятието и го категоризират като степен на опасност (висока, средна, 

ниска). В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за 

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

от тях, на територията на РИОСВ Шумен през 2021 г. са класифицирани  8  бр. 

предприятия с висок и нисък рисков потенциал. От тях 6 бр. с нисък и 2 бр. с висок 

рисков потенциал.  

През 2022г. ще продължи контролът по изпълнение на условията и мерките в 

издадени през предишни отчетни периоди актове по ОВОС за инвестиционните 

предложения за които през изминалата година не е констатирано осъществяване на 

дейностите. 

2.3.2. Съответствие със законодателството 

Привеждането на контролираните инсталации в съответствие с екологичното 

законодателство се осъществява чрез проверки на място, по документи и емисионен 

мониторинг. При извършване на мониторинг на източниците на емисии на вредни 

вещества изпускани в атмосферния въздух се следи за спазването на емисионните норми, 

а по отношение фактор „Шум“ се съблюдават граничните стойности на показателите за 

шум в околната среда. От проведените през 2021 г. контролни дейности, прилагане на 

мерки по подобряване работата на пречиствателните съоръжения към източниците на 
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емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, се установи в по – голяма 

степен спазване на екологичното законодателство от страна на операторите. При 

констатиране на превишение на допустимите норми и ограничения, се прилагат 

административно наказателни мерки - съставяне на актове за установено 

административно нарушение, издаване на наказателни постановления и налагане на 

санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.  

Обектите за контрол по опазване на водите в Плана за 2022 г., които заустват във 

водни обекти, са с издадени Разрешителни за заустване или с Комплексно Разрешително. 

От Плана за 2022 г. е изключено МПП с. Осмар, поради изтекъл срок на Разрешителното 

за заустване и нефункциониране на обекта. Включени са два обекта: „Сарк България“АД, 

гр. Шумен, поради възобновяване заустването във воден обект; „Прима магна груп“ АД 

/ бивше „Енерсис“ АД /. В новия план са намалени обектите, заустващи в канализационна 

система и септична яма, които са с нисък риск и през предходните години не са 

установявани нарушения. С намаляването на количеството на контролираните обекти се 

цели повишаване на ефективността на контрола и по - голямата възможност за 

последващ контрол.   

Фирмите, извършващи дейности по третиране на отпадъци, притежават 

разрешения за дейност с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците и 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. Същите изпълняват условията в издадените 

им разрешителни и регистрационни документи. Инсталациите се експлоатират съгласно 

„Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 

на съоръженията” от разрешителните и регистрационните документи за дейности по 

третиране на отпадъци. При необходимост издадените документи се изменят и/или 

допълват със създалите се обстоятелства, съгласно чл. 73 и чл. 79 от ЗУО. При продаване 

на заявление за дейност с отпадъци се извършват задължително проверки по чл. 70, ал. 2 

от ЗУО на площадките, където ще се извършва заявената дейност. 

Най – често допусканите нарушения касаещи дейностите с отпадъци, които бяха 

санкционирани през 2021 г., са за неуведмояване при осъществен внос на отпадъци, 

неизпълнение на дадени при проверките предписания, както и извършване на дейности 

с отпадъци, които не са включени в издаденото от съответния компетентен орган 

решение.  През 2021 г. е създадена добра координация между Агенция Митници и 

РИОСВ, посредством действията на Националния координационен център за 

трансграничния превоз на отпадъците. Генераторите на отпадъците водят отчетност по 

чл. 44, ал. 1 от ЗУО , съхраняват отпадъците на обособени площадки отговарящи на 

нормативните изисквания и предават отпадъците си на фирми притежаващи документи 

по чл. 35 от ЗУО за дейност със съответния код отпадък. Спазват се сроковете за 

предварително съхранение на отпадъците, съгласно § 1 т. 42 от ДР на ЗУО.  Задължените 

лица по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците изпълняват задълженията си чрез 

участие в колективни системи. Изготвят и представят при поискване необходимата 

документация, касаеща пуснатите на пазара продукти, в резултат на които се образуват 

съответните масово разпространени отпадъци. 

По отношение на проверките на операторите с  комплексни разрешителни – не е 

установявана необходимост от предписания при 14 броя от извършените 25 броя планови 

проверки през 2021 г. На три оператора са съставени 4 броя акта, два от които имат 

връзка със замърсяване на околната среда. 

 Във връзка с извършения контрол на 2 предприятия с висок рисков потенциал 

през 2021 г., не са съставени АУАН. Съгласно извършения през 2021 г. планов и 

извънпланов контрол, във връзка със Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси не са съставени АУАН. От извършения през 2021 година 
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планов контрол по ЗОПОЕЩ не се констатира несъответствия с екологичното 

законодателство, няма неизпълнени предписания, поради което няма съставени АУАН. 

От през 2021г. планов и извънпланов контрол по ОВОС са  констатирани две 

нарушения за неизпълнение на поставени условия в решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, за което са съставени 2 бр.  АУАН по реда на 

ЗООС. 

 

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР 

 

№
 п

о
 р

ед
 

Наименование на 

фирмата (ЮЛ, ЕТ) 

седалище и адрес 

на управление 

Наименование на обект, населено място, 

дейност 

№ на 

Комплексно 

разреши-

телно 

Риск на 

обекта 

(висок, 

среден, 

нисък) 

Плани-

рана 

провер-

ка за 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

„Алкомет” АД , 

гр. Шумен 

Инсталация за производство на 

алуминиеви заготовки - Шумен, 

Индустриална зона; производство на 

алуминиев прокат, валцови и пресови 

изделия от алуминий и алуминиеви 

сплави 

№ 341 -

Н1/2013 
Висок Да 

2 
„Алмед” ООД, 

гр. Шумен, 

Инсталация за преработка на отпадъчен 

алуминий - Нови Пазар, Северна 

промишлена зона; претопяване на 

алуминиеви отпадъци в тиглови пещи, 

Гр. Нови пазар, индустриална зона 

№ 425-

А1/2013 
Нисък Не 

3 

.„БМП- Близнаци 

Метал пластик” 

ООД, с . Стража 

Инсталация за производство на 

необработени метали от отпадъци от 

метали чрез металургични процеси - с. 

Стража, общ. Търговище 

№ 426-

Н0/2012 
Среден Да  

4 
„Брамас 96” АД, 

гр. Шумен 

Инсталация за обезвреждане на 

животински трупове 

гр. Шумен, индустриална зона 

№231-

Н1/2010 
Висок Да 

5 
„Братя Томови” 

АД, гр. Попово 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

свине - Попово, Северна Промишлена 

зона; отглеждане на свине и птици 

№326 -

А1/2010 
Висок Да 

6 
„Бряг-СК” 

ЕООД, гр. Варна, 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици - Търговище, кв. Бряг 

№ 411-

Н0/2011г. 
Нисък Не 

7 „ВИАС“ ЕООД 
Инсталация за повърхностна обработка 

на метали гр. Шумен 

№ 593-Н0/ 

2020 г. 
Висок  да 

8 
„Гужер комерс“ 

ООД 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици с. Зараево 

№ 504-

Н0/2014 г. 
Среден Да  

9 „Демирташ“ ООД 
Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици гр. Опака 

№ 527-

Н0/2016 г. 
Нисък Не 
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10 
„Дюра тайлс БГ“ 

ООД 

Инсталация за производство на 

керамични продукти - плочки 

№ 565-

Н0/2018 г. 
Висок Да 

11 
"Екомакс" ООД, 

гр. Шумен 

Инсталация за третиране и съхранение на 

опасни отпадъци 

№ 410-

НО/2011 г. 
Среден Не 

12 

„Енола фарм“ 

ООД гр. 

Търговище 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

свине – обект село Буйново, общ. 

Търговище 

№ 503-

НО/2014 
Висок Да 

13 

„Ескейп груп” 

ООД, гр. 

Търговище 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици с. Подгорица, общ. Търговище 

№ 410-

НО/2011 г. 
Висок Да 

14 
"ЗГП България" 

АД, гр. Пловдив 

Инсталация за повърхностна обработка 

на метали гр. Каспичан 

№ 484-

НО/2014 г. 
Среден Не 

15 
„Камчия” ЕАД, 

гр. Шумен 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици - землището на с. Панайот Волов и 

с. Коньовец; угояване на бройлери 

№263-

НО/2008 
Среден Да 

16 

„Карлсберг 

България” АД, гр. 

София 

Инсталация за производство на пиво - 

Шумен, ул. "Раковски "№115 

№ 474-

Н0/2013 
Висок Да 

17 

„Керамат” АД, 

гр. Каспичан, цех 

Каспичан 

Инсталация за изработване на керамични 

продукти чрез изпичане – тухли, ул. "Ал. 

Стамболийски"№77 

№ 111-

A1/2009 
Среден Да  

18 

 

 

„Квинс Арго” 

ЕООД, с. 

Презвитер Козма 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици - с. Презвитер Козма, общ. 

Омуртаг 

№ 433-

Н0/2012 
Висок Да 

19 
„Мар-Крафт” 

ООД, с. Дриново 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици - с. Дриново, Извън регулационна 

№ 1 

№ 303 -

НО/2008 
Нисък Не 

20 
„Мега груп” АД, 

гр. Варна 

Инсталация за атмосферна дестилация на 

оводнени петролни продукти гр. Смядово 
№39/2005 Нисък Не 

21 

„НЕС – Нови 

Енергийни 

Системи” АД, гр. 

Шумен 

Инсталация за повърхностна обработка 

на метали гр. Шумен 

КР №505 – 

Н0 / 2015 
Висок Да 

22 

„Ново стъкло” 

АД, гр. Нови 

пазар 

Инсталация за производство на 

домакинско стъкло 

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 

36 

№176-

Н1/2009 
Висок Да 

23 Община Омуртаг 

Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Омуртаг, Котел и Върбица в 

землището на гр. Омуртаг 

№302 -

НО/2008 
Висок Да 

24 
Община 

Търговище 

“Регионално депо за неопасни отпадъци 

за община Търговище, разположена в 

землището на с. Лиляк 

№269 -

НО/2008 
Висок Да 
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25 Община Шумен 

Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Шумен, Смядово, Велики 

Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, 

Венец, Нови пазар, гр. Шумен, кв. 

"Дивдядово" 

№349-

НО/2008 
Висок Да 

26 
„Пашабахче 

България“ ЕАД 

Инсталация за производство на 

домакинско стъкло и инсталация за 

производство на водород 

№ 561-

Н0/2018 г. 
Висок Да 

27 

„Прима Магна 

груп“ АД 

(„Енерсис” АД, 

гр. Търговище) 

Инвестиционно намерение за площадка 

за съхранение на опасни отпадъци над 50 

тона, като част от логистичен център ( 

бивша Инсталация за производство на 

оловно - кисели акумулатори Търговище) 

Неприклю

чила 

процедура 

по глава 6 

от ЗООС 

(КР №121- 

Н1/2013 г.) 

Висок Да 

28 

„Родна индустрия 

91” ЕООД, гр. 

Попово 

Инсталация за изработване на керамични 

продукти чрез изпичане - Попово, бул. 

"България" №219 

№242-

НО/2008 
Висок Да 

29 

„Родопа Шумен 

1884” АД, гр. 

София (в 

несъстоятелност) 

Кланица за трупно месо с капацитет 175 

т. трупно месо на ден 

№ 284-

НО/2008 
Нисък Не  

30 
”Рока България” 

АД, гр. Каспичан 

Инсталация за производство на 

керамични продукти чрез изпичане - 

санитарна керамика, Гр. Каспичан, ул. 

Мадарски конник № 48 

№ 455-

НО/2013 
Висок Да  

31 

„Топлофикация 

Шумен” ЕАД, гр. 

Шумен (в 

несъстоятелност) 

Горивна инсталация за топлинна енергия, 

гр. Шумен, индустриална зона 
№32/2005 Нисък Не 

32 

„Тетрахиб” ЕАД, 

с. Никола 

Козлево 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

свине за угояване - с. Никола Козлево; 

угояване на прасета  

№351–И1 / 

2013 
Висок Да 

33 

.„Тракия Глас 

България” ЕАД, 

гр. Търговище 

Инсталация за производство на плоско 

стъкло и водород 

гр. Търговище, кв. "Въбел" 

№3-H2/ 

2013 
Висок Да 

34 
„Хан Омуртаг” 

АД, гр. София 

Инсталация за изработване на керамични 

продукти чрез изпичане - Шумен, 

Варненско шосе; производство на 

облицовъчни подови и стенни керамични 

плочки 

гр. Шумен, Варненско шосе 

№200-

Н1/2012 
Висок Да 

4343535 
„ХЦС” АД, гр. 

Шумен 

Инсталация за интензивно отглеждане на 

свине град Шумен, ул. "Пети километър 

№ 333-

Н0/2008 г. 
Висок Да 
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36 
„Яйца и птици 

Ломци“ ООД 
Инсталация за кокошки-носачки 

№ 539/ 

2016 г. 
Нисък Да 

 

 

 

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти 
№ 

по 

ред 

Наименование на 

обекта 

Изх. № нa писмото за потвърждаване на 

ДППГА (за ПНРП)/ №  на решението за 

одобряване на доклада за безопасност (за 

ПВРП) 

Класификация на 

обекта 

Висок 

рисков 

потенциал 

Нисък 

рисков 

потенциал 

1 2 3 4 5 

1 
Тракия глас България" 

ЕАД, гр. Търговище 

Решение №01-А6/ 2021 г., по чл. 116ж , ал. 4 . 

от 7.01.2021г. за потвърждаване на доклада за 

безопасност 

висок 

рисков 

потенциал 

 

2 

“Караш инвест“ ООД 

гр. Габрово,  

ул.“Съзаклятие“ №10 

 с обособена част от 

Химически завод 

"Смядово" 

Решение за одобряване на актуализиран доклад 

за безопасност по чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС-

№58-А5/2018г. 

висок  

рисков 

потенциал 

 

 

3 

„Пашабахче България“ 

ЕАД, гр. Търговище, кв. 

”Въбел” 

Потвърждение пълнотата и съответствието на 

доклада за политиката за предотвратяване на 

големи аварии  с изискванията на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от 

тях, чл.103, ал.9 във връзка с изискването на 

чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ОА-1704 от 

19.09.2018г. 

 

нисък 

рисков 

потенциал 

4 
„ЕР ЛИКИД България“ 

ЕООД, гр. Търговище 

Потвърждение пълнотата и съответствието на 

доклада за политиката за предотвратяване на 

големи аварии  с изискванията на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от 

тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на 

чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№2147 от 

27.04.2016г. 

 

нисък 

рисков 

потенциал 

5 

"Мега груп" АД, гр. 

Варна, площадка  гр. 

Смядово 

Потвърждение пълнотата и съответствието на 

доклада за политиката за предотвратяване на 

големи аварии  с изискванията на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от 

тях, чл.103, ал.9, във връзка с изискването на 

чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ 1228 от 

26.5.2016г. 

 

нисък 

рисков 

потенциал 

6 

„КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, 

гр. Каспичан, 

ул.“Никола Вапцаров“ 

№27 

Потвърждение пълнотата и съответствието на 

доклада за политиката за предотвратяване на 

големи аварии  с изискванията на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от 

тях, чл.103, ал.9, във връзка с изискването на 

чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ ОА-2682-

11 от 16.11.2020 г. 

 

нисък 

рисков 

потенциал 

7 

„Фикосота“ ООД, гр. 

Шумен, бул.“Мадара“ 

№48, производство на 

Потвърждение  по чл.103, ал.6  от ЗООС на 

извършена класификация на предприятието, 

Писмо на МОСВ Изх.№ УК-30 от 27.09.2018г.  

 

нисък 

рисков 

потенциал 



 

23 

 

миещи и перилни 

препарати 

Потвърждение пълнотата и съответствието на 

доклада за политиката за предотвратяване на 

големи аварии  с изискванията на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от 

тях, чл.103, ал.9 във връзка с изискването на 

чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ ОА 

2282/10/ от 1.02.2019г. 

8 

„Ново стъкло“ ЕАД, гр. 

Нови пазар, ул. „Цар 

Освободител” № 36 

Писмо Изх.№ ОА-2894/5/от 25.11.2021 г., 

Становище по чл.106, ал.2 от ЗООС за 

потвърждаване на пълнотата и съответствието 

на Доклад за политиката за предотвратяване на 

големи аварии на ПСНРП  - „Ново стъкло” ЕАД 

гр. Нови пазар. 

 

нисък 

рисков 

потенциал 

     

     

 

 
Списък на обектите, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС, 

съответстващите им рискове и определената честота на проверки за 2022 г. 

 

Програма за планови проверки за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС на 

РИОСВ Шумен,  област Шумен – 2022 г. 

№ Наименование 

на оператора 

(ЮЛ, ЕТ) 

седалище и 

адрес на 

управление 

Наименован

ие на обекта, 

населено 

място 

Изх. №  

писмо за 

потвърждаване 

на ДППГА (за 

ПНРП)/номер на 

решението за 

одобряване на 

доклада за 

безопасност (за 

ПВРП) 

Класификация 

на 

предприятието/с

ъоръжението 

Период 

на 

планира

на 

проверк

а 

Степен на 

опасност 

(Н/С/В) 

Висок 

рисков 

потенц

иал 

Нисък 

рисков 

потенци

ал 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1  

“Караш инвест“ 

ООД гр.Габрово,  

ул.“Съзаклятие 

№10 

 с обособена част 

от Химически 

завод "Смядово", 

гр. Смядово 

“Караш 

инвест“ ООД 

гр. Габрово  с 

обособена 

част от 

Химически 

завод 

"Смядово", 

гр. Смядово 

Решение за 

одсобряване на 

актуализиран 

доклад за 

безопасност по 

чл.116, ал.1, т.1 

от ЗООС-№58-

А5/2018г. 

×   май  В  



 

24 

 

2 
"Ново стъкло“ 

ЕАД 

"Ново 

стъкло“ ЕАД, 

гр. Нови 

пазар  ул. 

„Цар  

Освободител

” № 36 

Писмо 

Изх.№ОА-

2894/5/ от 

25.11.2021 г., 

Становище по 

чл.106, ал.2 от 

ЗООС за 

потвърждаване 

на пълнотатата и 

съответствието 

на Доклад за 

политиката за 

предотвратяване 

на големи аварии 

на ПСНРП   - 

„Ново стъкло” 

ЕАД гр. Нови 

пазар 

 х 
октомвр

и 
С 

3 "Фикосота“ ООД 

"Фикосота“ 

ООД, гр. 

Шумен, 

бул.“Мадара

№48, 

производство 

на миещи и 

перилни 

препарати 

Потвърждение 

пълнотата и 

съответствието 

на доклада за 

политиката за 

предотвратяване 

на големи аварии  

с изискванията 

на Наредбата за 

предотвратяване 

на големи аварии 

с опасни 

вещества и 

ограничаване на 

последствията от 

тях , чл.103, ал.9 

във връзка с 

изискването на 

чл.106, ал.2 от 

ЗООС, Писмо 

Изх.№ 

ОА2282/10/ от 

1.02.2019г. 

 х април С 

 

 
 

 

 

Програма за планови проверки за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС –  

РИОСВ Шумен - област Търговище – 2022г. 

№ Наименован

ие на 

оператора 

(ЮЛ, ЕТ) 

седалище и 

Наименова

ние на 

обекта, 

Изх. № 

 писмото за 

потвърждаване на 

ДППГА (за 

Класификация на 

предприятието/съо

ръжението 

Период на 

планирана 

проверка 

Степ

ен 

на 
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адрес на 

управление 

населено 

място 

ПНРП)/Номер на 

решението за 

одобряване на 

доклада за 

безопасност (за 

ПВРП) 

Висок 

рисков 

потенци

ал 

Нисък 

рисков 

потенци

ал 

опас

ност 

(Н/С

/В) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1  

„Тракия глас 

България"ЕА

Д, гр. 

Търговище 

кв. ”Въбел” 

"Тракия 

глас 

България"Е

АД, гр. 

Търговище 

 Решение №01-А6/ 

2021 г., по чл. 116ж , 

ал. 4 . от 7.01.2021г. за 

потвърждаване на 

доклада за безопасност 

×  -  април В 

2 
„Пашабахче 

България“ 

ЕАД  

„Пашабахче 

България“ 

ЕАД кв. 

”Въбел”, гр. 

Търговище 

 

Потвърждение 

пълнотата и 

съответствието на 

доклада за политиката 

за предотвратяване на 

големи аварии  с 

изискванията на 

Наредбата за 

предотвратяване на 

големи аварии с опасни 

вещества и 

ограничаване на 

последствията от тях , 

чл.103, ал.9 във връзка 

с изискването на 

чл.106, ал.2 от ЗООС, 

Писмо Изх.№ОА-1704 

от 19.09.2018г. 

- х май С 

 
 

Таблица 1   Списък на предприятия /съоръженията за контролната дейност по чл. 157а, 

ал. 4, т. 1 ЗООС – област Търговище – 2022г. 

 

№ Наименование на 

предприятието/съоръже

нието 

Изх. № писмото за 

потвърждаване на 

ДППГА (за 

ПНРП)/Номер на 

решението за 

одобряване на 

доклада за 

безопасност (за 

ПВРП) 

Класификация на 

предприятието/съор

ъжението 

Период 

на 

планир

ана 

провер

ка 

Забележки 

ПСНРП ПСВРП 

1 

"Тракия глас България" 

ЕАД, гр. Търговище кв. 

”Въбел” 

 Решение №01-А6/ 

2021 г., по чл. 116 ж , 

ал. 4. от 7.01.2021г. 

за потвърждаване на 

доклада за 

безопасност 

- × април  



 

26 

 

 
„Пашабахче България“ 

ЕАД  

Потвърждение 

пълнотата и 

съответствието на 

доклада за 

политиката за 

предотвратяване на 

големи аварии  с 

изискванията на 

Наредбата за 

предотвратяване на 

големи аварии с 

опасни вещества и 

ограничаване на 

последствията от тях 

, чл.103, ал.9 във 

връзка с изискването 

на чл.106, ал.2 от 

ЗООС, Писмо 

Изх.№ОА-1704 от 

19.09.2018г 

х - май 

Във връзка с 

провеждане на 

процедура по 

Уведомления  за 

инвестиционни 

предложения от 

„Пашабахче 

България“ ЕАД е 

получено   Писмо на 

ИАОС Изх. №ПГА-

2556 от 9.09.2021г., 

Вх.№РИОСВ Шумен 

УИН-404-10 от 

10.09.2021г. за 

потвърдена 

класификация с 

нисък рисков 

потенциал.  След 

приключване на 

процедурата по реда 

на глава шеста от 

ЗООС, съгласно 

изискванията на 

чл.106 от ЗООС, 

следва да оценят 

значимостта на 

последствията върху 

опасностите от 

големи аварии в 

резултат на 

планираната промяна 

и да внесат  

актуализиран доклад 

за политика за 

предотвратяване на 

големи 

аварии/ДППГА/ до 

директора на РИОСВ 

Шумен. 

 

 

 
Списък на предприятия /съоръженията за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 

ЗООС – област Шумен – 2022г. 

 

 

№ Наименование на 

предприятието/съоръ

жението 

Изх. № писмото за 

потвърждаване на 

ДППГА (за 

ПНРП)/Номер на 

решението за одобряване 

на доклада за 

безопасност (за ПВРП) 

Класификация на 

предприятието/съор

ъжението 

Период на 

планирана 

проверка 

Забележки 

ПСНРП ПСВРП   

1 2 3 4 5 6 7 
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 1 

“Караш инвест“ ООД 

гр. Габрово,  

с обособена част от 

Химически завод 

"Смядово", гр. 

Смядово 

 

 Решение за одобряване на 

актуализиран доклад за 

безопасност по чл.116, 

ал.1, т.1 от ЗООС-№58-

А5/2018г. 

          -        × май 

 В 

процедура 

по 

актуализаци

я на доклад 

за 

безопасност 

2 
"Ново стъкло“ ЕАД 

гр. Нови пазар. 

Писмо Изх.№ОА-2894/5/ 

от 25.11.2021 г., 

Становище по чл.106, ал.2 

от ЗООС за 

потвърждаване на 

пълнотатата и 

съответствието на Доклад 

за политиката за 

предотвратяване на 

големи аварии на ПСНРП   

- „Ново стъкло” ЕАД гр. 

Нови пазар. 

х - октомври - 

3 
"Фикосота“ООД 

гр. Шумен 

Потвърждение пълнотата 

и съответствието на 

доклада за политиката за 

предотвратяване на 

големи аварии  с 

изискванията на 

Наредбата за 

предотвратяване на 

големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване 

на последствията от тях , 

чл.103, ал.9 във връзка с 

изискването на чл.106, 

ал.2 от ЗООС, Писмо 

Изх.№ ОА2282/10/ от 

01.02.2019 г. 

х - април  

 

 

2.3.4.1. Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен 

ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС  
„Тракия Глас България“ ЕАД  осъществява дейност по производство на плоско 

стъкло, огледала, ламинирано стъкло, устойчиво стъкло и производство на 

електроенергия от топлината на отпадъчните газове обособени в Завод за производство 

на Плоско стъкло. 

„Пашабахче България“ ЕАД, извършва дейности по производство на домакинско 

стъкло, обособени в Завод за домакинско стъкло; 

„Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, осъществява дейностите по производство 

на автомобилно и обработено стъкло, обособени съответно в Завод за автомобилно и 

обработено стъкло. Във връзка с подадено в РИОСВ Шумен актуализирано уведомление 

за класификация по чл.103, ал.5 от ЗООС за  предприятието за инвестиционно 

предложение (ИП): „Монтиране на нова машина в производството на темперирано 

автомобилно стъкло за полагане на хидрофобно покритие върху стъклата и използване 

на нови видове химични вещества и смеси в производствения процес и изпращане на  

коригираното уведомление за класификация в РИОСВ Шумен, беше препратено по 



 

28 

 

служебен път до МОСВ гр. София. В РИОСВ Шумен е получено Писмо на МОСВ 

Изх.№УК-18 от 22.04.2019г., Вх.№ОА-803/22.04.2019г., съгласно което - при 

извършената проверка за нисък и висок рисков потенциал чрез прилагане на правилото 

за сумиране, полученият коефициент е по-малък от 1, поради което предприятието не се 

класифицира, като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. С оглед на 

гореизложеното предприятието е заличено от датата данни е-SPRIS и публичен регистър 

по чл.11, ал.1, т.6 от ЗООС на предприятията с висок и нисък рисков потенциал. 

 „Ер Ликид България“ ЕООД - Инсталация за разделяне на въздух – SIGMA 110, е 

разположена в площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД, поради което при 

евентуална голяма авария в предприятието е възможно да възникне ефект на доминото. 

„Мега Груп” ЕАД. След закриване производството на динамит от 08.11.2012г. вече 

не съществува вероятност от възникване на „ Ефект на доминото” при производството 

на нафто-силитрено промишлено взривно вещество „Анфовекс“ и преработката на 

вторичен тротил – топене и люспиране на производствената площадка на „Караш 

инвест“ООД, приемник на „Максам СЕ България“ ЕАД, гр. Смядово и разположеният на 

повече от 1 000 метра съседен обект на „ Мега Груп” ЕАД – Варна, няма вероятност 

възникнала авария в складовата база да засегне съседния обект „ Мега Груп” АД – Варна, 

тъй като разстоянието е повече от 4 500 метра. 

 

2.3.4.2. Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни 

рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или 

последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения 

“Тракия Глас България“ ЕАД гр. Търговище. Най – вероятните сценарии за 

възникване на големи аварии, по смисъла на § 1, т. 54 от ДР на ЗООС и рисковите точки 

при определяне на бала (включително ефекта на доминото) са показани в Таблица № 1 

„Сценарии за големи аварии, последствия и рискови точки» в Доклада за безопасност на 

„Тракия Глас България” ЕАД гр. Търговище. Мерките за предотвратяване на евентуални 

големи аварии са посочени в Таблица № 2 в Доклада за безопасност на „Тракия Глас 

България” ЕАД, гр. Търговище. В предприятието се прилага Система за управление на 

политиката за предотвратяване на големи аварии (MAPP). 

„Пашабахче България“ ЕАД Възможните природни бедствия за района на 

„Пашабахче България“ ЕАД са земетресения наводнения – при проливни дъждове или 

обилно снеготопене, бедствия от обилни снеговалежи, снежни виелици, заледяване и 

обледяване, радиоактивно  замърсяване, биологично замърсяване. За площадката на 

„Пашабахче България“ЕАД практически се изключва възможност за катастрофални 

наводнения, причинени от аварийно източване на водоеми в района. Съседни 

предприятия и съоръжения, които са потенциален източник или е възможно да увеличат 

риска от голяма авария и да предизвикат ефекта на доминото са : „Ер Ликид“ и „Тракия 

Глас България“ ЕАД. 

“Караш инвест“ ООД, гр. Габрово приемник на “Максам СЕ България” ЕАД – 

Производство Смядово. Възможни поражения при евентуално възникване на авария се 

явяват: срутване на част от сградите, възникване на пожари в пожароопасните места и 

горския фонд, възможност от взрив, обгазяване или задимяване в атмосферата и 

околната среда, земетресения, наводнения, радиоактивно замърсяване терористичен акт  

При производството на „АНФО-К“ вероятността да се получи голяма авария е нищожна. 

Но въпреки това има вероятност да се получи авария - пожар или взрив, следствие на 

човешка грешка или злонамерени действия. При топенето и люспирането на вторичен 

тротил вероятността да се получи голяма авария е малка. Но въпреки това има вероятност 

да се получи авария - пожар или взрив вследствие на човешка грешка или злонамерени 

действия. Няма опасност от обгазяване на населението на гр. Смядово и работещите на 
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площадката на химическите заводи. При гасене на пожара или при измиване, голяма част 

от водите ще попаднат в канализацията, не е изключено една част от водите да попаднат 

и в почвата и да увеличат съдържанието й на нитрати. Складовете за съхранение на 

взривни вещества и боеприпаси се намират в т.н. “седма зона“, отстояща на 3 км от 

производствената площадка. Те са изградени съобразно нормативните изисквания в 

областта на аварийната и противопожарна безопасност. Всички съоръжения за 

съхранение, разполагат с земно насипни обваловки, които да насочат ударната вълна при 

евентуален взрив в безопасна посока. Снабдени са с паспорти, схеми за разположение, 

съответни инструкции за съхранение на ВВ и начин на работа с тях. Складовете са 

обезпечени с известителна сигнализация СОТ, видеонаблюдение и запис. 

„Ер ликид България“ ЕООД, гр. Търговище. Сградата попада в зоната на 

поразяващата концентрация на промишлени отровни вещества от транспортни обекти - 

главен път на 1200 м, ЖП линия на 800 м, съоръжения на „Тракия Глас България” ЕАД 

гр.Търговище – 50 м. На територията на «Ер ликид България» ЕООД и «Тракия глас 

България» ЕАД се  съхраняват, преработват и произвеждат химични вещества от 

различен клас на опасност – пожаро-, взриво- и газоопасни, вещества с корозионно и 

токсично действие. При възникване на аварийна ситуация е възможно създаване на 

усложнена обстановка, в резултат на изпускане на химични вещества, пожар или 

експлозия. Причините за възникване на аварийна ситуация могат да бъдат както 

природни бедствия, така и от човешка грешка или техногенно естество: корозия, умора 

на материалите, повреждане на спирателна, контролноизмервателна или предпазна 

арматура и др. 

„Крис ойл 97” ЕООД, гр. Каспичан. Поради характера на производството в цех 

"Екстракция" е възможно да настъпят аварии, които са свързани с най-много разрушения 

и човешки жертви. Това произтича от факта, че за обезмасляването на слънчогледовия 

експелер като обезмаслител се използва лек бензин /хексан/. Независимо от 

превантивните мерки, при грубо нарушаване на технологичния режим, при неправилна 

експлоатация, течове от помпите, силни земетресения, пожари и други причини е 

възможна производствена авария, в резултат на която изтича голямо количество хексан 

течен или във вид на пари, които при подходящи климатични условия могат да поразят 

съседните производствени обекти. 

„Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар. Саботаж, терористичен акт, пътно-

транспортно произшествие - подходът към предприятието е по отклонение от 

първокласния път София – Варна. Техногенни фактори – авария в съседно предприятие, 

автомобилна или ж.п. катастрофа в или извън територията на предприятието, но в опасна 

близост до него. Естествени причини земетресение, в резултат на мълния при нарушена 

мълниезащита Операторът „Ново стъкло“ ЕАД е предприел мерки, които гарантират 

едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и 

намаляване на риска от възникване на големи аварии. Средствата за осигуряването на 

мероприятията по предотвратяването на големи аварии и ограничаване на последствията 

от тях се осигуряват от оператора, а когато те са специални или не достигат за обекта 

поради конкретната критична обстановка – от „Пожарна безопасност и защита на 

населението” или други специализирани служби. Структурите и организацията на 

предприятието за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от 

тях за човешкото здраве и околната среда са подробно описани във Вътрешния авариен 

план на „Ново стъкло“ ЕАД. 

„Фикосота“ ООД, гр. Шумен. Организацията и управлението на защитните, 

спасителните и аварийни мероприятия при силни земетресения, бедствия, пожари и 

производствени аварии се осъществява от Щаба за координиране на СНАВР във 

фирмата. На територията на фирмата могат да възникнат следните бедствия и аварии: 



 

30 

 

Земетресения, наводнения, пожари радиоактивно замърсяване. Дружеството е 

предвидило :най-малко веднъж годишно организиране на  практическо проиграване на 

Плана за действие при пожари и ликвидиране на аварии, Плановете за евакуация . Със 

заповеди на Производствените мениджъри работниците са инструктирани, относно 

подготовката на личния състав за пожарна и аварийна безопасност. 

„Мега груп“ АД гр. Варна, Производство гр. Смядово е класифицирано като 

предприятие с нисък  рисков потенциал. Инсталация за „Обезводняване на оводнени 

петролни продукти” и  Инсталация за „Атмосферна дестилация на обезводнени петролни 

продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво е 

разположена  на територията на бивши - ХЗ “Смядово“ гр. Смядово. Фирмата има 

разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при бедствия, аварии и катастрофи в обект „Инсталация за обезводняване на 

оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и 

котелно гориво (Атмосферна дестилация)” гр. Смядово изготвен през 2007 г. и 

съгласуван от Кмета на Община Смядово. Аварийният план не е разработен в 

съответствие с оценката на риск, поради това, че обектът е в етап строителство. 

 

3. Изпълнение на плана за преходната година – информацията да бъде 

кратка, ясна и структурирана 

3.1 Цели, които е трябвало да постигнем 

Основната цел през 2021 г., както и в предходни години бе подобряване качеството 

на атмосферния въздух на територията в обхвата на РИОСВ – Шумен. В резултат на 

изпълнените мерки заложени в плана за действие към „Програма за намаляване на нивата 

на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ 

в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период 2018 г. – 2022 г.“, от 

АИС – Шумен за пореден път е отчетено значително намаление на регистрираните 

превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10. През 2021 г. 

регистрираните превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10 са в 

рамките на допустимите такива, същите са не повече от 35 броя за една календарна 

година /отчетени са 18 броя/. Извършеният контрол на оператори и ползватели на 

хладилно, климатично и/или термопомпено оборудване, заредено с озоноразрушаващи 

вещества и флуорирани парникови газове, показва спазване на Регламент (ЕС) № 

514/2014 и Наредба № 1/2017 г. 

По отношение опазване на водите са изпълнени целите, заложени в плана за 2021 

г. Няма установени  зауствания на отпадъчни води без изградени пречиствателни 

съоръжения. Няма установени нарушения при спазване на условията в Разрешителните 

за заустване, с изключение на превишаване на индивидулните емисионни ограничения, 

при които са съставяни санкции по чл. 69 от ЗООС. Постъпилите сигнали за аварийни и 

залпови изтичания и замърсявания са решени и отстранени. За констатираните 

замърсявания са налагани  санкции и съставени АУАН.  

Във връзка с опазването и устойчивото ползване на почвите и в изпълнение на 

програмата по почвен мониторинг – III ниво – локални почвени замърсявания – 2021 г., 

заложените планови проверки през 2021 г. са изпълнени, като всички площадки са 

проверени на място. Определени са отговорни лица, осъществяващи периодичен контрол 

за състоянието на складове и Б-Б кубове и своевременно се предприемат действия по 

отстраняване на установени нарушения в изолационното покритие на контейнерите Б-Б 

кубове или в помещенията, в които се съхраняват ПРЗ, което е установено и от 

контролната дейност на РИОСВ.  Не е установено замърсяване на почви на територията, 
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контролирана от РИОСВ – Шумен. Операторите с издадени комплексни разрешителни 

извършват периодичен мониторинг по „почви“, съобразно условията в КР. 

За изпълнение на заложената в плана за контролна дейност цел за намаляване 

нерегламентираните замърсявания с отпадъци и  недопускане образуването на незаконни 

сметища, на териториите на областите Шумен и Търговище е извършван засилен текущ 

и последващ контрол по отношение чистотата на населените места и общинската пътна 

мрежа. За установените замърсявания са дадени задължителни за изпълнение 

предписания и са предприети административнонаказателни мерки. Извършени са всички 

планирани проверки на общините  за изпълнението на Програмите за управление на 

отпадъци по чл. 52 от ЗУО, както и тяхната актуализация при необходимост 

   През 2021г. са извършени всички планови проверки, включени в плана за 

контролна дейност на РИОСВ - Шумен за Направление „Биологично разнообразие, 

защитени територии и зони, специализирани регистри“, налице е 100%-во изпълнение на 

плана за 2021 година.  

По отношение на опасни химични вещества, са изпълнени  целите и приоритетите, 

поставени в плана за контролната дейност за 2021 г. пред направление „КПКЗ, ЕОДА, 

ОХВ, КРГА с ОХВ; ОВ”. Извършени са 89 броя планови проверки  по химикали. 

Занижен е общият брой констатирани несъответствия и дадени предписания, в сравнение 

с предишния отчетен период,  поради по - добра информираност и повишена отговорност 

на операторите, относно задълженията им. Поставените цели в годишния план на 

РИОСВ гр. Шумен са изпълнени, по отношение контрол на комплексни резрешителни - 

проверка на 26 броя оператори, от които 19 броя с висок риск (100 % от всички, оценени 

с такъв риск).   Целите, относно част екологична отговорност, касаещи плана за 2021 год. 

са изпълнени. През предходната година са извършени 25 броя планови проверки на място 

по спазване задълженията на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от 

ЗОПОЕЩ. През 2021 година РИОСВ-Шумен е предоставила информация до МОСВ за 

поддържане на публичния регистър, съгласно Указанията относно предоставяне на 

информация за вписване в публичния регистър и във връзка с чл.7, ал.1 от Наредбата за 

публичния регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към 

чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ. С изградената и внедрена Информационната система за 

управление и поддръжка на публичния регистър (ИСУППР) по ЗОПОЕЩ информацията 

е подадена електронно през портала за електронни административни услуги на МОСВ за 

83 бр. издадени документи от РИОСВ-Шумен по реда на ЗУО на оператори, които 

извършват дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. 

През 2021г. са извършени всички планови проверки, включени в плана за 

контролна дейност на РИОСВ гр. Шумен за направление „ОВОС и ЕО“, налице е 100%-

во изпълнение на плана за 2021 година. Изпълнени са целите и приоритетите, поставени 

в плана за контролната дейност за 2021г. чрез проведените процедурите по глава шеста 

от ЗООС, съвместно с процедурите по ОС. За изтеклата година в «Превантивна дейност» 

се процедираха  устройствени планове, програми, дейности с отпадъци, ВЕИ и др.  

 

3.2.Входна, изходна информация и резултати, в т.ч. обобщена информация за 

извършените дейности за осигуряване на необходимите данни от обектите, за 

които съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на 

отпадъчните води от населените места, следва да се докладва към 31.12.2022 

г. 

 

През 2021 г. е извършен  планов инструментален контрол - проби емисии на 5 

обекта от утвърдения график за ЗИК. Във връзка с прилагане на Наредба № 1 от 27 юни 

2005 г. са извършени проверки на 6 обекта без проби емисии. Извършена е проверка на 
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12 обекта във връзка с прилагане изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите 

на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. По 

прилагане на нормативните изисквания, касаещи ФПГ са извършени планови проверки 

на 19 обекта, включващи оператори с инсталации и ползватели, използващи хладилни 

агенти. Извършена е проверка на 17 обекта, извършващи дейности с ЛОС  (7 обекта с 

инсталации за съхранение на бензини във връзка с прилагане на Наредба № 16 и 10 

обекта, извършващи дейности с бои и лакове и дейности в обхвата на Наредба № 7). Във 

връзка с издадени РЕПГ е извършена проверка на 8 обекта.  През 2021 г. са извършени 

планови проверки на 7 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната 

среда във връзка с прилагане на Закона за защита от шум в околната среда.  

В резултат на информацията, получена от извършените контролни проверки и 

осъществения контролен мониторинг на отпадъчните води през 2021 г., е съставен плана 

за контролна дейност на РИОСВ – Шумен за 2022 г. Определен е индивидуалния риск за 

всеки обект. С приоритет са включени обекти с установени превишения на 

индивидуалните емисионни ограничения и проверки с установен риск от постъпили 

сигнали през 2021 г. за нарушение на екологичното законодателство по водите и 

останалите компоненти.    

С извършената контролна дейност през 2021 г., по отношение опазване на 

почвите, поставените цели с плана на  РИОСВ Шумен са изпълнени както следва: от 

заложените с плана за контролна дейност 22 бр. проверки са извършени 22 бр. проверки 

на 22 бр. обекти. 

С извършената контролна дейност през 2021 г., по отношение управлението на 

отпадъците, поставените цели с плана на  РИОСВ Шумен са изпълнени както следва: от 

заложените с плана за контролна дейност 192 бр. проверки са извършени 191 бр. 

проверки на 185 бр. обекти. Основна причина за не изпълнение на заложените проверки 

е , че на дружество „Акация Трейд“ ЕООД са заложени 2 бр. планови проверки, но 

документа на дружеството е отнет през годината, през 2021 г. бяха извършени  137 бр. 

извънредни проверки. От тях  46 бр. са по постъпили в РИОСВ гр. Шумен сигнали, 26 

бр. са по последващ контрол, 7 бр. са по писма на МОСВ, 16 бр. са по писма на ОД на 

МВР Шумен и Търговище, 5 бр. са по постъпили писма от Националния координационен 

център към МОСВ, 20 бр. са по уведомления за прекратено образуване на отпадъци, 3 

бр. по подадени в РИОСВ гр. Шумен заявления по чл. 35 от ЗУО, 6 бр. по Регламент (ЕО) 

№ 1013/2006 относно превози на отпадъци, 1 бр. по писмо на Агенция Митници, 2 бр. по 

решения по ОВОС и 2 бр. по прекратяване на разрешителни по чл. 35 от ЗУО. 

Извънредните проверки не могат да се предвидят, но те са неразделна част от 

контролната дейност на РИОСВ, поради което се имат в предвид при изготвянето на 

плана. 

След извършения контрол през 2021г. на билкозаготвителни пунктове и складови 

бази може да се обобщи, че в това направление са констатирани нарушения за: 

непредставяне на отчет за изкупените, реализираните билки и складовите наличности; за 

добиване на количества билки, надвишаващи определените такива в издадените им 

позволителни за ползване; изкупуване на количества билки без издадени позволителни 

за ползване; неизпълнение на дадени предписания. На нарушителите бяха съставени 

общо 29 бр. АУАН, от които 28бр. по реда на Закона за лечебните растения и 1 бр. по 

реда на Закона за опазване на околната среда, като съответно са издадени общо 17 бр. 

наказателни постановления.  През 2021г. по отношение на дейности в защитени зони от 

НЕМ са съставени 2бр. АУАН по реда на Закона за биологичното разнообразие, като са 

издадени 2бр. наказателни постановления за съставени 2 бр. АУАН през 2020г. До 

момента няма издадени наказателни постановления за съставените АУАН през 2021г.        

През 2021г. в изпълнение на План за защитени територии - изключителна държавна 
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собственост за 2021г., утвърден от МОСВ, и във връзка със сключен договор, на терен 

от фирма изпълнител бе извършена оценка на състоянието на Резерват „Букака“. През 

годината бяха започнати дейности, свързани с процедури по отстраняване на грешки по 

границите на ЗМ „Каньона“, ЗМ „Конски кестен“ и ПЗ „Скално образувание Коня“, както 

и по актуализиране на площта на ЗМ „Див рожков“, ЗМ „Червен божур“, ЗМ „Каньона“, 

ЗМ „Конски кестен“ и ПЗ „Скално образувание Коня“. През 2021г. е съставен 1 бр. 

АУАН на физическо лице за това, че не е регистрирало закупеният от него Сив папагал 

– Жако, в законоустановения 15-дневен срок от придобиването му, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. 

Текущият контрол на операторите на опасни химични вещества (ОХВ) се състои в 

проверка на условията за съхранение и особено за съвместимост на всички позиции 

химикали, съгласно препоръките на производителя в информационните листи за 

безопасност, на основание  чл. 26 от ЗЗВВХВС. През 2021 г. бяха извършени проверки 

за спазване изискванията на  Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества  и смеси, Регламент (EO) 1907/2006 (REACH),  Регламент/ЕО/№1272/2008 г.,  

Регламент 2019/1021 (POPs), Регламент /ЕО/648/2004, относно детергентите. Бяха 

извършени 89 планови проверки,  участие в 34 комплексни проверки. Извършени са 15 

извънредни проверки. Експерти от направлението участваха в проверки на  25 обекта с 

КР от 26 планирани. Извършени са 2 проверки от планираните 2 по СЕВЕЗО. През 

предходната година са извършени 25 броя планови проверки на място по спазване 

задълженията на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. 

През 2021 година РИОСВ-Шумен е предоставила информация до МОСВ за поддържане 

на публичния регистър, съгласно Указанията относно предоставяне на информация за 

вписване в публичния регистър и във връзка с чл.7, ал.1 от Наредбата за публичния 

регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към чл.3, т.1 от 

ЗОПОЕЩ. С изградената и внедрена Информационната система за управление и 

поддръжка на Публичния регистър (ИСУППР) по ЗОПОЕЩ информацията е подадена 

електронно през портала за електронни административни услуги на МОСВ за 83  бр. 

издадени документи от РИОСВ-Шумен по реда на ЗУО на оператори, които извършват 

дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. 

Целите за изпълнение през 2021 г. по отношение на комплексни разрешителни са 

изпълнени. Екип от експерти е посетил на място 24 от планираните 26 броя инсталации, 

експлоатирани въз основа на комплексно разрешително, като е извършил проверки на 

място и по документи по всички компоненти и фактори на околната среда, които са 

указани в разрешителното, със съставяне на чек-листи и последващо изготвяне на 

констативен протокол. За един от останалите два обекта, проверка не се извърши поради 

липса на контакт с представители на обекта за участие в проверката (поради това че 

дружеството е в несъстоятелност), а за втория обект се извърши проверка само по 

документи поради ограничен достъп вследствие установен случай на африканска чума 

по свинете.  

През 2021г. във връзка с изготвяне на Общински устройствени планове по реда на 

ЗУТ, бяха процедирани три общински устройствени плана, един от които е съгласуван с 

издаденото становище по ЕО през м. септември, а финализирането на другите остава за 

новия планов период. 

 

3.3. Оценка 

През 2021 г. планът по контролната дейност, включващ компонент “Въздух” и фактор 

“Шум” е изпълнен изцяло. Извършени са проверки на всички обекти заложени за 

контрол по съответните наредби към ЗЧАВ.  
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В резултат на по-голямата ефективност на извършените планови проверки е 

установено подобряване на качествата на заустваните отпадъчни води във водни обекти. 

Вследствие на извършени проверки по постъпили сигнали за замърсяване на водни 

обекти и ползване на комплексен подход, същите бяха решени окончателно. Извършиха 

се интегрирани проверки с включване на Басейнови дирекции, ОДБХ, Общини, РЛ 

Шумен, Напоителни системи. Крайния резултат е трайно решаване на проблемите, 

поставени в сигналите.  Преустановени са рисковете от аварийни ситуации и от 

замърсяване на околната среда.  

По отношение на осъществения планов контрол по опазване на почвите бяха 

извършени проверки на складове за съхранение на залежали и негодни за употреба 

препарати за растителна защита, Б-Б кубове и животновъдни обекти. При проверките не 

са установени замърсявания на почвите, основна причина за което  е засиления контрол 

през годината, който ще продължи и през 2022 г.  

На териториалния обхват на РИОСВ гр. Шумен са налични 2 бр, инсталации за 

сепариране на смесени битови отпадъци- инсталация в с. Близнаци, общ. Хитрино, 

стопанисвана от „Декра Строй“ ЕООД, която сепарира смесените битови отпадъци на 

общините Каолиново, Хитрино и Венец. Същата извършва дейност от началото на 2020 

г. В експлоатация е и сепарираща инсталация в гр. Търговище стопанисвана от 

„Екокомерс“ ЕООД, извършваща сепариране на смесени битови отпадъци, образувани 

на територията на Община Търговище. Предварителното третиране което допринася за 

намаляване на количествата депонирани битови отпадъци. Във връзка с извършвания 

регулярен контрол на площадките за черни и цветни метали и проверките за масово 

разпространени отпадъци, в т. ч. отработени масла, гуми и отпадъци от опаковки, както 

и на генераторите на отпадъци, е постигнато съответствие с изискванията на 

екологичното законодателство. Увеличава се броят на обектите спазващи изискванията 

на чл. 33, ал. 2 от ЗУО, относно въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци 

от хартия и картон, пластмаса и стъкло, което води до подобряване на ефективността на 

разделното събиране на отпадъци от опаковки. През изминалата година от извършените 

планови  проверки по Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на 

продуктова такса (ДВ. бр. 30 от 15. 04. 2016 г, изм. ДВ. Бр.91 от 2.11.2021 г .)   се 

установи, че  задължените по чл. 14 от ЗУО лица имат сключени договори с ООп за 

съответния вид МРО и своевременно заплащат дължимите продуктови такси. Лицата, 

пускащи на пазара на Р. България масово разпространени отпадъци, са вписани в 

регистъра на ИАОС по чл. 24, ал. 1, от Наредба  № 2 от 22.01.2013 г.  През 2021 г. е 

осъществен стриктен контрол на лицата, извършващи внос на отпадъци в Р. България, 

по отношение изпълнение на задълженията им по Регламент (ЕО) 1013/2006 за 

трансграничния превоз на отпадъци.  

В резултат от своевременно извършените от експертите в направление 

„БРЗТЗСР” проверки на билкозаготвители, както и на такива извършващи 

билкоизкупуване и заготвяне на билки, до голяма степен се ограничи и предотврати 

незаконния добив на билки и търговия с тях.  През 2021 г. планът за контрол по 

отношение на направление „БРЗТЗСР” е изпълнен.  

Извършени са проверки по "Химикали"  на всички 89 обекта и 2 обекта по СЕВЕЗО 

заложени в плана за контролна дейност през 2021 г. Извършени са всички планирани 

проверки на обекти с комплексно разрешително, които са били в експлоатация през 2021 

година, с изключение на „Родопа Шумен 1884“ АД – дружество в несъстоятелност. 

Планираните 25 броя проверки по ЗОПОЕЩ за 2021 г. се извършиха съгласно 

утвърдения план. 
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4. Планирано изпълнение за годината 
 

4.1 Приоритети 

През 2022 г. по компонент „Атмосферен въздух“, както и през предходни години 

ще се акцентира върху контрола по изпълнение на заложените мерки в плана за действие 

към „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените 

норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух на територията на 

Община Шумен с период 2018 г. – 2022 г.“ – на контрол подлежи 1 брой община. 

Приоритетни за контрол през 2022 г. са: проверки на средни горивни инсталации в 

общините с нарушено КАВ по показател ФПЧ – планирани за контрол са 14 броя обекта; 

проверки по Регламент (ЕО) № 1005/2009 – целеви групи; оператори на хладилно, 

климатично и/или термопомпено оборудване, заредено с R-22 в количество 30 kg или 

повече; проверки по Регламент (ЕС) № 517/2014, в т. ч. на: ползватели на R 404A/R 507А 

и оператори на хладилно оборудване, със зареден хладилен агент R 404A/R 507А в 

количества от 10 кг или повече; оператори на хладилни камиони и ремаркета за спазване 

изискванията на чл.3, чл. 4 и чл. 6 от Регламента – планирани за контрол са 20 броя 

обекта. Планирания контрол ще включва и ежеседмично следене на интернет сайтове за 

реклама на хладилни агенти – вещества, които нарушават озоновия слой и 

флуорсъдържащи парникови газове в бутилки за еднократна употреба или предлагани на 

по – ниски цени. Планирани са проверки на бензиностанции, във връзка с експлоатацията 

и използването на оборудването, съгласно изискванията на Наредба № 16 - планирани за 

контрол са 9 броя обекта; Проверки за намаляване емисиите на ЛОС чрез контрол, 

относно спазването на нормите за максимално съдържание на ЛОС и етикирането на 

продуктите в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични 

съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти и контрол на обекти с дейности в обхвата на Наредба № 7 - 

планирани за контрол са 11 броя обекта; Проверки на обекти в обхвата на Наредба № 1 - 

планирани за контрол са 15 броя обекта; Контрол във връзка с издадените Разрешителни 

за емисии на парникови газове - планирани за контрол са 8 броя обекта. Във връзка с 

прилагане изискванията на Закон за защита на шума в околната среда за контрол са 

включени 10 броя обекта. 

В изпълнение на политиката на МОСВ по оценка, управление и опазване на 

водите, във връзка с изпълнение на заложените мерки в ПУРБ ще бъде извършвано 

съгласуването на всички инвестиционни намерения с БД по местоположение на 

намерението, спрямо допустимостта му от гледна точка на постигане на добро състояние 

на повърхностните води и зоните за тяхната защита. 

По отношение опазването на почвите през 2022 г. са заложени 21 бр. проверки на 

всички складове и площадки с Б-Б кубове за съхранение на залежали и негодни за 

употреба препарати за растителна защита. Планирана е 1 бр. проверка на дружество 

извършващо дейност по анаеробно разграждане в биогазова инсталация на животински 

торов отпад и оползотворяване на полученият ферментационен продукт в земеделието 

Основни приоритети в плана за контролна дейност, по отношение управлението на 

отпадъците и опазването на почвите, приоритизиране:  Планирани са 19 бр. проверки на 

лица, за които има информация че извършват внос и/или износ на отпадъци в Р. 

България, за които не се изисква нотификация по отношение изпълнение на 

задълженията по Регламент 1013/2006. 71 бр. проверки на всички лица притежаващи 

документи по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците. Планирани са 37 бр. 

проверки на площадки за третиране на отпадъци, притежаващи издадени 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за дейности по третиране на отпадъци, 

както и 107 бр. проверки на  лица притежаващи издадени регистрационни документи за 
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дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. 119 бр. проверки на лица 

генератори, лица притежаващи площадки за извършване на дейности по третиране на 

масово разпространени отпадъци и лица пускащи на пазара продукти, след употребата 

на които се образуват МРО. От планираните проверки, 26 бр. са на лицата генератори 

на отработени масла, пунктове извършващи смяна на отработени масла, лица 

извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на отпадъци от 

отработени масла, лица пускащи на пазара масла. С оглед ефективност на контрола и 

недопускането на нерегламентираното изгаряне, проверките са планирани през 

отоплителния сезон на 2022 г. Планирани за 17 бр. проверки по реда на наредбата за 

излезлите от употреба моторни превозни средства, 17 бр. проверки на лица извършващи 

дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори и пускащи на пазара батерии и 

акумулатори, 8 бр. проверки на лица извършващи дейности с отпадъци от електрическо 

и електронно оборудване, както и 31 бр. проверки по реда на наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки. Планирани са общо 20 бр. проверки на фирми пускащи на 

пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци, по реда на Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на 

продуктова такса.   Извършване на 4 бр. проверки на лица, включени в заповедите по 

чл. 59, ал. 2 от ЗУО на министъра на околната среда и водите, които не са изпълнили 

задълженията си по чл. 14 от ЗУО, за всички потоци масово разпространени отпадъци. 

Планов контрол на всички 15 бр. общински администрации на територията на РИОСВ - 

Шумен, във връзка със съответствието на общинските програми по чл. 52 от ЗУО, както 

и за изпълнение на задълженията по чл. 19 от ЗУО. Ще бъде осъществен и контрол по 

изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 10 от Наредбата за 

разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. 

Осъществяване на контрол, по отношение спазване на изискванията на чл. 11 от 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. През 2022 г. са планирани 21 бр. проверки. Извършване на 7 бр. 

проверки на лица в изпълнение на изискванията Наредба за намаляване на 

въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. 

Приоритетите за 2022 год. в направление „БРЗТЗСР”, са поддържане на 

Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, 

приключване на дейностите, свързани с процедури по отстраняване на грешки по 

границите на ЗМ „Каньона“, ЗМ „Конски кестен“ и ПЗ „Скално образувание Коня“, както 

и по актуализиране на площта на ЗМ „Див рожков“, ЗМ „Червен божур“, ЗМ „Каньона“, 

ЗМ „Конски кестен“ и ПЗ „Скално образувание Коня“. прочистване на инвазивен вид 

Айлант в ЗМ „Могилата“, с цел опазване на находище Храстовидна карагана, обект на 

НСМСБР. 

За 2022 г. са планирани 131 обекта за контрол по химикали и 5 обекта по СЕВЕЗО 

с нисък и висок рисков потенциал. Основни приоритети, в част „химични вещества и 

контрол на риска” през 2022 г. ще бъдат: Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака – 

целеви групи: оператори, които използват живак, смеси на живака или живачни 

съединения за разрешена употреба (за производство на продукти или в производствени 

процеси). Контрол за установяване на условия на екологосъобразно междинно 

съхранение на живак, смеси на живака или живачни съединения. Регламент (ЕО) 

1907/2006 REACH  - целеви групи: производители, вносители и потребители по веригата, 

в т.ч. Контрол на производители и вносители на наноматериали за извършена 

регистрация по Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. Наноматериалите са химични 

вещества или материали с размери на частицата от 1 до 100 nm поне в едно измерение. 

Списъкът на веществата е публикуван на адрес: https://euon.echa.europa.eu/bg/search-for-

nanomaterials;. Контрол на производители и вносители на дървени въглища за извършена 

https://euon.echa.europa.eu/bg/search-for-nanomaterials
https://euon.echa.europa.eu/bg/search-for-nanomaterials
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регистрация по Регламента. Контрол на изискванията за разширени информационни 

листове за безопасност (ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ), при възможност 

съвместно с РЗИ (по отношение на правилата за класификация и етикетиране съгласно 

Регламент CLP и нотификация на ЕСНА за списъка за класификация и етикетиране на 

пуснати на пазара опасни химични вещества) и с ИА ГИТ (по отношение прилагането на 

мерките за намаляване на риска в работна среда, описани в СЕ на ИЛБ). Контрол в 

рамките на Десетия хармонизиран европейски проект на Форума на ECHA (REF-10) 

„Integrated Chemical Control of Products“. REF-10 ще се фокусира върху интегрирания 

контрол на потребителските продукти. На контрол ще подлежат: вписани ограничения 

за опасни вещества съгласно Приложение XIV на REACH: ограничения за канцерогенни, 

мутагенни и репротоксични вещества в текстилни изделия, силоксани (D4/D5) в 

отмиващи се козметични продукти, бисфенол А в термохартия и др.; ограниченията за 

наличие на устойчиви органични замърсители, определени в Регламента за УОЗ - PFOA 

във водоотблъскващ текстил, ски восъци или късоверижни хлорирани парафини в меки 

пластмасови изделия и др. и задълженията по REACH за вещества в изделия, изискващи 

предоставяне на информацията (чл. 33) и съобщаване по веригата на доставки за 

веществата, които предизвикват сериозно безпокойство в продуктите (Candidate list 

substances). Списъците с ограничения съгласно REACH и POP, които ще бъдат обхванати 

от проекта са разработени от ЕСНА, като проверките ще бъдат извършени през 2022 г., 

а докладите на ниво ЕС ще бъдат публикувани през 2023 г. Изготвяне на рискови 

профили за химични вещества/фирми, показали несъответствия с изискванията на 

Регламента. Сътрудничество с Агенция „Митници“ в контекста на инструкцията за 

взаимодействие. Целева група: вносители на химикали. Контрол на ограниченията на 

вещества в изделия, вкл. нотификации от Комисията за защита на потребителите. 

Списъкът на веществата с въведени нови ограничения, включени в Приложение XVII на 

REACH е публикуван на адрес: https://echa.europa.eu/bg/substances-restricted-under-reach. 

Контрол на вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV на REACH), след 

достигане на съответната дата на забрана. Приоритет следва да се дава на веществата с 

дата на забрана през 2021 г. и 2022 г. Целеви групи: оператори, на които е издадено 

разрешение или се ползват от преходния период, предвиден в чл. 56, §1, г) на REACH 

(чл. 56, §1, а); потребители надолу по веригата, които употребяват вещества, за чиято 

употреба е издадено разрешение на участник нагоре по веригата на доставки 

(нотификатори по чл. 66) и оператори, които пускат на пазара вещество, за чиято 

употреба е издадено разрешение на непосредствен участник надолу по веригата на 

доставки (чл. 56, §1 д). На контрол подлежат условията към издадените разрешения за 

употреба. Списъкът на вещества за разрешаване, включени в Приложение XIV на 

REACH, от където могат да се установят веществата с изтекла дата на забрана за 

производство и/или употреба, както и с дата на забрана през 2021 и 2022 г. е публикуван 

на адрес: https://echa.europa.eu/bg/authorisation-list. Регламент (ЕС) 2019/1021 относно 

устойчивите органични замърсители – целеви групи: производители на изделия, 

вносители и потребители надолу по веригата. Контрол на ограниченията/забраните за 

употреба  на устойчиви органични замърсители. Регламент (ЕО) 2019/1020 относно 

надзора на пазара - целеви групи: производители, вносители, доставчици на услуги за 

обработка на поръчки, доставчици на услуга на информационното общество и 

професионални крайни ползватели.       Като високо рискови се определят обектите, които 

произвеждат и/или съхраняват големи количества химикали. Приоритетно се залагат 

тези фирми на територията на РИОСВ-Шумен, които подлежат на контрол съгласно 

изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси. 

https://echa.europa.eu/bg/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/bg/authorisation-list
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Приоритети за контрол по Директива 2012/18/ЕС СЕВЕЗО. Глава седма, раздел І от 

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

ограничаване на последствията от тях (Директива 2012/18/ЕС (СЕВЕЗО) – целеви групи: 

оператори на предприятия, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал по чл. 

103, ал. 2 от ЗООС, в т.ч. контрол по отношение на: мерките за безопасност, свързани с 

пандемичната ситуация - оценката на риска, и по конкретно рисковете от кризисни 

ситуации като пандемията, свързани с промени в експлоатацията на съоръженията, в 

които са налични опасни вещества от Приложение 3 на ЗООС; процедурите за действие 

при кризисна ситуация, породена от висок процент на заболеваемост от Covid-19 на 

персонала на дружеството и правилата/инструкциите в случай на възникване на авария 

при работа на предприятието в извънредни условия като например намален брой 

служители поради пандемията от Covid -19. Достъпа до информацията на 

обществеността - на заинтересованата общественост следва да бъде предоставена 

информация за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и мерките за сигурност 

и поведение в случай на голяма авария. Тази информация е налична в публичния 

регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС и електронната база данни на ЕК (e-SPIRS) на 

Севезо предприятията в Европа и следва регулярно бъде актуализирана, в тази връзка по 

време на проверките следва да бъде осъществен контрол и на: изготвена ли е от 

оператора актуална информация относно аварийното планиране на предприятието и 

необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария съгласно чл. 116д, 

ал. 1 от ЗООС; операторът обменил ли е информация със съседните обекти за характера 

и степента на опасност от възникване на авария с последващ „ефект на доминото” и за 

аварийното планиране и евакуационните маршрути съгласно чл. 116з от ЗООС  и 

осигурен ли е постоянен достъп на обществеността до външния авариен план на 

предприятията с висок рисков потенциал, от кмета на съответната община посредством 

интернет страницата на общината съгласно чл. 18, ал. 5 от Наредбата . Документацията 

на операторите изготвена ли е съгласно изискванията на глава Седма, раздел първи на 

ЗООС -  във връзка с изтичането на законоустановените срокове за преразглеждане и 

последващо актуализиране на доклада за политиката за предотвратяване на големи 

аварии (ДППГА), доклада за безопасност (ДБ) и вътрешния авариен план (ВАП) при 

осъществяване на контролната дейност, на предприятията с нисък рисков потенциал, да 

се вземат предвид всички обстоятелства посочени в чл. 106, ал. 5 от ЗООС, а за 

предприятията с висок рисков потенциал всички обстоятелства посочени  в чл. 116е, ал. 

1 и ал. 2 от ЗООС. Операторите на предприятията/съоръженията с нисък рисков 

потенциал са длъжни да преразглеждат политиката за предотвратяване на големи аварии 

(ППГА) и системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ) и при 

необходимост актуализират ДППГА на подходящи интервали не по-дълги от 5 години, 

съгласно чл. 106, ал. 5, т.1 от ЗООС. Операторите на предприятията/съоръженията с 

висок рисков потенциал преразглеждат и при необходимост актуализират доклада за 

безопасност на подходящи интервали не по-дълги от 5 години съгласно чл. 116е, ал. 1, 

т.1 от ЗООС и вътрешния авариен план на подходящи интервали не по-дълги от 3 години 

съгласно чл. 116е, ал. 2 от ЗООС.  По време на проверките да бъде осъществен контрол 

и на: за предприятията/съоръженията с нисък рисков потенциал датата на ДППГА и 

възможната необходимост от актуализацията му или заключенията от извършеното 

преразглеждане, а за предприятията/съоръженията с висок рисков потенциал ДБ и ВАП 

и възможната необходимост от актуализацията им или заключенията от извършеното 

преразглеждане.  

През 2022 г. са планирани 27 бр. проверки на инсталации с комплексно 

разрешителни, като са включени всички 22 бр. инсталации, които оценени с висок риск. 

Приоритет и предмет на по-засилено внимание при проверките ще са: 3 бр. оператори, 
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на които е съставен АУАН („Демирташ“ ООД, Община Шумен и „Родна индустрия 91“ 

ЕООД). 3 броя оператори на птицеферми, които имат инвестиционни намерения, 

свързани с промяна на капацитета на инсталацията. На 2 броя от тях са предвидени 

проверки по установения ред (заповед, чек-листи, доклади и констативен протокол), 

предвид риска на обекта и свързаната с това честота на проверка. На  третия („Ескейп 

груп“ ООД) е предвидена проверка само по отношение експлоатация и капацитет на 

инсталацията, поради планирана промяна на капацитета и предназначението на три от 

сградите на птицефермата, във връзка с което има входирани инвестиционни намерения 

в РИОСВ гр. Шумен. Обектът е оценен с нисък риск по почти всички направления и 

компоненти, контролирани от РИОСВ гр. Шумен. 

          По част „Екологична отговорност“ през 2022 година са планирани 25 броя 

проверки на оператори, които извършват дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ.  Да 

се подава редовно и своевременно информация в Информационната система за 

управление и поддръжка на публичния регистър /ИСУППР/ през портала за електронни 

услуги на МОСВ за издадените документи от РИОСВ-Шумен по реда на ЗУО на 

оператори, които извършват дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. 

Приоритетите за 2022-та г. в направление „ЕО и ОВОС” са: Извършване на 

превантивен контрол с цел недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда 

над допустимите норми при осъществяване на планираните  дейности. Превантивния 

контрол в направлението се извършва чрез процедиране по ЕО за планове и програми и 

постановяване на индивидуални административни актове, чрез ОВОС като условие в 

развитието на инвестиционния процес и вземане на решения в хода на процедурата по 

ОВОС по постъпилите инвестиционни намерения. Извършване на текущ и последващ 

контрол по изпълнение на условията в решенията по ОВОС - контрола е по изпълнение 

на поставените условия и мерки в постановените решения по ОВОС и в решенията за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, постановени по реда на ЗООС. 

Приоритетно разглеждане на инвестиционни предложения за реализиране на проекти, 

финансирани по ОП в региона на РИОСВ гр. Шумен. Съобразяване при процедиране по 

ОВОС и ЕО за нови инвестиционни предложения и нови проекти за ПУП, съответствието 

им с влезлите в сила нови Общи устройствени планове на общините, за които има 

финализирани процедури по ЕО/ОС. Продължаване процедирането по ЕО на преписки с 

даден ход на процедиране по ЕО за ОУП на общините. 

Предвид спецификата на дейностите, за които е процедирано по ОВОС, същите 

се   разпределят в две групи: Нови дейности – за тях се предвижда проверка чрез 

посещение на място и Дейности, свързани с промяна на съществуващи обекти - 

предвидена е проверка по документи, а при необходимост, съгласно представената 

информация и допълнителна проверка на място. Честотата на проверките, съгласно 

оценката на риска и предложения график за контрол по ОВОС, е веднъж годишно, а при 

необходимост и допълнителен контрол. В направлението се извършва при необходимост 

посещение на място за проверки по чл.7, ал.2, т.1 от наредбата за ОВОС за достоверност 

на информацията по чл.6 от същата наредба. През 2022 г. ще продължи да се извършва 

проверка относно правното действие на постановени крайни актове по реда на глава 

шеста от ЗООС/ЗБР в предишни отчетни периоди. 

 

4.2 Цели 

Дългосрочна приоритетна цел е подобряване качеството на атмосферния въздух 

на територията в обхвата на РИОСВ – Шумен, чрез контрол по прилагане на мерките 

заложени в плана за действие към „Програма за намаляване на нивата на замърсителите 

и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния 

въздух на територията на Община Шумен с период 2018 г. – 2022 г.“.  Изпълнение на 
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утвърдения график за 2022 г. за провеждане на измерване нивата на излъчвания шум от 

промишлени предприятия и изпълнение на утвърден график за извършване на контролни 

измервания на емисии на вредни вещества от неподвижни източници през 2022 г. 

Контрол по изпълнение на изискванията, касаещи извършването на собствен мониторинг 

от страна на операторите: собствени непрекъснати измервания и собствени периодични 

измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти 

с неподвижни източници и собствени периодични измервания на нивата на промишлен 

шум излъчван в околната среда.    

През 2022 г. са планирани проверки на 47 броя обекти, заустващи отпадъчни води 

във воден обект по условията на издадени Разрешителни за заустване и Комплексни 

разрешителни. За тях са планирани 86 броя проверки. Планирани са и 40 обекта, 

заустващи в канализационна мрежа или транспортиращи отпадъчни води за пречистване 

в ГПСОВ. Заложен е контрол на пречиствателните съоръжения и проверка на 

документацията, удостоверяваща липса на нерегламентирано заустване във воден обект. 

Най- важните по значение цели при извършването на контрол в направление 

„Опазване на водите“ през 2022 г. ще бъде недопускане на замърсяване на 

повърхностните водни обекти вследствие заустването на отпадъчни води, като това ще 

бъде постигнато чрез превантивен контрол – недопускане на извършване на 

производствена дейност без изградени ефективни пречиствателни съоръжения, 

ефективна контролна дейност и извършване на последващ контрол, чрез увеличаване 

качеството на проверките. Прилагане планиран контролен мониторинг  и контрол по 

изпълнение на собствения мониторинг на емитерите на отпадъчни води.  Извършване на 

незабавни проверки при постъпили сигнали за замърсяване на водни обекти и аварийни 

ситуации, съвместно с други компетентни институции и своевременното решение и 

прекратяване на замърсяването, вследствие констатираните нарушения.  

По отношение опазването на почвите основната цел на плана за контролна 

дейност през 2022 г. ще бъде насочена към текущ контрол на инсталации, притежаващи 

Комплексни разрешителни в частта по Условия 13, изразяващ се в извършване на 

анализи за определяне въздействието от дейността на инсталацията върху почвите и 

предприемане на последващи коригиращи действия. Ще продължи да бъде засилен 

контрола върху складовете и площадки с контейнери Б-Б кубове за съхраняване на 

залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита и незабавното 

отстраняване на евентуални дефекти в тях, които биха довели до предпоставка за 

замърсяване на почвите.  

Основна цел при управлението на отпадъците, заложена в националното 

законодателство е да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие 

върху човешкото здраве и околната среда, което се осъществява чрез предотвратяването 

или намаляването на образуването на отпадъци, оползотворяване на отпадъците чрез 

рециклиране, повторна употреба или регенериране, безопасно съхраняване на 

отпадъците, непригодни за оползотворяване в настоящия етап. 

Дейностите по контрол и управление на отпадъците, като специфични цели 

съгласно плана за контролна дейност през 2022 г. са насочени към: Контрол на лицата, 

извършващи внос и/или износ на отпадъци в Р. България, по отношение изпълнение на 

задълженията по Регламент 1013/2006. Както и на площадки, за които има информация, 

че произхода на отпадъците е от извършен внос; Стриктен контрол относно правилното 

съхранение на производствени и опасни отпадъци: разделно събиране на отпадъците, 

съхраняване на площадки, отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от 

ЗУО, и наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО за всеки вид МРО. Контрол по изпълнение на 

условията в издадените Разрешения и регистрационни документи на дружествата 

извършващи дейности с отпадъци; Контрол по отношение спазване изискванията на чл. 
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19, ал. 3 от ЗУО от страна на общините, изпълнението на общинските програми по чл. 52 

от ЗУО, както и планираните мерки от общинските администрации, за предотвратяване 

образуването на отпадъци; Превантивния контрол, посредством издаването на 

разрешения за дейности с отпадъци и регистрационни документи, както и към включване 

на условия в тях, съгласно изискванията на действащите нормативни актове, целящи 

правилно и законосъобразно управление на отпадъците, с цел опазване и устойчиво 

използване на околната среда и природните ресурси; Засилен контрол на движението на 

отпадъците от мястото на тяхното образуване до крайния им преработвател; Засилен 

контрол по отношение спазване изискванията на чл. 11 от ЗУО и Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. 

Целите през 2022 год. в направление „БРЗТЗСР” се изразяват в опазване на 

защитени растителни и животински видове и техните местообитания, опазване и 

устойчиво използване на биологичните ресурси, и спазване на режимите в защитените 

територии и зони. Планирани са за проверка: 23 бр. билкозаготвителни пункта; 1 бр. 

Общинска администрация по реда на ЗЛР; 2 бр. Държавни горски стопанства по реда на 

ЗЛР; 4 бр. вековни дървета по реда на ЗБР; 1 бр. зоомагазин по реда на ЗБР; 7 бр. 

защитени зони; 7 бр. защитени територии; 2 бр. ГМО. 

Основна цел на контролната дейност в областта на химичните вещества е постигане 

на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда посредством засилване 

ролята и отговорността на индустрията за предоставяне на надеждна информация за 

веществата и осигуряване на безопасната им употреба в условията на свободно движение 

на химикалите на вътрешния Европейски пазар и в същото време, насърчаване на 

иновацията и засилване на конкурентно способността на европейската химическа 

индустрия. Тази политика цели да балансира ползите за здравето и околната среда с 

нуждата от устойчива и конкурентноспособна, иновативна европейска индустрия, която 

създава работни места, както и пълноценно функциониращ вътрешен пазар. 

 Постигане на защита от вредното въздействие на опасни химични вещества върху 

околната среда и здравето на хората чрез регламентирано управление на опасни химични 

вещества. Обхващат се дейностите по ограничаване и предотвратяване на аварии с 

опасни химични вещества, с цел опазване на околната среда и здравето на хората. 

Контрол на регистрациите с фокус към целеви групи - фирми производители, вносители 

и потребители по веригата. Недопускане на наличие на устойчиви органични 

замърсители (УОЗ) в смеси и изделия, които подлежат на забрани и ограничения. 

Контрол на изпълнението на изискванията за нотифициране на Европейската агенция по 

химикали по Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, опаковането и 

етикетирането на химични вещества и смеси (CLP); проверка на спазване на 

заложените мерки за предотвратяване на аварии. Контрол върху спазване на реда и 

начина на съхранение на ОХВ в складовете и организацията за съвместно съхранение на 

ОХВ и смеси. Контрол на ПНВ /потребители надолу по веригата/ за изпълнение на 

сценариите за експозиция в разширените ИЛБ /информационни листи за безопасност/. 

Контрол върху спазване от страна на операторите на политиката за предотвратяване на 

големи аварии и условията в издадени разрешителни по ЗООС  .  

Целите, касаещи контрола по предотвратяване на замърсяването и опазване на 

околната среда и човешкото здраве, измервайки степента на изпълнение  на  

превантивните инструменти за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и 

предотвратяване възникването на големи аварии и отстраняване  на последствията от 

тях, се изпълняват чрез извършване на контрол на оператори по отношение на: 

предприемане на превантивни мерки за управление на риска за събития, които могат да 

доведат до сериозни неблагоприятни въздействия върху околната среда и/или 
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оздравителни мерки при настъпване на отказ на някоя от тези превантивни мерки. 

Провеждането на редица превантивни мерки за предотвратяване и минимизиране на 

възможните случаи за възникване на непосредствена заплаха за екологични щети. По 

отношение контрола на обекти с комплексни разрешителни, издадени на основание 

чл.117, ал.1 от ЗООС, целите са недопускане на отклонение в условията на комплексното 

разрешително, и предприемане на действия чрез предписания и други мерки, при 

констатиране на такива. 

Общите цели на направление “ЕО и ОВОС” през 2022г. се свеждат до осигуряване 

на безопасни разстояния от и до ПНРП и ПВРП при съгласуване на устройствени планове 

и техни изменения и предотвратяването на екологични проблеми с екологичната оценка, 

като се интегрира процедурата по ЕО с процеса на планиране като се спазва йерархията 

както при устройването на територията по реда на ЗУТ, така и йерархията при 

процедирането за стратегически документи с последващо процедиране по ОВОС за 

отделните инвестиционни намерения.  Специфични цели, са вземане на добре 

мотивирани решения на база на качествена по обхват и съдържание информация от 

възложителите на инвестиционната инициатива. По-добра взаимовръзка със 

специализираните компетентни органи на МЗ при отчитане степента на значимост на 

въздействието и риска за човешкото здраве в резултат от реализация на инвестиционните 

предложения, както и при контрол по изпълнение на поставените от РЗИ условия. 

 

4.3 Процедури за планови и извънпланови проверки 

За ефективно и комплексно установяване на екологичното състояние на даден 

обект и решаване на екологичните проблеми и с цел съкращаване на човешките и 

финансови разходи, в РИОСВ Шумен се извършват комплексни проверки. След 

осъществяване на Комплексна проверка от координатора се изготвя доклад, който се 

одобрява от Директора на РИОСВ и се публикува на сайта на инспекцията. 

При извършване  на проверките се спазват процедурите, определени в чл.69 – 

чл.69в от ЗООС. От обекта се вземат проби с участие на акредитирана лаборатория. В 

зависимост от резултатите в Протоколите от изпитване се изготвя предложение за 

неналагане, налагане, намаляване или прекратяване на текуща месечна санкция.  

Извънплановите проверки по отношение на опазването на водите, се реализират, като се 

спазва процедурата за плановите проверки. Провеждат се  без предварително 

уведомяване на операторите за тях.  Извършват се по отношение на постъпили сигнали 

и жалби в РИОСВ Шумен, по Заповед на МОСВ, на Областен Управител, по Заповед на 

областни  и общински структури за Междуведомствени комисии по предварително 

изготвен план 

Процедури за извършване на извънредни проверки по Закона за управление на 

отпадъците са разписани в съответните нормативни актове: проверка на площадките по 

чл. 70, ал. 2 от ЗУО при подаване на заявление за издаване на разрешение за дейност по 

третиране на отпадъци. Проверки за съответствието на площадките и инсталациите с 

изискванията на нормативната уредба и заявените дейности, ще се извършват и при 

процедури по издаване на регистрационни документи за третиране на отпадъци. 

Съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали, от страна на РИОСВ се извършва проверка на 

площадката и дейността, която се извършва в съответствие с нормативните изисквания. 

В  случай на преустановено образуване на отпадък по реда на чл. 21 от Наредба №2 от 

23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, се извършва проверка на съответния обект 

в 30 дневен срок. Проверки ще се извършват и в случай на класификация на отпадъци по 

реда на чл. 7 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, за 

установяване на съответствието на отпадъка и характера на производството. В 
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съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗУО, ще се извършат планови проверки 

на всички лица притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО.  

Извършват се   проверки на фирми производители  със същинска регистрация и 

потребители и вносители по смисъла на  Регламент REACH,  и Регламент (ЕО) № 

1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). 

За извършената проверка се съставя констативен протокол, който се подписва от 

контролния органи и от представителя на фирмата/предприятието. При констатирани 

нарушения, се налагат административни наказания. Експертите (длъжностни лица) от 

РИОСВ контролират изискванията за поддържане в наличност от задълженото лице на 

цялата информация, доказваща изпълнение на задължения по REACH, за период от поне 

10 години, след последното му производство, внос, доставка или употреба на дадено 

вещество. Нотифициране на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) за 

класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни химични вещества в 

самостоятелен вид и в смеси съгласно Регламент CLP. Регистрация на химични вещества 

в самостоятелен вид, в смеси и/или в изделия съгласно Регламент REACH и прилагане 

на принципа „едно вещество, една регистрация“. Обмен на информация за вещества и 

избягване на ненужни изпитвания съгласно Регламент REACH, чрез прилагане на 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9 на Комисията от 5 януари 2016 година относно 

съвместното подаване на данни и обмена на данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 

1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Предоставяне на информация 

надолу по веригата на доставки за химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси или 

в изделия, съгласно Регламент REACH (напр. информация доказваща изпълнението на 

чл. 7 от Регламент REACH - задължение за регистрация на веществото при 

производство/внос на изделие, съдържащо вещество, което при нормални или 

предвидими условия на употреба се очаква да се отдели от изделието и присъства в 

изделието в количества общо над  1 тон за производител или вносител на година).  

Проверки по Регламент /ЕО/ 648/2004, относно детергентите Експертите на РИОСВ 

осъществяват контрол на производителите в обхвата на Регламент /ЕО/ 648/2004  по 

отношение на биоразградимостта на  детергентите  и ПАВ, предназначени да влязат в 

състава на детергенти, употребата на фосфати и други фосфорни съединения, съгласно 

Ръководство за прилагане на Регламент Регламент /ЕО/ 648/2004, относно детергентите 

на МОСВ и във връзка с  Глава седма, чл.25, т.17 на ЗЗВВХВС. Във връзка с извършване 

на цялостен контрол по горе цитирания Регламент, проверките се извършват съвместно 

с представители на РЗИ. За извършената проверка се съставя констативен протокол и чек 

лист, които се подписват от контролните органи и от представителя на 

фирмата/предприятието. При констатирани нарушения на Регламента, се налагат 

административни наказания. 

Проверки по Регламент /ЕО/ 1272/2008, относно класифицирането, етикетирането 

и опаковането /CLP/ на вещества и смеси . Осъществява се контрол на производителите,  

в обхвата на Регламент /ЕО/ 1272/2008, по отношение на нотифициране на Европейската 

агенция по химикали за класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни 

химични вещества в самостоятелен  вид и в смеси. Контролът се осъществява и във 

връзка с  Глава седма, чл.25, т.3 на ЗЗВВХВС. За извършената проверка се съставя 

Констативен протокол, който се подписва от контролния органи и от представителя на 

фирмата/предприятието. При констатирани нарушения на Регламента, се налагат 

административни наказания. 

Извършват се   проверки на фирми производители  със същинска регистрация и 

потребители и вносители по смисъла на   Регламент REACH,  съгласно Заповед № РД-

01-119/04.05.2018 г. на министъра на здравеопазването, № РД-268/11.05.2018 г. на 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Chemicals/Kontrolna%20deinost/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%A0%D0%94%20268_11.05.2018%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Chemicals/Kontrolna%20deinost/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%A0%D0%94%20268_11.05.2018%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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министъра на околната среда и водите и № 01-457/31.05.2018 г. на министъра на труда и 

социалната политика за утвърждаване на Указания за провеждане на контролната 

дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 

във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 

1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). 

Целта на  указанията е да подпомагат контрола и взаимодействието между регионалните 

структури на министерство на околната среда и водите, министерство на 

здравеопазването и министерство на труда и социалната политика, като актуализират до 

сега действащите указания и се допълват с насоки по прилагането на Регламент (ЕО) № 

1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси (CLP). За извършената проверка се съставя констативен протокол, който се 

подписва от контролния органи и от представителя на фирмата/предприятието. При 

констатирани нарушения на Регламента, се налагат административни наказания. 

Проверки по Изискванията на Директива СЕВЕЗО II, транспонирани в българското 

законодателство в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма 

“Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел I 

“Предотвратяване на големи аварии” и Наредба за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях  

  Контролът по изпълнение на задълженията на операторите класифицирани, като 

предприятия, и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, се осъществява от 

комисии съставени от представители на  териториалните и регионалните структури на 

МОСВ; МВР; Оправомощени представители на Изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда“; Оправомощени представители на кметовете на общините. Същите 

са поименно изброени в Заповед на министъра на околната среда и водите. Проверките 

се извършват на основание на Годишен план за контролна дейност и програма за 

провеждане на планови проверки на всички предприятия/съоръжения, одобрени със 

Заповед на министъра на околната среда и водите. За всяка участниците в проверката, 

членове на комисии и ръководството на обекта се уведомяват предварително. Съставя се 

констативен протокол от проверката и се изпраща доклад до Министъра на околната 

среда и водите. 

До една седмица преди проверката по условията на КР се изпраща се писмено 

уведомление до Оператора за предстоящата проверка. В деня на проверката се извършва 

оглед на площадката на инсталацията и проверка на документи. Резултатите се отразяват 

в чек-лист. До 5 работни дни след проверката се изготвят доклади по компоненти и 

фактори, в които се дават предложения за предписания и за налагане на 

административно-наказателни мерки. Съставеният констативен протокол, включващ с 

предписания с определен срок за изпълнение, се връчва на представител на Оператора, 

за сведение и изпълнение. В срок до 5 работни дни от подписване на констативния 

протокол, се изготвя доклад за информиране на обществеността за констатациите от 

проверката, който се публикува на сайта на Инспекцията.  

Извършването на плановите проверки по изпълнение задълженията по ЗОПОЕЩ е 

с цел проверка достоверността на информацията в собствените оценки за възможни 

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

екологични щети на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от 

ЗОПОЕЩ. В РИОСВ ще се съхранява информация при проведени процедури за 

отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети. 

 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Chemicals/Kontrolna%20deinost/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%A0%D0%94%20268_11.05.2018%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Chemicals/Kontrolna%20deinost/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%A0%D0%94%20268_11.05.2018%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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4.4 Процедури за координиране с други контролни органи 
По отношение контрола и дейностите по водите, координация за съвместна дейност 

се извършва с БДЧР гр. Варна и БДДР гр. Плевен. В началото на всяка календарна година 

се изготвя план за извършване на контролен мониторинг, който се съгласува и с РЛ 

Шумен. При регистриране на постъпили сигнали, които не са единствено от 

компетентността на РИОСВ, се извършват съвместни проверки с институции, имащи 

отношение към конкретния казус. Това са ОДБХ, РЗИ, ОА, МВР-РПУ, ПБЗН. При 

необходимост се предприемат съответните административно-наказателни мерки. При 

аварийни ситуации се прилага координация на РИОСВ Шумен с други институции – БД, 

В и К Дружества. При постъпили сигнали, свързани със замърсяване на водни обекти от 

дейността на животински обекти, своевременно се уведомява ОДБХ на съответната 

област (Шумен или Търговище), в зависимост от местоположението на замърсения 

участък и се извършват координирани съвместни проверки. Осъществява се добра 

комуникация между РИОСВ – Шумен и еколозите към съответните общини за 

извършване на проверки във връзка със сигнали, касаещи замърсявания, попадащи в 

урбанизирана територия.  

Експертите от направление Управление на отпадъците и опазване на почвите са 

постигнали отлична координация в работата си с представители на областните дирекции 

на МВР – Шумен и Търговище, при извършването на съвместни проверки на площадки 

за дейности с отпадъци и лица извършващи нерегламентирано разкомплектуване на 

излезли от употреба моторни превозни средства.  

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – 

изключителна държавна собственост на територията контролирана от РИОСВ – Шумен 

(един резерват и три поддържани резервата), ежегодно се изготвят План за 

противопожарно устройство и схема за оповестяване при възникване на пожари, които 

се съгласуват с Регионална дирекция „ПБЗН“ – Шумен. 

Контролът по изпълнение на задълженията на операторите класифицирани, като 

предприятия, и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, се осъществява от 

комисии съставени от представители на  териториалните и регионалните структури на 

МОСВ, МВР; Оправомощени представители на Изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда“; Оправомощени представители на кметовете на общините. Същите 

са поименно изброени в Заповед на министъра на околната среда и водите. Проверките 

се извършват на основание на Годишен план за контролна дейност и програма за 

провеждане на планови проверки на всички предприятия/съоръжения, одобрени със 

Заповед на министъра на околната среда и водите. За всяка участниците в проверката, 

членове на комисии и ръководството на обекта се уведомяват предварително. Извършва 

се проверка, съставя се чек лист,  констативен протокол от проверката и се изпраща 

доклад до Министъра на околната среда и водите. При упражняване на контролните си 

правомощия РИОСВ, Оправомощени представители на Изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда и РЗИ си взаимодействат  с други органи, с цел прилагане на 

изискванията на  ЗЗВВХВС, Регламент REACH и CLP, като Агенция „Митници“, 

Комисия за защита на потребителите, органите на МВР, прокуратурата и др. 

С цел предотвратяване пускането на пазара на продукти и стоки от трети страни, 

представляващи риск за живота и здравето на потребителите или околната среда има 

сключени споразумения – Инструкции за взаимодействие между Агенция „Митници“ и 

съответно МОСВ и МЗ . Инструкциите регламентират реда и начина за осъществяване 

на взаимодействие между АМ и органите на контрол при извършване на съвместни 

действия и обмен на информация. За да се осигури координацията на дейностите по 

прилагане и контрол, със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена 

междуведомствена работна група по прилагането на REACH и CLP. В състава на групата 
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влизат представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), 

Министерство на здравеопазването(МЗ), Министерство на икономиката(МИ), 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”(ИА ГИТ) и Национален център по 

обществено здраве и анализи (НЦОЗА). 

Във връзка с КПКЗ, при проверка на Регионалните депа за неопасни отпадъци, 

задължително се уведомяват съответните Общини, които са собственици на 

инсталацията и са титуляри на комплексното разрешително, с цел участие на 

представители и запознаването им с констатациите от проверката.  

 

4.5 Процедури за преглед/актуализация 

Планирането се осъществява по тримесечия. Това налага допълнително 

координиране и планиране на  проверките в рамките на всеки месец от периода. От тук 

произтича необходимостта за ежемесечен преглед на изпълнението на плана. При 

изготвянето на месечните отчети се отчита изпълнението на плана, срещнати трудности, 

предлагат се мерки за преодоляване на проблемите. 

 


