ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ШУМЕН
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 Г. РИОСВ ШУМЕН
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* събраните суми от наложени санкции е общата сума, получена в месеца по всички наложени към момента санкции по чл. 69 от ЗООС.

1. НАЙ ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно-наказателна дейност за периода 01-31 януари 2012 г. е
налагането на текущи месечни санкции /ТМС/ за замърсяване на околната среда над допустимото и
неспазване на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ на вредни вещества в заустваните
отпадъчни води, установени в Разрешителни за ползване на воден обект и Комплексни разрешителни,
както следва:
1. на „Винекс Преслав” АД, със седалище гр.Велики Преслав, е наложена ТМС в размер на
4 465 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на вредни
вещества в отпадъчните води, установени в Разрешително за ползване на воден обект
№23120014/17.11.2010 г. на Директора на БДУВ „ЧР” по показатели „Активна реакция”,
„ХПК”, „БПК5”, „Суспендирани (неразтворени) вещества и „Екстрахируеми вещества”, при
експлоатацията на предприятие с предмет на дейност производство на вино, ракия и коняк;
2. на “Алкомет” АД, гр.Шумен е наложена ТМС в размер на 1996 лв. за замърсяване на
околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на вредни вещества в заустваните
отпадъчни води, установени в Комплексно разрешително №341-НО/2008 г., изменено с
Решение №341-НО-ИО-А1/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС гр.София по редица
показатели при експлоатацията на предприятие за обработката на алуминий и производство на
алуминиеви изделия;
3. на „ЕнерСис” АД гр.Търговище е наложена ТМС в размер на 1095 лв. за замърсяване на
околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на вредни вещества в отпадъчните води,
установени в Комплексно разрешително №121-Н1/2011 г., по редица показатели при
експлоатацията на предприятие за производство на батерии и акумулатори;
4. на „Винарска изба „Хан Крум” АД със седалище с.Хан Крум, общ.Велики Преслав е
наложена ТМС в размер на 822 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и
неспазване на ИЕО на вредни вещества в отпадъчните води, установени в Разрешително за
ползване на воден обект №23120014/17.11.2010 г. на Директора на БДУВ „ЧР” по редица
показатели при експлоатацията на предприятие за производство на вино и ракия;

През отчетния период са издадени 4 бр. НП по съставени АУАН. Общата стойност на
наложените глоби и имуществени санкции по издадени НП е в размер на 22 600 лв., от които:
1. на „Родопа Шумен 1884” АД гр.София, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000
лв. за това, на 31 август 2011 г. и на 01 септември 2011 г. в гр.Шумен, индустриална зона, на
територията на „Родопа Шумен 1884”АД, в качеството си на оператор на действаща
инсталация, съгласно легалната дефиниция на понятието, дадена в т.43 от §1 към ДР на ЗООС,
не изпълнява условията в комплексно разрешително /КР/ №359-Н0/2008 г. на Министъра на
околната среда и водите при експлоатацията на инсталация: Кланица с производствен
капацитет 175 тона трупно месо дневно.
2. на „БИОМАК” ЕООД, с.Стража, обл.Търговище, е наложена имуществена санкция в
размер на 2 000 лв., за това че към 31 октомври 2011 г., в цех, находящ се в гр.Омуртаг, в
качеството си на лице, пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, не е изпълнило част от задълженията си, установени в
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, а именно: не са
представени на проверяващите експерти вътрешно-фирмените спесификации по Приложение
№12 към чл.10, ал.1 от цитираната Наредба; месечни справки – декларации по Приложение
№13 към чл.10 от Наредбата; справка за закупените, съответно продадени артикули по сметка
302,303 или справка от група 70 за периода януари 2010-та – април 2011-та година.
Акценти от извършената контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен:
• Във връзка с депозирания от Българска федерация по спелеология на 23 декември 2011 г.
следобед, на електронната поща на РИОСВ гр.Шумен сигнал за намерени тенекиени кутии,
пълни с хербицида „Хектафермин” и десетки автомобилни гуми във вертикалната пещера
„Яровете”, намираща се в едноименната местност, общ.Хитрино, обл.Шумен, предприети бяха
последващи действия от страна на РИОСВ гр.Шумен по координацията на процеса по
безопасно изваждане и законосъобразно третиране на намерените бидони, което се извърши
на 04 януари 2012 г. от служители на областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” гр.Шумен, под ръководството на РИОСВ гр.Шумен и в присъствието на
компетентните институции Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район”
с център гр.Варна; „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД; РЗИ- Шумен, Регионална
лаборатория Шумен и община Хитрино, в присъствието и на спелеолози от пещерен клуб
„Луцифер” гр.Търговище. Извадени бяха общо 31 броя опаковки - метални кутии с остатъчно
количество излязъл от употреба хербицид за растителна защита „Хектафермин”. Били са взети
проби от остатъчното количество хербицид в 2 бр. стъклени шишета от РЛ Шумен. Пробите
бяха изпратени за анализ до акредитираната лаборатория на „С Ж С България” ЕООД гр.Варна
за анализ.
• През месец януари експерти от направление БР взеха участие в 36-то Среднозимно
преброяване на водолюбивите птици, осъществено съвместно с БДЗП. Преброяването се
извърши в рамките на 2 дни, като обхвана 5 язовира от териториалния обхват на РИОСВ
гр.Шумен: яз.Тича, яз.Фисека, яз.Съединение, яз.Ястребино и яз.Бели Лом. При направените
наблюдения се установи, че видовото разнообразие на водолюбивите птици е по-малко в
сравнение с това, отчетено в предходната година, като същото се установи и по отношение на
числеността на видовете спрямо 2011 г.
• Друг акцент от контролната дейност са извършените проверки, относно състоянието и
почистването на републиканските пътища. Извършиха се 15 броя проверки на пътищата от
републиканската пътна мрежа, обслужващите зони, крайпътни обекти и съоръжения в района
на Шуменска и Търговищка области. Проверките се извършиха съвместно с представители на
областните пътни управления Шумен и Търговище и представители на общините. Общата
констатация е, че в района замърсяванията с отпадъци - и то предимно от опаковки, са
локализирани около местата за престой на МПС.

2. НАЙ ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
•
•

•

•

•

•

Вследствие дейността на РИОСВ-Шумен е прекратена възможността за замърсяване на
околната среда с остатъци от излезли от употреба хербициди в пещера “Яровете” с.Трем,
общ.Хитрино.
През месеца е съставен 1 бр. АУАН на „Янкови” ООД гр.Търговище, във връзка с депозиран
до МОСВ сигнал, препратен ни по компетентност, за заустване на отпадъчни води от
кравеферма в с.Априлово, в дере ІІ-ра категория водоприемник, стара корекция на р.Черни
Лом, без издадено Разрешително за заустване.
Във връзка с представен доклад за проведени СПИ от оператор „Родопа Шумен 1882” ЕООД източник на емисии, е издадено едно решение на директора на РИОСВ за утвърждаване на
доклада, поради непревишаване на НДЕ в отпадъчните газове, определени в комплексното
разрешително;
Започна депозирането на отчети за 2011 г. от операторите и ползвателите, експлоатиращи
хладилно и климатично оборудване, във връзка с изискванията на чл. 9 и чл. 11 на Наредба за
установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които
нарушават озоновия слой, и чл. 34 и чл. 36 на Наредба за установяване на мерки по прилагане
на Регламент (ЕО) 842 /2006 относно някои флуорирани парникови газове;
Вследствие на извършен текущ и последващ контрол, е прекратено замърсяването на р.Камчия
от заустване на отпадъчни води на “Плиска ойл” ООД – маслобойна в гр.Велики Преслав, чрез
канализационен селищен колектор на гр.В.Преслав. Намалена е санкцията на “Тракия глас
България” ЕАД, поради намаляване на замърсяването на околната среда, в следствие
заустването на отпадъчни води. В отпадъчните води на “Максам България” ЕАД – площадка
гр.Смядово, не е констатирано наднормено замърсяване.
За отчетния период са закрити нерегламентираните сметища на 18 населени места в община
Каолиново. Също така са почистени и ликвидирани 4 локални сметища в общините Велики
Преслав и Върбица с обща площ – 3,7 дка.

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
•

•
•
•

След депозиране на сигнала за намерени тенекиени кутии, пълни с хербицида „Хектафермин”
и десетки автомобилни гуми във вертикалната пещера „Яровете”, същият веднага бе
препратен по компетентност до областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” гр.Шумен; „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр.Шумен;
Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район” гр.Варна и община
Хитрино. В последствие са уведомени и РЗИ – Шумен, Областен управител на област с
административен център гр.Шумен и Областна дирекция за безопасност на храните гр.Шумен.
При организацията на изваждането на тенекиените кутии от пещерата, РИОСВ срещна пълно
сътрудничество и подкрепа от всички гореизброени институции, както и от РЛ Шумен и
МОСВ, във връзка с финансовото обезпечаване за извършване на анализи от почвени проби.
Все още обаче, поради влошените метеорологически условия, не е възможно изваждането на
всички автомобилни гуми от пещерата, поради което се забавя и процеса на вземане на
почвени проби и изпращането им за анализ.
Не са установени превишения на НДЕ във връзка с представените резултати от проведените
СПИ и СНИ.
Вследствие намаляване замърсяването от “Тракия глас България” ЕАД се очаква подобряване
състоянието на водоприемника – дере и р.Давидовска.
Независимо от неблагоприятните метеорологични условия, през месеца се извършиха
планираните проверки, съвместно с представители на областните пътни управления Шумен и
Търговище и представители на общините, относно състоянието и почистването на

републиканските пътища. Със съставените констативни протоколи са дадени 15 броя
предписания за ликвидиране на регистрираните замърсявания.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
В началото на отчетния период беше засилен интереса на журналистите и обществеността към
дейността на РИОСВ гр.Шумен, както във връзка с депозирания сигнал за намерените хербициди в
пещерата „Яровете” край с.Трем, общ.Хитрино, така и във връзка с регистрираните превишения по
показател ФПЧ10 в атмосферния въздух в гр.Шумен за първите няколко дни на новата година.
Във връзка с депозираните сигнали за нарушения на екологичното законодателство:
депозирани са 9 бр. сигнали от граждани за нарушение на екологичното законодателство. По 5 бр. от
тях са извършени проверки; 3 бр. са сигналите, препратени по компетентност до други
държавни/общински органи; последния сигнал предстои да бъде разгледан по същество. При
проверките относно постъпилите сигнали - 2 бр., не са установени нарушение на изискванията, във
връзка с прилагането на ЗЧАВ.
Забелязват се първите резултати от засиленият контрол върху чистотата на пътищата. Още в
краят на месец януари са изпълнени три от дадените предписания. Всички общини на територията на
РИОСВ град Шумен са изготвили графици за почистването на пътищата от републиканската и
общински пътни мрежи.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2012 Г. РИОСВ ШУМЕН

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2012 Г.
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* събраните суми от наложени санкции е общата сума, получена в месеца по всички наложени към момента санкции по чл. 69 от
ЗООС.

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През отчетния период са издадени 3 бр. НП по съставени АУАН. Общата стойност на
наложените глоби и имуществени санкции по издадени НП е в размер на 12 200 лв., от които:
1. на „Родопа Шумен 1884” АД гр.София, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000
лв. за това в гр.Шумен, индустриална зона, на територията на „Родопа Шумен 1884”АД, в
качеството си на оператор на действаща инсталация, съгласно легалната дефиниция на
понятието, дадена в т.43 от §1 към ДР на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, не
изпълнява условията в КР №359-НО/2008 г. на Министъра на ОСВ при експлоатацията на
инсталация: Кланица с производствен капацитет 175 тона трупно месо дневно: котел ПКМ 1,6
– предвиден като резервен, не бил газифициран и не бил оборудван с горелка за работа на
природен газ. Във водения в паровата централа дневник за работа на котлите било отразено, че
същият е работил с дизелово гориво и гориво – животинска мазнина, което е в нарушение с

фиксираното в условията за експлоатация на същия, като гориво за работа на котлите е
посочен единствено природен газ. Било констатирано и нарушено качество на отпадъчните
води по Условие 10 от издаденото КР.
2. на „Север Харт Груп” ЕООД, гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 2 000
лв., за това че от месец януари до месец септември 2011 г., в качеството си на юридическо
лице, извършващо дейности по приемане, сортиране, предварително третиране и съхраняване
на неопасни отпадъци и отпадъци от опаковки и в качеството си на задължено лице,
извършващо дейности по предварително третиране на отпадъци от опаковки, не е изпълнило
изискванията на чл.35 и чл.36 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, като не е
представило в ИАОС гр.София изискуемата информация в законоустановените срокове,
съгласно чл.35, ал.2 от Наредбата за опаковките.
Акценти от извършената контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен:
Акценти от контролната дейност през месец февруари 2012 год. на направление «Управление
на отпадъците, опазване на почвите», са извършените проверки, съгласно писмо на МОСВ, относно
изпълнение на задълженията по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) на фирми на територията на РИОСВШумен по приложения списък към писмото- 13 броя обекти. От извършените проверки на обектите
се констатира, че три дружества на територията на РИОСВ-Шумен са прекратили производствената
си дейност през 2010-2011г.: “Реджо и Ко” ЕООД гр.Омуртаг, “Каторсе” ООД гр.Шумен, “Еко
стандарт”ООД гр.Шумен. Общата констатация от проверките на задължените лица по чл. 11, ал. 1 и
ал. 2 от ЗУО и НООО, е, че лицата, които изпълняват задълженията си по НООО, са 9 на брой.
Лицата, които не изпълняват задълженията си към ООп, са 2 броя: “Еко Стандарт”ООД -Шумен и
“Хлебопроизводство и сладкарство”ООД -Търговище. Мерките, които ще бъдат предприети от страна
на РИОСВ-Шумен, ще включват последващ контрол и съставяне на АУАН.
При проверката на постъпилата отчетност по ЗЛР се установи, че отчети за дейността си през
изминалата година са представени от 105 бр. билкозаготвители, от общо регистрирани 134 бр.
билкозаготвителни пунктове и складови бази на територията, контролирана от инспекцията. На
непредставилите отчети са изпратени покани за съставяне на АУАН – общо 29 бр. Също така от
представените отчети се установи при проверката им, че 8 бр. от билкозаготвителите не разполагат с
позволителни за ползване на част от билките, които са добили. За тях също е стартирана процедура
по съставяне на АУАН по ЗЛР.
През месец февруари 2012 г. са депозирани два броя уведомления за инвестиционни
намерения, свързани с ВиК сектора: първото е депозирано от страна на община Смядово и то е за
цялостен воден цикъл на общината, а второто е депозирано от община Омуртаг, като то е за
допълнително водоснабдяване на населено място в границите на общината. Същите са разгледани
приоритетно.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месеца са съставени 3 броя АУАН:
• На “Плиска ойл 97” ЕООД гр.Шумен е съставен 1 бр. АУАН по Закона за водите за това, че
локалните пречиствателни съоръжения на маслобойната не са почистени и не функционират
ефективно, вследствие на което се замърсяват отпадъчните води в канализационна мрежа на гр.
Велики Преслав и от там -водоприемник
• На „Мебел джен” АД гр.Шумен е съставен АУАН, във връзка с извършена проверка и
констатация, че не е изпълнено задължително предписание, дадено с КП-ЖБ-37/17.10.2011 г., на
основание на чл.35, т.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
смеси, относно изготвяне на инструкции за съхранение на химични вещества съгласно
изискванията на чл.4,т.8-11 и чл.7 от Наредба за условията и реда за съхранение на химични
вещества и смеси /ДВ, бр.43 от 2011г./;

•

На управителя на „Кея комерс” ЕООД с.Светлен, общ.Попово е съставен АУАН за това, че не е
изпълнил предписание, дадено с констативен протокол ПЗ-03/31.01.2012 г. за депозиране на
документация в РИОСВ по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
През отчетния месец са извършени 3 проверки на предприятия с издадени КР, както следва:
На 15 и 16.02.2012 г. е извършена проверка на “Брамас 96” АД, град Шумен, по изпълнение на
условията в комплексно разрешително №231-Н1/2010 г. На 22 и 23.02.2012г. е извършена проверка на
“Братя Томови” АД, град Попово, по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 326Н0-А1/2010 г.На 29.02 и 01.03.2012г. е извършена проверка на “ХЦС” АД, град Шумен, по
изпълнение на условията в комплексно разрешително № 333-Н0 /2009 г.
Проверките по КР се
извършиха по компоненти води, отпадъци, почви, химикали и атмосферен въздух; съвместно с
представител от БДУВЧР. В следствие на извършените проверки не са съставени АУАН.
Във връзка с представени 4 бр. доклади за проведени СПИ от оператори с източници на
емисии са издадени 4 бр. решения на директора на РИОСВ за утвърждаване на същите.
След дадено задължително за изпълнение предписание на «Карлсберг България» АД,
дружеството представи в РИОСВ план с мероприятия за изграждане на пречиствателни съоръжения
за отпадъчни води.
Експертите от направление „Опазване на водите” извършиха проверки по 3 бр. депозирани
сигнали, както следва:
• За замърсяване с течна и твърда торова маса по улица в с. Пристое от частен имот, в който се
отглеждат животни - Извършена е проверка на място. Съставен е КП ВС- 04/27.02.2012 г.
Дадени са 2 броя предписания: Едното предписание е на нарушителя за прекратяване на
замърсяването. Второто е на кмета на с. Пристое за следене изпълнението на даденото
предписание и уведомяване на РИОСВ- Шумен при нарушение. Подателя на сигнала
присъства на проверката.
• За замърсяване с отпадъчни води от частен имот, в който се отглеждат крави и оттичането им
по улица в с. Крива река - Извършена е проверка на място. Съставен е КП ВС- 03/27.02.2012 г.
Дадено е едно предписание на нарушителя за прекратяване на замърсяването. Подателя на
сигнала присъства по време на проверката.
• Сигнал за замърсяване в с.Пролаз. Извършена проверка на 2 бр. обекти - ЗП "Шахин Шукриев
Ахмедов" и "Крис-2" ЕООД. Не са констатирани нарушения. Нямало е изтичане на отпадъчни
води и замърсяване на земни площи с твърда торова маса. Дадени са 2 предписания като
превантивни мерки за предотвратяване замърсяване на околната среда
Беше извършена планова проверка на „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни
продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво-площадка
гр.Смядово” стопанисвана от «Мега груп» ЕАД, гр.Варна от експертите от направление «ОХВ», във
връзка с изпълнение на условия в Разрешително № 96/2008 г. на Министъра на ОСВ за изграждане и
експлоатация. При проверката се констатира, че до момента не е приключило реализирането на
проекта на „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на
разтворители, промишлен газьол и котелно гориво /Атмосферна дестилация/”. Предприятието е в
процес на изграждане, поради което част от условията в Разрешителното към момента на проверката
не са приложими, тъй като в тях са определени конкретни срокове за изпълнение от пускането в
експлоатация на инсталацията. По време на проверката се установи, че строителството в обекта е
спряно.
Във връзка с употребата и съхранение на опасни химични вещества и смеси и във връзка с
Регламент 1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP, през месеца бяха извършени проверки
на «Евроглас»ЕООД, гр.Нови пазар, ЕТ «Ели-Румяна Георгиева» гр.Нови пазар, «Рулен»ООД,
гр.Нови пазар, «Геа Интернейшънъл» ЕООД, гр.Шумен и «Мебел джен»АД, гр.Шумен. Само при
проверка на последното дружество са установени нарушения, за което е съставен и АУАН.
Бяха извършени две съвместни проверки на определените две пилотни предприятия от регион
РИОСВ Шумен: „Лавена”АД, гр.Шумен и „Фикосота синтез” ООД, гр.Шумен, във връзка с
провеждането на втория хармонизиран европейски проект за подготовка и прилагане и налагане
изискванията на Регламент „REACH”- REACH en – Forsce-2 (REF), съвместно с представители на

ИА”Главна инспекция по труда” и РЗИ. При проверките не са ноложени мерки, поради неспазване на
задълженията по Регламент „REACH”, които са предмет на този проект, относно спазване на
задълженията на потребителите надолу по веригата – формулатори на смеси.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Не са констатирани нарушения на изискванията за етикетировка и максимално допустимо
съдържание на ЛОС в продукти, във връзка с Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. При
проверка на 1 бензиностанция е установено, че е налично техническото оборудване във връзка с
изискванията на Наредба № 16. Отговорните лица са запознати с изискванията за задържането на
бензиновите пари при разтоварване на бензини. В резултат на извършените проверки с
пробонабиране въз основа на протоколите от анализ на отпадъчни газове от източниците на емисии
отчитаме, че не са превишени регламентираните НДЕ. Въз основа на представените резултати с
докладите за проведени СПИ от операторите с инсталации с източници на емисии на вредни
вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не са превишени регламентираните с Наредба № 1 и
издадените комплексни разрешителни НДЕ. Не са установени нарушения, касаещи изпълнението на
условие 9 при проверките през месец февруари на обектите с издадено КР.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месеца беше намерен и спасен 1 бр. екземпляр от вида Ням лебед (Cygnus olor), който беше
изпратен в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора
За нарасналата отговорност на лицата, формиращи отпадъци, относно отчетността по отпадъци,
говори и това, че през месеца започна подаването на годишни отчети за отпадъци съгласно Наредба
№9, като към момента са депозирани и проверени 72 броя отчета.
През месеца бяха издадени 10 броя Решения за дейности с отпадъци на лица, извършващи
дейности с отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА и метални отпадъци в съответствие на
изискванията на ЗУО. С това се регламенират условията и дейността на тези юридическите лица.
По повод Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари РИОСВ организира кампания под
мотото „Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване”. Целта на кампанията бе да се
промени екологичното съзнание, отношението на обществеността и особено на младите хора за
опазване на влажните зони. Кампанията започна с изготвяне на листовки по темата от ученици в
екоклуб към ПГМЕТТ «Христо Ботев» гр. Шумен и излъчване на подготвена от тях презентация.
Учениците от III-то Основно училище „Димитър Благоев” гр.Шумен, Секция „Млад еколог”
подготвиха занимателна викторина по темата, представена на фона на презентация. Ученици от клуб
„Екология” към читалище «Добри Войников» гр.Шумен подготвиха изложба. Тя представя интересна
възможност за младите хора да покажат своите способности, да бъдат полезни на себе си, на
обществото и да потвърдят идеята, че пред изкуството и природата всички са равни. Децата от ЦДГ
№ 27 „Златната рибка” поздравиха с песни и танци всички участници.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно-наказателна дейност за периода 01-30 март 2012 г. е
започналото санкциониране на билкозаготвители по смисъла на чл.31, ал.1 от Закона за лечебните
растения, които не са представили в РИОСВ гр.Шумен обобщена информация за изкупените,
обработените и реализираните количества билки през предходната 2011-та година, както и
информация за складовите наличности, касателно организираните от тях билкозаготвителни
пунктове, което задължение е трябвало да изпълнят в срок до 20 януари 2012 г. През отчетния период
са съставени 28 бр. АУАН, от които 22 броя са на неизрядни билкозаготвители. През месеца са
издадени общо 10 броя НП. Общата стойност на наложените глоби и имуществени санкции по
издадени НП е в размер на 6 200 лв., от които:
1. на „Янкови” ООД гр.Търговище е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за
това, че на 05 януари 2012 г. в с.Априлово, общ.Попово, чрез канавка на улично платно на път
с.Априлово – с.Светлен, в местно дере ІІ-ра категория водоприемник, поречие на р.Черни Лом
– ІІ-ра категория водоприемник, е зауствало отпадъчни води, реализирани от дейност по
отглеждане на животни в с.Априлово, без да притежава издадено Разрешително за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води при експлоатация на съществуващата кравеферма;
2. на ЕТ „Агроелит – Митов - Божидар Митов” гр.Търговище е наложена имуществена
санкция в размер на 2 000 лв. за това, че на 17 ноември 2011 г., в с.Буйново, общ. Тръговище, в
База за земеделска механизация, чрез земна канавка и бетонова тръба през прилежаща улица –
път, в земен улей, в съседно дере, намиращо се южно от базата, е зауствал отпадъчни води,
реализирани от измиване на земеделска техника и автомобили на площадката при стопанския
вход и портала при югоизточния ъгъл на базата в с.Буйново, без да притежава издадено
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води при експлоатация на
съществуващата база от директора на Басейнова дирекция за управление на водите
„Черноморски район” гр.Варна (БДУВ „ЧР”);
3. на „Мебел – джен” АД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за
това, че в периода от 01 декември 2011 г. до 23 февруари 2012 г., в условията на продължено
неизпълнение на задължения, чрез бездействие не е изпълнило дадено от орган по чл.27, ал.1
от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ с
констативен протокол №ЖБ-37/17.10.2011 г. задължително за изпълнение предписание - Да се
изготвят инструкции за съхранение на химични вещества, съгласно изискванията на чл.4, т.
8-11 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси към
ЗЗВВХВС;

4. на „Плиска ойл” ЕООД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за
това, че на 30 декември 2011 г., в Предприятие за производство на растително масло, находящо
се в Източната индустриална зона на гр.Велики Преслав, чрез бездействие не е изпълнило
задълженията си по Закона за водите, касателно експлоатацията на пречиствателните си
съоръжения за отпадъчни води, които е било длъжно да поддържа в техническа и
експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната им експлоатация;
5. на „Минерали Индустриали България” ООД, гр.Севлиево е наложена имуществена
санкция в размер на 200 лв. за това, че до 15.03.2012 г. (включително), в Цех за производство
на суровини за керамичната промишленост, находящ се в гр.Каспичан, в качеството си на
предприятие, формиращо организирани производствени и/или вентилационни газови потоци,
изпускани в атмосферния въздух от обект с неподвижни източници на емисии, при реализация
на дейността си, не е провело предвидения по Закона за чистотата на атмосферния въздух
емисионен контрол, което съставлява продължено неизпълнение на задължения, произтичащи
от нормативните актове по околна среда;
През месеца са издадени и 3 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл.69 и сл. ЗООС, както
следва:
1. на „Винарска изба „Хан Крум” АД със седалище с.Хан Крум, общ.Велики Преслав - е
наложена текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 1192 лв. за замърсяване на околната
среда и превишение на определените индивидуални емисионни ограничения на вредни
вещества в отпадъчните води, зауствани в р.Голяма Камчия – ІІ-ра категория водоприемник,
поречие р.Камчия, съгласно издаденото Разрешително за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №23120014/17.11.2010 г. на Директора на
Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район” гр.Варна по показатели
ХПК, БПК5, Суспендирани (неразтворени) вещества, Амониев азот и Нитритен азот при
експлоатацията на Предприятие за производство на вино и ракия – Винарска изба;
2. на „Ю Е С- Комерс” ООД с.Голямо градище, общ.Опака е наложена санкция в еднократен
размер на 356 лева за срок от 5 месеца за замърсяване на околната среда над допустимото и
превишение на пределно допустимите норми за замърсяване на втора категория
водоприемник, установени в Наредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на
течащите повърхностни води (ДВ, бр.96/1986 г.) по показатели ХПК, БПК5, Екстрахируеми
вещества, Суспендирани (неразтворени) вещества, Нитритен азот и Общ фосфор при
заустване на отпадъчни води в р.Черни Лом – ІІ-ра категория водоприемник, поречие
р.Русенски Лом при експлоатацията на Млекопреработвателно предприятие, находящо се в
с.Голямо Градище, общ.Опака;
3. на „Крис – ойл – 97” ЕООД, гр.Каспичан е наложена ТМС в размер на 62 лева за
замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на индивидуалните емисионни
ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни води, определени в Разрешително за
ползване на воден обект №23140015/21.04.2009 г., по горните показатели ХПК, БПК5,
Суспендирани (неразтворени) вещества, Общ азот, Растителни масла и Ортофосфати при
заустване на отпадъчни води р.Провадийска – ІІ –ра категория водоприемник, поречие
р.Провадийска при експлоатацията на Маслена фабрика в гр.Каспичан;
Акценти от извършената контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен:
• Акцент през месеца бяха извънредните проверки по спазването на законовите и
подзаконовите нормативни актове при съхранението, транспортирането, преработката и
продажбата на ПРЗ /препарати за растителна защита/ и ТХВ /токсични химични вещества/ на
територията на РИОСВ Шумен, съгласно изпратено до РИОСВ Шумен Писмо от Окръжна
прокуратура – гр.Търговище, и във връзка с плана за дейността на Върховната
административна прокуратура на Република България. Обхват на проверката бяха всички
складови бази на територията на Област Търговище, в които се складират, съхраняват и
продават ПРЗ и ТХВ. Бяха проверени: складове – ПРЗ в гр.Попово, съвместно с членове на
комисия, на фирми: „Ардея 2008” ЕООД, гр.Попово, „Кристера”АД, гр.Попово, складове –

•

•

ПРЗ в гр.Търговище: „Агродимекс”ООД, гр.Търговище, „Анжу” ООД, гр.Търговище,
„Сандос” ЕООД, гр.Търговище; Проверка на складове –ТХВ в „Тракия глас България” ЕАД
гр.Търговище, „Енерсис”АД, гр.Търговище. Извършена бе проверка на състоянието на
складовете, вида, количеството и състоянието на съхраняваните токсични химични вещества
и ПРЗ. Дадени бяха съответните, задължителни за изпълнение предписания със срок за
изпълнение за установените несъответствия.
Друг акцент при проверките през месеца беше и установяването на задълженията на
търговците по чл.1а от Наредбата за определяне на реда и размера за плащане на продуктови
такси за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци по писмо от МОСВ. При проверките бяха изисквани документи за установяване на произхода
и дебелината на полиетиленовите торбички тип “потник”, както и материала от който са
изработени и производителят им, тъй като за торбички с дебелина под 15 микрона се дължи
продуктова такса.
1 бр. извършена проверка на колекция от папагали на Димитър Колев /физ. лице/ по CITES:
при проверката на колекцията се установи, че собственикът отглежда следните видове
папагали: Жако /Голямо Жако/; Жълтоглава розела; Пъстра розела; Буркова неофема и
Мутационни форми от видовете розели. Не се констатираха нарушения на нормативната
уредба.

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период са съставени 28 бр. АУАН, от които:
• 22 броя са на неизрядни билкозаготвители: 3 бр. за добиване на количества от лечебни растения,
надвишаващи определените такива в издадените позволителни за ползване; 2 бр. за добиване на
количества лечебни растения без издадени позволителни за ползване и 17 бр. за непредставен
отчет за 2011г. за добитите, обработените, реализираните и налични количества билки към
20.01.12г.;
• На Андрей Веселинов Саздов - Управител на "Харткомс" ЕООД е съставен АУАН по ЗУО за
това, че не е изпълнил дадени предписания с констативен протокол ЕВ-А 01/16.01.12, в
определения срок: за почистване на натрупани количества отпадъци от хартия, найлон и
дървени опаковки;
• На "Августа мебел"АД гр.Шумен, е съставен АУАН, за това, че не спазва условията, определени
в разрешителния документ за дейност с отпадъци на компетентния орган №15ДО-100-02/31.05.2011г. - изгаряне на опасен отпадък с код 03 01 04*, за който в разрешителния
документ е разрешена дейност само по временно съхранение до предаване на оторизирана
фирма;
• На "Родопа - 2005" ООД, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че не е представен отчет за
фреони за 2011 г.
• На Севие Ибрямова Юсеинова, представляваща ЕТ "Севи - 2000 Севие Ибрямова" с.Голамо
Градище, общ.Опака е съставен АУАН за това, че не е представила отчет за фреони за 2011 г.
• На "А-Давил" ООД, гр.Шумен е съставен АУАН за това, че извършва дейност по отглеждане на
пилета без да е подадено уведомление за инвестиционно намерение до Директора на РИОСВ
гр.Шумен, съгласно изискванията на глава VІ-та от ЗООС;
• На "Минерали Индустриали България" ООД гр.Севлиево, за работата на Цех за производство на
суровини за керамичната промишленост, находящ се в гр.Каспичан, е съставен АУАН за това че
до 15.03.2012 г. (включително), в качеството си на предприятие, формиращо организирани
производствени и/или вентилационни газови потоци, изпускани в атмосферния въздух от обект
с неподвижни източници на емисии, при реализация на дейността си, не е провело предвидения
по Закона за чистотата на атмосферния въздух емисионен контрол.
През отчетния месец са извършени 3 проверки на предприятия с издадени КР. Проверките по
КР се извършиха по направления води, отпадъци, почви, химикали и атмосферен въздух, съвместно с
представител от БДУВЧР, както следва:

•

•

•

“Макет” АД, град Шумен, по изпълнение на условията в КР № 422-Н0 /2011 година. Беше
установено: Инсталацията за производство на вторичен алуминий - пламъчно – отражателна
пещ е демонтирана. Двете пещи по Условие 2 са демонтирани и продадени на македонската
фирма "RZ institute" AD. Демонтирани са димоходите от двете пещи, също са демонтирани
скрубера и ваната към скрубер, които са част от инсталацията по Условие 2. Представителите
на дружеството декларираха, че след влизане в сила на КР и до момента на проверката
„Макет”ООД, не е извършвал производствена дейност.
“Алкомет” АД, гр.Шумен, по изпълнение на условията в КР № 341-А1/2011г. Дадени са 2 броя
предписания относно актуализиране на план за мониторинг при анормален режим на
инсталациите и извършване на бетониране на площадка за съхранение на 2 броя опасни
отпадъци. Дружеството е в процедура по издаване на актуализирано КР, предвид
инвестиционно предложение за изграждане на съпътстващи съоръжения към VI линия за
непрекъснато леене и универсален стан за валцоване на ленти и фолио. Предстои на следващ
етап и стартиране на процедура относно заявено инвестиционно намерение за подобряване на
филтърна система за валцовъчни масла.
“Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар: Фирмата има намерение за изграждане на нова
формовъчна линия към съществуващата инсталация за производство на домакинско стъкло в
цех 202 на „Ново стъкло „ЕАД, гр.Нови пазар. За последното дружеството е депозирало
уведомление за инвестиционно намерение до Министъра на ОСВ.

През месеца бяха извършени 7 броя комплексни проверки:
• ЕТ „Николай Неделчев”, гр. В.Преслав и с.Кочово – извършена е проверка относно
флуорираните парникови газове, управление на отпадъци и опаковки, управление на опасни
химични вещества и управление на риска, контрол на отпадъчните води. За констатираните
несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени 4 броя
предписания: 1 бр. във връзка с ФПГ, 1 бр. във връзка с опазване на водите и 2 бр. във връзка
управление на отпадъците.
• „МЕГГЛЕ – България” ЕООД, гр. Шумен – проверка във връзка с контрол на веществата,
които нарушават озоновия слой и флуорираните парникови газове, управление на отпадъци и
опаковки, управление на опасни химични вещества и управление на риска, контрол на
отпадъчните води. За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на
екологичното законодателство са дадени 4 броя предписания: 1 бр. във връзка с опазване на
водите и 2 бр. във връзка управление на отпадъците и опаковките и 1 бр. по отношение на
химичните вещества и смеси.
• „Санитапласт” АД, цех в гр. Велики Преслав и с. Драгоево – проверка във връзка с
контрол на веществата, които нарушават озоновия слой и флуорираните парникови газове,
управление на отпадъци, управление на опасни химични вещества и управление на риска,
контрол на отпадъчните води. За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на
екологичното законодателство са дадени 4 броя предписания: 1 бр. във връзка със ФПГ и
ВНОС; 2 бр. във връзка управление на отпадъците и опаковките и 1 бр. по отношение на
химичните вещества и смеси.
• „Рока България” АД, гр. Каспичан - Проверка беше във връзка с изпълнението условията на
разрешението за дейности с отпадъци. Извърши се оглед на местата за съхранение на
отпадъците, договори с фирми за приемане и предаване на отпадъци и отчетност на
отпадъците; площадкова канализационна мрежа и БФПСОВ и ПСОВ за производствени води;
на документи във връзка с водоползването на обекта (договор, разрешително за водоползване);
източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на
площадката /състояние на газоходи, аспирационни системи, изпускащи устройства/; за
видовете и количествата на химичните вещества и смеси, които се използват за
производствени нужди. Направена бе проверка на складовете за съхранение на химични
вещества и смеси. Проверена бе документацията, удостоверяваща изпълнението на чл. 25а, т.7

от ЗЗВВХВС и с чл.36 от Регламент 1907/2006 REACH. Изискани бяха копия на актуализирани
информационни листи за безопасност /ИЛБ/ на използваните смеси.
• „Билмат” ООД, гр. Шумен - проверка във връзка с контрол на опасните химични вещества и
наредбите към ЗЧАВ. Дадено е 1 бр. предписание - Да се изготвят инструкции за безопасно
съхранение на опасни химични вещества във връзка с изискванията на чл.4, т.8-11 и чл.7 от
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси /ДВ, бр.43 от
07.06.2011г./, като за изпълнението се уведоми писмено РИОСВ-Шумен
• „Августа мебел” АД гр.Шумен – проверката беше по следните направления: УО, опасни
химични вещества и управление на риска, атмосферен въздух. В резултат на констатирано
нарушение при проверката, е съставен АУАН за неизпълнение на условие от разрешителния
документ за дейности с отпадъци на дружеството №15-ДО-100-02/31.05.2011г. - изгаряне на
опасен отпадък с код 03 01 04* (за който в разрешителния документ е разрешена дейност само
по временно съхранение до предаване на оторизирана фирма).
• “ССНВС България” АД, гр. Търговище, във връзка с контрол на веществата, които
нарушават озоновия слой и флуорираните парникови газове, управление на отпадъци и
опаковки, управление на опасни химични вещества и управление на риска, контрол на
отпадъчните води. От извършеният оглед на площадката, като цяло се установи, новата
пречиствателна станция, която официално влезе в експлоатация през 2011г. функционира на
занижен капацитет около 150-200м3 на ден отпадъчна вода и освен всички съоръжения за
първично и химично пречистване се използват само единия биобасейн от налични два и
единия радиален утаител. По време на огледа на площадките и контейнерите за събиране на
отпадъци, формирали се на територията на предприятието, се установи изтичане на видимо
замърсени отпадъчни води от контейнера за събиране на стари етикети от бутилки. От
проверката не бяха констатирани нарушения на екологичното законодателство, като бяха
дадени два броя предписания: 1 Да се предприемат мерки за предотвратяване на изтичането на
отпадъчни води от контейнера за събиране на отпадъка от излезлите от употреба етикети и 2.
Да се уведоми РИОСВ Шумен за подадено заявление за разрешение за дейности с отпадъци по
чл. 37 от ЗУО.
През месеца са извършени 2 броя проверки на основание на чл.11, т.5 и във връзка с чл.157 а,
ал.2 и 6 от Закона за опазване на околната среда и чл.14, ал.2, 3, 4 на Наредбата за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества: на Петролна база „Каспичан” с оператор „Нафтекс Петрол”ЕООД,
гр.Варна и на „Цех за производство на промишлени експлозиви тип АНФО и грубодисперсен
амонит” в с.Пайдушко, община Търговище с оператор
„Пътинженерингстрой – Т ”ЕАД,
гр.Търговище. Бяха проверени условията в разрешително №165/2011 г. на МОСВ за изграждане и
експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал на „Пътинженерингстрой – Т ”ЕАД,
гр.Търговище. До момента на проверката не е приключило реализирането на проекта на „Цех за
производство на промишлени експлозиви тип АНФО и грубодисперсен амонит”. Инсталацията е в
процес на изграждане, поради, което част от условията в Разрешителното към момента на проверката
не са приложими, тъй като в тях са определени конкретни срокове за изпълнение от пускането в
експлоатация на инсталацията. По време на проверката се установи, че строителството в обекта е
спряно.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
В резултат на проведената контролна дейност през месеца, не се констатира замърсяване на
околната среда в резултат на течове и разпиляване на залежали пестициди съхранявани в складове и
Б-Б кубове.
В търговските обекти на територията на РИОСВ Шумен не се установи предлагане на
полиетиленови торбички с дебелина под 15 микрона. Масово се предлагат полиетиленови пликове
без дръжки, за които не се дължи продуктова такса, както и торбички с по-голяма дебелина от 15
микрона, поради същата причина. В по- голямата част от търговските обекти полиетиленовите
торбички се заплащат от крайния потребител, отделно от останалите стоки и цената им се калкулира

като отделна стопанска операция в касовия бон. По отношение на НООО и чл.11 от ЗУО - на
територията на РИОСВ Шумен от проверените обекти нямаше индивидуално изпълняващи
задълженията си - по голямата част от задължените лица членуват в колективни ООп на отпадъци от
опаковки и ЕЕО. На територията на търговските обекти отпадъците се събират разделно, като в тях на
видни места са разположени и контейнери за събиране на негодни за употреба батерии.
В РИОСВ беше депозирана основната информация от предприятия и емитери на отпадъчни
води в Информационни карти като отчет за 2011г., което е предпоставка за направа анализ на
състоянието на отпадъчните води, зауствани във водните обекти.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец март, Форте радио Шумен и РИОСВ гр.Шумен стартираха радиопредаването
„Екосветофар”, което ще се излъчва по „Форте радио – Шумен” всеки втори вторник от месеца от
14,30 до 15,00 часа. В рубриката „червено” ще се дава информация за административнонаказателната дейност на РИОСВ през съответния месец: съставени АУАН, издадени НП,
постановени Заповеди за налагане на принудителни административни мерки, решения на съда по
обжалвани актове на Директора на РИОСВ гр.Шумен. В рубриката „жълто” ще се напомня на ЮЛ и
ФЛ за задълженията им, съгласно нормативната уредба по околна среда, които е необходимо да
изпълнят през съответния месец. В рубриката „зелено” ще се дава информация за положителните
резултати, постигнати в областта на опазване на околната среда, в следствие на контролната дейност
на РИОСВ и позитивните инициативи, подети от РИОСВ.
В първото издание на радиопредаването, екоинспекцията, с медийното партньорство на Форте
радио Шумен, поставиха началото на инициативата „Еко сигнал”. В тази връзка призовавахме хората
от всички населени места, попадащи в границите на Шуменска и Търговищка област, да изпращат на
електронната ни поща информация и снимки за натрупани отпадъци на нерегламентирани за целта
места в границите на населените места. С оглед успеха на кампанията е необходимо в информацията
да се съдържа точния адрес по местонахождение на натрупаните отпадъци. Сигналите и снимките ще
бъдат обобщавани и в края на всеки месец ще бъдат изпращани на кмета на съответната община за
извършване на незабавни действия от страна на сметосъбиращите и сметоизвозващите фирми и
почистване на натрупаните отпадъци. Също в края на съответния месец на интернет страницата на
РИОСВ ще бъде обобщена и изнесена информация за извършените дейности от страна на
общинските кметове по подадените от гражданите сигнали. Така ще се гарантира пълна прозрачност
на кампанията и положителните резултати от нея, а хората, сигнализирали за нередностите, ще
получават обратна информация за приноса им към живот в едно по-чисто населено място.
През м. март РИОСВ гр.Шумен, съвместно със ученици от ПГМЕТТ „Христо Ботев” Шумен организира образователно мероприятие по повод Световния ден на водата – 22.03. Акцент
бяха две презентации на тема „Водата в природата” и „Вода”, представени от ученици в СИП
„Здравословен начин на живот” от ПГМЕТТ. Участие взеха и ученици с две есета на тема
„Безценната вода”. Ученици от Професионалната гимназия по химични технологии и дизайн „Проф.
д-р Асен Златаров” гр. Нови пазар се представиха с презентация „Безценната вода” и изложба на
чаши с дизайн свързан с деня на водата. В мероприятието се включиха и ученици от клуб „Млад
еколог” от ПГМ гр.Шумен, които бяха изготвили малки книжки с любопитни факти. Ученици от
ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров” подредиха изложба на картини в РИОСВ Шумен.
След извършените проверки може да се обобщи, че се забелязва преориентиране на
потребителите към торбички за многократна употреба, както и такива, изработени от биоразрадими
материали като дегрален. За нарасналата отговорност, относно отчетността по ЗУО и Наредба №9,
говори факта, че през месеца бяха подадени от задължени ЮЛ и проверени над 250 бр. годишни
отчети за отпадъци.
РИОСВ се включи активно в инициативата „Часа на земята”, проведена на 31.03.2012 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно-наказателна дейност за периода 01-30 април 2012 г. е
продължилото от миналия месец санкциониране на билкозаготвители по смисъла на чл.31, ал.1 от
Закона за лечебните растения, които не са представили в РИОСВ гр.Шумен обобщена информация за
изкупените, обработените и реализираните количества билки през предходната 2011-та година, както
и информация за складовите наличности, касателно организираните от тях билкозаготвителни
пунктове, което задължение е трябвало да изпълнят в срок до 20 януари 2012 г. В тази връзка са
издадени общо 9 броя НП, като общата стойност на наложените глоби по издадени НП е в размер на
900 лв.
През месеца е издадено и 1 бр. НП за налагане на текуща месечна санкция по реда на чл.69 и сл.
ЗООС на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, със седалище гр.Шумен, в размер на
188 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и превишение на пределно допустимите
норми на вредни вещества в заустваните отпадъчните води, установени в Наредба №7 за показатели
и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води по показатели „ХПК”, „БПК5” и
„Суспендирани (неразтворени) вещества”, при експлоатацията на канализационна мрежа гр.Велики
Преслав.
Акценти от извършената контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен:
• През април 2012 г. бяха проведени 2 бр. комисии на терен, относно състоянието на находищата
на блатно кокиче в с. Осмар и с. Кочово, община Велики Преслав, съгласно Заповед от 2003 г.
на МОСВ. Целта им бе определяне на възможност за добив на листна маса за
фармацевтичната промишленост. По време на комисиите, които се провеждат в един и същи
период за цялата страна, се изготвят протоколи по образец, копия от които се представят в
Дирекция „НСЗП” към МОСВ. Въз основа на констатациите се издава заповед за забрана или
разрешение за добив. Комисиите и за двете находища са с решение, че няма възможност за
добив, за което от МОСВ е издадена заповед за забрана.
• Друг акцент са извършените през месеца планови проверки на ЗТ: на ПЗ „Скока” – с.
Веселиново, община Смядово; ПР „Патлейна” – гр. Велики Преслав и на находищата на
блатно кокиче в едноименните защитени местности в с. Осмар и с. Кочово, община Велики
Преслав. И при трите проверки не са констатирани нарушения на режимите, съгласно
Заповедите за обявяване на ЗТ;
• През месеца беше извършена и една извънпланова проверка, съгласно Заповед на кмета на
Община Търговище с представители на РИОСВ, РЗИ, ОДБХ и Община Търговище във връзка
с преписка, препратена от Районна прокуратура - Търговище, относно отглеждане на птици в
стопанска пристройка в жилищен имот в с.Стража. Проверка се извърши по документи,
налични и издавани от Общинска администрация Търговище и на място в присъствието на
собственика. Не се констатира нарушение на екологичното законодателство.
• И през този месец продължиха проверките, съгласно изпратено до РИОСВ Шумен Писмо от
Окръжна прокуратура –гр.Шумен и във връзка с плана за дейността на Върховната

административна прокуратура на Република България бяха извършени извънредни проверки
по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове при съхранението ,
транспортирането, преработката и продажбата на ПРЗ /препарати за растителна защита/ и
ТХВ/токсични химични вещества/ на територията на РИОСВ Шумен.
Обхват
на
проверката бяха складови бази на територията на Област Шумен, в които се складират,
съхраняват и продават препарати за растителна защита /ПРЗ/ и токсични химични
вещества/ТХВ/. Бяха проверени : складове – ПРЗ в гр.Шумен, съвместно с членове на комисия
на
фирми: „Пестицид”ЕООД, с.Царев брод, ДП към ЕБ ЗИ-Шумен-с.Царевброд;
ЕТ”Агросъвет-Теодора Железова ”гр. Шумен; „Агрос -96”ООД, гр.Шумен; „К§Н ЕфтимадисБългария” гр.Шумен. Извършена бе проверка на състоянието на складовете, вида,
количеството и състоянието на съхраняваните токсични химични вещества и ПРЗ ,
собствениците на складовете. Дадени бяха съответните, задължителни за изпълнение
предписания със срок за изпълнение за установените несъответствия.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период са съставени 5 бр. АУАН, както следва:
• на Айтен Мустафова Азизова, гр.Върбица, е съставен АУАН за това, че не е представила отчет
за добитите от нея количества лечебни растения за 2011 г.;
• на ЗП Нилгюн Ризаева Мустафова, гр.Търговище е съставен АУАН за това, че не е подала
уведомление за инвестиционно намерение по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС преди реализиране
на дейността "Създаване на орехова градина" в земл. на с. Пролаз, общ. Търговище;
• на Йордан Георгиев Илиев, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че нерегламентирано е
изхвърлял строителни отпадъци;
• на "Пени Маркет България" ЕООД, с. Столник, общ. Елин Пелин е съставен АУАН за това, че
не е изпълнено предписание, дадено с КП №7-ЗК/05.03.2012 г.: да се представят в РИОСВ
гр.Шумен копия на досиетата на климатичните системи – 4 бр., с отразени проверки за течове
през 2011-та г.
• на Ахмед Исмаилов Ахмедов, с. Овчарово, община Търговище е съставен АУАн за това, че не
е представил отчет за добитите от него количества лечебни растения за 2011 г.;
През отчетния месец са извършени 2 проверки на предприятия с издадени КР. Проверките по
КР се извършиха по направления води, отпадъци, почви, химикали и атмосферен въздух, съвместно с
представител от БДУВЧР, както следва:
• “Керамат” АД, град Каспичан – цех Дивдядово, по изпълнение на условията в комплексно
разрешително №128/2006 година. Не се установи извършване на производствени дейности на
територията на обекта. При огледа на място и от проведените разговори се констатира, че през
2012 г. до датата на проверката операторът не е функционирал.
•
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово” КР № 269НО/2008 г. Не се е установиха нарушения на условията в издаденото комплексно
разрешително.
През месеца бяха извършени 4 броя комплексни проверки:
• „Барс” АД, гр. Шумен, Асфалтова база Шумен: бяха проверени източниците на емисии на
вредни вещества в атмосферния въздух на територията на площадката - асфалтосмесителна
инсталация „AMMANN”; площадковата канализационна мрежа и пречиствателните
съоръжения за отпадъчни води (КМУ); проверка по документи, във връзка с водоползването на
обекта (договор, разрешително за водоползване); складовете за съхранение на химични
вещества и смеси, проверка на документацията, удостоверяваща изпълнението на чл. 25а, т.7
от ЗЗВВХВС и с чл.36 от Регламент 1907/2006 REACH; проверка във връзка с изпълнението
условията на разрешението за дейности с отпадъци, както и местата за съхранение на
отпадъците, договори с фирми за приемане и предаване на отпадъци и отчетност на
отпадъците. Във връзка с изменение на нормативни документи от 2012 г., касаещи изисквания

по съхранение на опасни химични вещества и смеси, и във връзка с представените договори с
фирми за дейности с отпадъци, са дадени 5 бр. предписания.
• “Милктрейд” БГ с.Съединение, общ.Търговище – от извършен контролен мониторинг на
отпадъчни води са констатира превишение на индивидуалните емисионни ограничения по
показатели БПК, ХПК, общ азот, общ фосфор, мазнини, хлориди и нефтопродукти. Стартирана
е процедура за налагане на текуща месечна санкция. При проверка по компоненти въздух,
отпадъци и опасни химични вещества се установи липса на определени документи, за което са
дадени следните предписания:
- Да се представи в РИОСВ – Шумен копие от Сертификат за правоспособност на Пламен Владов,
извършващ сервизното обслужване на хладилните инсталации;
- Да се представи в РИОСВ-Шумен информационен лист за безопасност за лимонена киселина,
доставена от доставчик „ПИК-КО”АД, гр. София;
- Да се изготвят инструкции за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси във
връзка с изискването на чл.4, т.8-11 и чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда и начина за съхранение на
опасни химични вещества и смеси;
3. “ПХЖ Брадърс комерс” ЕАД, гр.Шумен: Не се установи заустване на непречистени
отпадъчни води. Всички пречиствателни съоръжения функционираха нормално. Взета е
контролна проба за емисионен контрол на отпадъчните води. По отношение на отпадъци,
въздух и химични вещества – поддържа се необходимата документация. Не се констатираха
нарушения. Извърши се и проверка по изпълнение на условие в постановено решение за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на МОСВ, по отношение на
необходимостта от подаване на заявление за издаване на КР за експлоатация на инсталацията
за отглеждане на свине за угояване и свине майки след реализация на ИП за реконструкция и
модернизация на съществуващ/действащ свинекомплекс и фуражен завод в гр.Шумен. При
проверката се констатира, че проекта по реконструкция и модернизация на свинекомплекса не
е реализиран, не е издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ, не се извършва дейност по
отглеждане на животни, производствена дейност извършва само фабриката за месодобив и
месопреработка в обекта.
3. “Камаджиев милк” ЕООД гр.Нови пазар - функционира модулна ПСОВ, извършва се
заустване на пречистени отпадъчни води. Взета е проба за контролен мониторинг. По
отношение на компонент „атмосферен въздух” не се установиха нарушения на екологичното
законодателство. По фактори „отпадъци” и „опасни химични вещества” се откриха пропуски в
документацията, за отстраняването на които са дадени следните предписания: 1.Да се изготвят
инструкции за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси във връзка с
изискването на чл.4, т.8-11 и чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда и начина за съхранение на
опасни химични вещества и смеси; 2. Да се подадат в РИОСВ-Шумен работни листи за
утвърждаване за отпадък с код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки, по реда на Наредба
№ 3 за класификация на отпадъците от 01.04.2004 г.
През месец април продължи работата по ГДОС, депозирани в РИОСВ гр.Шумен от оператори с
КР. В ИАОС се изпратиха ГДОС на следните обекти с КР – «Керамат» АД, гр.Каспичан - цех
Каспичан; ”Керамат”АД, гр.Каспичан - цех Дивдядово, „Керамат”АД, гр.Каспичан - цех Ветрище;
„Бряг-СК” ООД, гр.Търговище; „Ескейп груп” ООД; „Камчия” ЕАД, гр.Шумен, „Максам СЕ
България” ЕАД, гр.Смядово; „Мега груп” АД гр.Смядово и „Макет” ООД, гр. Шумен. Върнати са за
корекции ГДОС на операторите на следните инсталации: „Депо за ТБО Търговище”, „МарКрафт”
ООД, гр.Попово, „Братя Томови” АД, гр. Попово и „Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
В резултат на проведената контролна дейност през месеца се констатираха течове от Б-Б
кубове в с.Изгрев, с.Марково и с.Хан Крум. В тази връзка са дадени предписания за отстраняване и

спиране на течовете. При останалите проверки не се установи замърсяване от течове и разпиляване
на съхраняваните пестициди.
Във връзка с установено превишаване на НДЕ регистрирано с протоколи от анализ на
отпадъчни газове от източниците на емисии тече процедура по налагане на санкция по реда на чл. 69
от ЗООС на фирмите “Августа мебел”АД, гр. Шумен и “Лавена”АД, гр. Шумен.
Въз основа на представените резултати с доклад за проведени СПИ от оператор с инсталации с
източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не са превишени
регламентираните с Условие 9 на Комплексно разрешително норми за допустими емисии.
Във връзка с депозиран сигнал от гражданин за съществуване на нерегламентиран
билкозаготвителен пункт за изкупуване на коприва в с.Ивански, общ.Шумен, експертите на РИОСВ
гр.Шумен се отзоваха своевременно, при което беше констатирано наличие на близо 1 тон коприва в
нерегламентиран пункт. На нарушителите е съставен АУАН по ЗЛР.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Във връзка с организираната от РИОСВ Шумен, кампания по повод „Седмицата на гората” за най
– голямо количество предадена хартия за рециклиране се отзоваха деца от детски заведения и много
ученици. Към момента с рекордно количество предадена хартия за рециклиране е Галина Стефанова –
86 кг, която е ученичка от ПГТ „Симеон Велики”, гр.Велики Преслав.
Минималното количество, от което започна съревнованието, бе 10 кг. За всеки, предал над 10 кг
хартия до края на месец април 2012 г., обещаната наградата е живо дърво, което ще може да бъде
посадено по избор на спечелилия го. Всеки участвал може да си получи наградата на 08.05.12 г. в
сградата на РИОСВ Шумен. Кампанията ще продължи до 05 юни 2012 г., когато е Международния
ден за опазване на околната среда. За периода до 04 юни 2012 г. призоваваме учениците да събират
кантарните си бележки, с които да удостоверят общото количество на предадената от тях хартия за
рециклиране. За първите трима, предали най-голямо количество, са осигурени предметни награди.
Победителите ще бъдат обявени на 5 юни 2012 г., като наградата на победителя ще бъде фотоапарат.
Международния ден на Земята – 22 април, тази година се отбелязва под мотото „Да
мобилизираме планетата Земя”. В навечерието на празника, служителите от РИОСВ гр.Шумен
организираха акция, при която предадоха 522 кг хартия и 318 кг електрическо и електронно
оборудване за рециклиране.
Точно в 11 часа на 21 април на три места в Шумен започна акцията „Да засадим дърво”. В
Кампанията активно се включиха ученици от Професионална гимназия по икономика гр.Шумен,
студенти от специалността „Растителна защита” от ШУ „Епископ Константин Преславски”, курсанти
и студенти от Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски” и експерти от РИОСВ гр.
Шумен. Бяха засадени общо 100 дръвчета, при което беше използван специализиран субстракт за
подобряване влагосъстоянието и задържането на влагата в корените на фиданките, с цел по-голяма
прихващаемост.
Деня на земята 22 – април, отбелязаха и учениците от СОУ „Панайот Волов” гр.Шумен.
Учениците от втори, четвърти, пети и шести клас изпълниха двора с разноцветни рисунки, посветени
на Деня на Земята. В двора на училището, ученици от 12 клас засадиха две фиданки - брезичка и
явор, дарени от РИОСВ.
На 23 април, отново по повод Деня на Земята, в ЦДГ №5 «Латинка» се състоя весел празник.
Гости бяха децата от ЦДГ №35 «Изворче» и г-жа Лидия Кунева – Директор на РИОСВ гр.Шумен. Бе
подготвена занимателна викторина, съчетана с кръстословица, при която всички имаха възможност да
демонстрират знанията си по темата. Чрез словото, музиката и танците, децата показаха своята
художествена обвързаност към проблемите на Земята.
На 23 април и Информационния център на РИОСВ Шумен бе домакин на тържество по повод
Деня на Земята. Участие в него взеха учениците от СИП «Здравословен начин на живот» от ПГМЕТТ
«Христо Ботев» гр. Шумен. Представени бяха: презентация на тема „Земята - наш общ дом”; модел
от отпадъчни материали; есе на тема „Човекът и природата”; три табла за: Красива България,
Замърсена България и Как да помогнем на природата. Изключително „вкусно” участие в празника на

Земята взеха учениците от 12 клас на ПГОХХТ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен, които бяха
приготвили най-различни лакомства за всички участници – питка, баница, кифлички, щрудел и
вкусни пасти. В празника се включиха и ученици от ОУ „Васил Левски”с. Градище. Участници от
пети, шести и седми клас подредиха изложба от рисунки на тема „Деня на Земята”.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Издадени са общо 11 броя НП по съставени АУАН, като общата стойност на наложените глоби и
имуществени санкции е в размер на 9000 лв., от които:
• на „Августа мебел” АД гр.Шумен е наложна имуществена санкция в размер на 3000 лв. за
това, че не спазва условията в издаденото му Разрешение за дейности с отпадъци, като изгаря
отпадъци, съдържащи опасни вещества;
• на "Пени Маркет България" ЕООД, с. Столник, общ. Елин Пелин е наложена имуществена
санкция в размер на 2000 лв. за това, че не е изпълнено предписание, дадено с констативен
протокол: да се представят в РИОСВ гр.Шумен копия на досиетата на климатичните системи –
4 бр., с отразени проверки за течове през 2011-та г.
• на "Челик - 9" ООД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за
това, че не е изпълнило предписания по Закона за защита от вредно въздействие на химичните
вещества и смеси, дадени с констативен протокол в определения срок;
• на "Златно руно" ООД гр.Велики Преслав е наложена имуществена санкция в размер на
1000 лв. за това, че не е изпълнило предписание по Закона за водите, дадено с констативен
протокол в определения срок;
Акценти от извършената контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен:
• На 24 май доброволци от пещерен клуб „Луцифер” гр.Търговище, под ръководството на г-н
Красимир Колевски – председател на клуба, и с помощта на техни колеги от софийски
пещерен клуб, извадиха общо 258 броя автомобилни гуми от пещерата „Яровете” край с.Трем,
общ.Хитрино. Акцията по изваждането на гумите беше организирана от РИОСВ гр.Шумен,
със съдействието на община Хитрино и Регионална лаборатория Шумен към ИАОС гр.София.
Веднага след изваждането на гумите, с оглед на възможностите, които зависеха от
спецификата на терена, спелеолозите взеха 6 броя почвени проби под ръководството на
експерт от Регионална лаборатория Шумен. Пробите бяха изпратени за анализ в лабораторията
на „СЖС България” ЕООД в гр.Варна. Средствата за това са осигурени от ПУДООС и МОСВ.
Извадените гуми бяха основно от лекотоварни МПС. След изтеглянето им, те се подреждаха в
контейнер, доставен от специализирана фирма, притежаваща необходимите разрешителни по
Закона за управление на отпадъците, което се реализира посредством съдействието на община
Хитрино.
• Друг акцент през месеца бяха проверките, във връзка с писмо на МОСВ относно предоставяне
на информация за депата, които не отговарят на нормативните изисквания и се експлоатират.
Във връзка с горното, бяха извършени проверки на общинските депа за ТБО в община Опака и
община Антоново, където се констатира следното: Общинското депо за ТБО в гр. Опака не

отговаря на изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци. Последното се експлоатира до изграждането на Регионално депо
гр. Бяла, обл. Русе. Видно от проверената коренспонденция между община Опака и
Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Янтра – Лом 2008 става ясно, че се
очаква Регионалното депо да получи разрешение за експлоатация в периода от 30.06.2014 г. до
31.12.2014 г. Като причина, поради която все още се екисплоатира депото се посочва
полученият отказ за приемане на отпадъците от РД- Търговище. Община Опака е с население
около 6000 души и отпадъците са главно биоразградими, пластмасови и хартиени опаковки и
не е намерена към момента друга алтернатива за депонирането им. Общинското депо в с.
Семерци, община Антоново се експлоатира от община Антоново на база Решение №15ДО-197-00. От проверката се установи, че капацитетът на депото е на изчерпване, поради
което Общината е започнала преговори с РД – Омуртаг. При проверката се установи и
неспазване на условие №4 от разрешителното, което е било инцидентно, поради повреда в
техниката /булдозер/, с която се извършва уплътняване и запръстяване на работния участък на
депото. По повод констатираното, са дадени три броя предписания.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период са съставени 15 бр. АУАН, както следва:
1. на "Бенса-ЕН" ООД, гр.Попово, е съставен АУАН за това, че зауства производствени
отпадъчни води във водоприемник, генерирани от млекопреработвателно предприятие, без
издадено за целта разрешително по Закона за водите;
2. на "Челик - 9" ООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че не е изпълнило предписания по
Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси, дадени с
констативен протокол в определения срок, а именно: Да се набавят всички необходими
документи за внасяните полимери: информационни листи за безопасност; документални
потвърждения за извършена предварителна или същинска регистрация по Регламент REACH;
документи, доказващи необходимостта за или против извършване на нотификация на
полимерите;
3. на "Златно руно" ООД гр.Велики Преслав е съставен АУАН за това, че не е изпълнило
предписание по Закона за водите, дадено с констативен протокол в определения срок, а
именно: Да се подаде до БДУВ „ЧР” гр.Варна заявление за издаване на Разрешително за
заустване на отпадъчни води от обект в експлоатация кланица в гр.Велики Преслав;
4. на ЕТ "Николай Николов" с.Вардун, общ.Търговище е съставен АУАН за това, че не е
изпълнил задължение за уведомяване на компетентните органи относно обстоятелства, имащи
значение за опазването на водите и защита от вредното им въздействие – за премахване на
шланг от ПСОВ в улична канавка;
5. на "Андрей Кирилов" ЕООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че нерегламентирано е
изгаряло на ел. кабели;
6. на "ТУС"ЕООД с.Камбурово общ.Омуртаг е съставен АУАН за това, че зауства отпадъчни
води (течна торова маса) в местно дере ІІ-ра категория водоприемник без необходимото за
целта разрешително за заустване, съгласно Закона за водите;
7. на "Ролида" ООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е представен отчет за добитите в
билкозаготвителния пункт количества лечебни растения за 2011 г.;
8. на Мустафа Хюсеинов Мустафов, с. Росина, общ. Търговищее съставен АУАН за това, че
извършва дейност като билкозаготвител, без да е уведомил РИОСВ-Шумен за организирания
от него билкозаготвителен пункт;
9. на Георги Петров Караляшков, гр. Павликени, съставен АУАН за това, че е предлагал за
продажба екземпляр от вида Кралски фазан без да притежава документи за произхода на
екземпляра, което е нарушение на режима за търговия с екземпляри по чл.70 от ЗБР;

10. на Станчо Илиев Станчев, гр. Шумен, е съставен АУАН за това, че притежава и отглежда
екземпляр от вида Шипобедрена костенурка, която е включена в Приложение 3 от ЗБР и е
защитен вид;
11. на Живко Жеков Жечев, гр.Шумен е съставен АУАН за това, че извършва дейност по
отглеждане на пилета без да е подал уведомление за инвестиционно намерение до Директора
на РИОСВ преди реализацията на дейността;
12. на Нежими Ахмедов Юсменов, с. Лиляк, общ. Търговище е съставен АУАН за това, че
извършва дейност по билкоизкупуване в с. Голямо Ново, община Търговище, без да е
уведомил РИОСВ-Шумен за организирания от него билкозаготвителен пункт;
13. на Ахмед Кадиров Мустафов, с. Стеврек, общ. Антоново е съставен АУАН за това, че е добил
количества от билките жълт кантарион и риган, надвишаващи определените такива в
издадените му позволителни за ползване, както и количества мащерка, за които
билкозаготвителя няма издадени позволителни за ползване;
14. на Гюлбахар Рахмиева Реджебова, с. Ивански, общ. Шумен е съставен АУАн за това, че
извършва дейност по изкупуване на лист коприва, без да е уведомила РИОСВ-Шумен за
организирания от нея билкозаготвителен пункт и без да притежава издадени позволителни за
ползване на лечебни растения;
15. на Сурай Сюлейманов Асанов, с. Зарник, община Кайнарджа е съставен АУАН за това, че не е
представил отчет за добитите от него количества лечебни растения за 2011 г.;
През месеца бяха извършени 5 броя комплексни проверки:
• “Маяк” АД, гр. Нови Пазар - проверка относно дейността нанасяне на покрития и на
продуктите за нанасяне на покрития; на складовете за съхранение на химични вещества и
смеси; проверка във връзка с изпълнението условията на разрешението за дейности с
отпадъци, договори с фирми за предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците. Във връзка
с изменение на нормативни документи от 2012 г., касаещи изисквания по съхранение на
опасни химични вещества и смеси, представените договори с фирми за дейности с отпадъци и
работата на дробинкоструйна инсталация, са дадени 5 бр. предписания.
• “Сима 98” ООД, гр. Шумен - проверка относно дейността нанасяне на покрития и на
продуктите за нанасяне на покрития; на складовете за съхранение на химични вещества и
смеси; на местата за съхранение на отпадъци, договори с фирми за предаване на отпадъци и
отчетност на отпадъците. Във връзка с изменение на нормативни документи от 2012 г.,
касаещи изисквания по съхранение на опасни химични вещества и смеси и във връзка
представените договори с фирми за дейности с отпадъци са дадени 3 бр. предписания;
• „ЕМ и АС” ООД, с. Царев брод: По отношение на отпадъчните води не са констатирани
нарушения в екологичното законодателство. Генерираните отпадъчни води- производствени и
битово- фекални се отвеждат в смесен поток до система от ЛПС, където се извършва
пречистване. Същите се събират в бетонирана септична яма, с черпателна шахта която се
изчерпва при нужда. Пречиствателните съоръжения са в добро техническо състояние. Не се
извършва заустване във воден обект. При проверка по компоненти въздух, отпадъци и опасни
химични вещества се констатира, че необходимата документация се води редовно и коректно;
• „Електроапаратура” ЕООД с. Ковачевец: Формираните два потока отпадъчни водипроизводствени и битово- фекални, отвеждани, пречиствани през система от ЛПС и зауствани
разделно в две точки в р. Ковачевско дере. Пречиствателните съоръжения са в добро
техническо състояние. По време на проверката са взети водни проби от генерираните
отпадъчни води на обекта. При проверката по компоненти отпадъци и опасни химични
вещества, не са констатирани нарушения и пропуски в екологичното законодателство. Дадено
е 1 бр. предписание, касаещо се за актуализиране оценката за безопасност на съхранение на
ОХВ и смеси по указанията за извършване и документиране и приетия формат;
• “Си Ви Ес” ООД - от извършената проверка се установи: по компонент “води” - след
извършена проверка с взети проби от отпадъчни води се установи превишение на
индивидуалните емисионни ограничения, за което ще бъде наложена текуща месечна санкция.

Констатираха се нередности по отношение отчетността на хладилни инсталации и на
формираните отпадъци. За отстраняването им са дадени 10 бр. предписания, като предстои и
съставяне на АУАН.
Изцяло обработени, проверени и изпратени в ИАОС са 52 бр. информационни карти за
обекти, емитери на отпадъчни води, заустващи във водни обекти, с приложени необходимите
документи. Извършено е импортиране на електронния вариант на картите в Националната база данни
към ИАОС.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Не са констатирани нарушения на изискванията за етикетировка и максимално допустимо
съдържание на ЛОС в продукта във връзка с Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. При
проверка на 2 бензиностанции е установено, че е налично техническото оборудване във връзка с
изискванията на Наредба № 16. Отговорните лица са запознати с изискванията за задържането на
бензиновите пари при разтоварване на бензини. В резултат на контролната дейност, касаеща
изпълнение на Условие 9 от издадените КР отчитаме, че не са констатирани нарушения.
Въз основа на протоколите от анализ на отпадъчни газове от източниците на емисии с
установено превишаване на НДЕ и увеличено замърсяване е отменена текущата санкция и с
наказателно постановление е наложена нова санкция по реда на чл. 69 от ЗООС на фирма –
“Августа мебел”АД, гр. Шумен. Във връзка с установено превишаване на НДЕ регистрирано с
протоколи от анализ на отпадъчни газове от източниците на емисии тече процедура по налагане на
санкция по реда на чл. 69 от ЗООС на “Лавена”АД, гр. Шумен.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Успешно приключи организираната от РИОСВ Шумен, кампания по повод „Седмицата на гората” за
най – голямо количество предадена хартия за рециклиране. В резултат на това, в края на първия етап
на кампанията, през първата седмица на месец май РИОСВ раздаде общо 30 броя живи дървета на
всички участници, които до края на месец април удостовериха, че са предали минимално количество
от 10 кг отпадъчна хартия за рециклиране.
Втория етап на инициативата продължи до 04 юни. Дотогава учениците трябваше да
представят кантарните си бележки в инспекцията, с които да удостоверят общото количество на
предадената от тях хартия за рециклиране. Участници в кампанията можеха да бъдат: ученици и деца
– индивидуално; учениците от един клас и/или децата от една група на учебно заведение. Съгласно
правилата, не се допускаше участие от името на цяло учебно заведение. На тържество, проведено на
05 юни в залата на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” гр.Шумен, по случай
Международния ден за опазване на околната среда – 5 юни, бяха наградени и призьорите, както
следва:
• На първо място, в груповото участие на класове и/или групи от учебни заведения, беше
отличен 2-ри “В” клас от НУ «Княз Борис I” гр.Шумен, учениците от който са предали 286 кг
хартия, за което получиха награда цифров фотоапарат „CANON” и диплом;
• Отново на първо място, но вече в индивидуалната надпревара, се класира Християн Георгиев
Георгиев на 10 години, ІV клас от ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”гр. Шумен, който е предал 788 кг
хартия. Първенецът получи цифров фотоапарат „SAMSUNG” и диплом;
• На второ място се класира Илкер Инелов Невзатов, ОУ „Св. Климент Охридски” с.Стоян
Михайловски, общ.Нови пазар, който е предал 289,500 кг хартия, за което получава награда
МР4 плейър „PHILIPS” и диплом.
• На трето място се класира Десислава Тихомирова Спасова, ученичка в VІ клас в СОУ „Васил
Левски” гр.Шумен, която е предала 149.500 кг хартия, за което получава награда комплект

безжична клавиатура и мишка и чатпакет, включващ слушалки, микрофон и камера за
персонален компютър и диплом;
В резултат на организираната от РИОСВ гр.Шумен кампания, са предадени общо 2331, 300 кг
отпадъчна хартия за рециклиране.
На 22 май отбелязахме Деня на биоразнообразието, под мотото „Морско биоразнообразие”.
По този повод в Информационния център на РИОСВ се състоя тържество, с участието на децата от
група „Калинка” при ЦДГ №19 „Конче вихрогонче”; деца от група „Снежанка” при ЦДГ №25 „Братя
Грим”, както и деца от група „Палавници” при ЦДГ №30 „Космонавт”. В честването на деня на
биологичното биоразнообразие се включиха и деца от клуб „Млад еколог” към читалище „Добри
Войников”, както и учениците от Детски танцов ансамбъл „Шуменче” от III-то Основно училище
„Димитър Благоев”.
При провеждане на инициативата „Да изчистим България за един ден” на 12 май, РИОСВ
активно участва като координатор за област Шумен и област Търговище и реален изпълнител по
почистване на обект Природен парк ”Шуменско плато”, местност Хижа „Диана”. В почистването като
цяло са взели участие училища, ЦДГ, администрации, фирми, НПО и много граждани. Общо
постъпилите отпадъци в регионалното депо за неопасни отпадъци в Шумен, за периода 11-14.05.2012
г. по инициативата, са 56 920 кг. За същия период на регионално депо-Търговище са постъпили за
депониране 68 760 кг отпадъци, в следствие на акцията, организирана в общините Търговище и
Попово.
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НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:

Акценти от извършената контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен:
•Най-важният акцент от дейността е приключване на проверка по сигнал №144-С/2011 г. за
замърсена пещера в района на с. Трем, община Хитрино. В РИОСВ-Шумен са получени протоколи от
анализи на почвени проби от пещерата, извършени от специализирана лабораториа “СЖС Варна”. Те
показват, че няма наличие на веществото 2,4 D, съответно Това показва липса на замърсяване на
почвите и водите с опасното вещество.
•През месец юни се наблегна върху спазване на изискванията по Наредбите по чл. 24, ал.2
от Закона за управление на отпадъците – изготвят ли се справки към ИАОС и отговарят ли
площадките на изискванията на наредбите. През месеца бяха извършени и планови проверки по ЗУО
и НООО.Акцентите при проверките бяха – воденето на отчетност по чл.25 ЗУО, проследяване на
заплащането на продуктови такси/лицензионни възнаграждения по НООО

•През отчетния месец са извършени 4 броя проверки на предприятия с издадени
Комплексни разрешителни. Проверките по КР се извършиха по компоненти води, отпадъци, почви,
химикали и атмосферен въздух.
- “Мадара” АД - ЛЦ, гр. Шумен – проверка във връзка с извършване на планов контрол, в
съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони:
проверка на източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на
площадката – аспирационни системи на съчмометни машини и шмиргели в участък “Термочистален”
към цех “Леярен”; проверка на складовете за съхранение на химични вещества и смеси, проверка на
документацията, удостоверяваща изпълнението на чл. 25а, т.7 от ЗЗВВХВС и с чл.36 от Регламент
1907/2006 REACH; проверка във връзка с изпълнението условията на разрешението за дейности с
отпадъци, проверка на местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за приемане и
предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците.
Във връзка с извършен инструментален контрол на емисии на вредни вещества формирани от
аспирационни системи на съчмометна машина № 5 и висящи шмиргели в цех “Леярен” е установено,
че не са превишаване на НДЕ регламентирани са Наредба №1.
Относно констатираните пропуски в част ОХВ и отпадъци са дадени 5 бр. предписания.
- "Екокомерс НЕК" ООД , гр. Търговище - проверка във връзка с извършване на планов
контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/
закони: проверка на източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията
на площадката – сушилня към инсталация за производство на дървени брикети; проверка на
складовете за съхранение на химични вещества и смеси, проверка на документацията,
удостоверяваща изпълнението на чл. 25а, т.7 от ЗЗВВХВС и с чл.36 от Регламент 1907/2006 REACH;
проверка във връзка с изпълнението условията на разрешението за дейности с отпадъци, проверка на
местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за приемане и предаване на отпадъци и
отчетност на отпадъците.
Изпълнени са предписанията дадени при предходната проверка на РИОСВ Шумен.
Във връзка с установеното превишаване на НДЕ при работа на сушилнята към инсталацията за
производство на брикети от дървесни отпадъци (талаш и трици) дружеството подлежи на санкция по
реда на чл. 69 от ЗООС.
Относно констатираните пропуски в част ОХВ и необходимостта от подаване на ново заявление
за изменение и допълнение на разрешението за дейности с отпадъци във връзка с промяна името на
управителя на „ Екокомерс-НЕК” ООД са дадени 4 бр. предписания.
- "Младост 2002" ООД, гр. Търговище – проверка във връзка с извършване на планов контрол, в
съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони:
проверка на източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на
площадката – котел ПКМ-4; проверка на площадкова канализационна мрежа, проверка на документи
във връзка с водоползването на обекта; проверка на складовете за съхранение на химични вещества и
смеси, проверка на документацията, удостоверяваща изпълнението на чл. 25а, т.7 от ЗЗВВХВС и с чл.
36 от Регламент 1907/2006 REACH; проверка във връзка с изпълнението условията на разрешението
за дейности с отпадъци, проверка на местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за
приемане и предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците.
Заключение относно съдържанието на вредни вещества в отпадъчните газове формирани при
работа на котел ПКМ 4 и съответствието им с регламентираните норми за допустими емисии, може
да бъде направено след извършване на лабораторните анализи на взетите при проверката проби.
Относно констатираните пропуски в част “ОХВ” и “отпадъци” и във връзка със заложения
мониторинг на отпадъчните води са дадени 6 бр. предписания.
- „Пътища” АД, гр. Шумен - Асфалтова база Мътница и автобаза - проверка във връзка с
извършване на планов контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и
специализираните /секторни/ закони: проверка на източниците на емисии на вредни вещества в
атмосферния въздух на територията на площадката - асфалтосмесителна инсталация „AMMANN”;
проверка на площадкова канализационна мрежа, проверка на документи във връзка с водоползването
на обекта; проверка на складовете за съхранение на химични вещества и смеси, проверка на

документацията, удостоверяваща изпълнението на чл. 25а, т.7 от ЗЗВВХВС и с чл.36 от Регламент
1907/2006 REACH; проверка във връзка с изпълнението условията на разрешението за дейности с
отпадъци, проверка на местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за приемане и
предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците.
Изпълнени са предписанията дадени при предходна проверка на РИОСВ Шумен. Не са
констатирани нарушения в част “въздух”, “охв” и “води”. Дадени са 3 бр. предписания.
За неизпълнение на изискванията на Наредба № 9 от 18.09.2004 г към ЗУО на изпълнителния
директор на дружеството е съставен АУАН.
•

Извършени са извънредни проверки на две площадки, на които се извършват дейности с
отпадъци, експлоатирани от „Екомакс” ООД и „Вторични суровини” ООД От проверката на
фирма „Екомакс”ООД- площадка №1 град. Шумен и площадка №2 гр. Велики Преслав се
установи, че на площадката в град Шумен не са спазени изискванията към площадките, за
извършване на дейност с отпадъци от ИУЕЕО и ИУМПС и не се изготвят отчети към ИАОС
съгласно изискванията на чл. 35, ал.2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки,
дадени са необходимия брой предписания 6 и е изпратено писмо за покана за АУАН. За
„Вторични Суровини”ООД, площадка №2 гр. Велики Преслав се установи, че се смесват
опасни отпадъци с неопасни, с което е нарушен чл. 5, ал. 3, т. 3 от ЗУО и се съхраняват
отпадъци от ИУЕЕО и опасни опаковки в нарушение на изискванията на Наредбите по чл. 24,
ал.2 от ЗУО и Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци,
за което са дадени предписания и е изпратено писмо за покана за АУАН.
• При извършената проверка на „Пип трейд” ООД, - МПП с.Давидово:
Въведена е в експлоатация нова ПСОВ за обекта. При проверката се установи, че всички
съоръжения в ПСОВ са в експлоатация и функционират. Няма аварийни ситуации. Водят се дневници
за заустените водни количества. Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води. Взета е
проба за контролен мониторинг на емисионното състояние на отпадъчните води.
Всички генерирани отпадъци се съхраняват на обособени и обозначени площадки.
Предаването на отпадъците се осъществява съгласно договори с лицензирани фирми. Представени са
отчети за пуснатите на пазара опаковки.
Подаден е отчета за 2011 година относно вещества, нарушаващи озоновия слой. Представени
са досиета за системите на всички инсталации – хладилни и климатични.
За всички използвани химични вещества Дружеството разполага с актуални информационни
листи. Не е установено неправилно съхранение на химични вещества. Изготвени са инструкции за
безопасна работа с химичните вещества и смеси.
Акценти от административно-наказателната дейност:
Издадени са общо 7 броя НП по съставени АУАН, като общата стойност на наложените глоби и
имуществени санкции е в размер на 2200 лв., от които:
• на Нутфи Хасанов Мехмедов, с. Сушина, общ. Върбица е наложена глоба в размер на 200 лв.
за това, че е допуснал да бъде замърсена крайселищна територия в землището на с. Сушина,
общ. Върбица;
• на "Адонис 5" ЕООД, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. за
това, че е надвишило количествата за добив на билки по позволителните, които притежава;
• на Марин Братоев Маринов, гр. Шумен е наложена глоба в размер на 100 лв. за това, че не е
представил в РИОСВ – Шумен обобщена информация за изкупените, реализирани и налични
количества билки за 2011 г. в определения срок;
• на Йордан Георгиев Илиев, гр. Шумен е наложена глоба в размер на 300 лв. за това, че е
изхвърлил отпадъци на нерегламентирано за целта място;
• на Асен Йосифов Кавръков, с. Камбурово, общ. Омуртаг е наложена глоба в размер на 200
лв. за това, че е добивал билки без да притежава надлежно издадено разрешително за
ползване;

•

на Зеки Алиев Зекериев, с. Таймище, общ. Антоново е наложена глоба в размер на 100 лв. за
това, че не е представил в РИОСВ – Шумен обобщена информация за изкупените,
реализирани и налични количества билки за 2011 г. в определения срок;
• на „А-Давил” ООД, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв, за
неуведомяване на РИОСВ за инвестиционно намерение на най-ранен етап
Наложени са текущи месечни санкции на „Си Ви Ес” ЕООД, гр. Велико Търново, „Екокомерс НЕК” ООД, гр. Търговище, „Милктрейд БГ” ООД, гр. София и „Лавена” АД, гр. Шумен
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период са съставени 13 бр. АУАН, както следва:
1. на на Арсен Рафи Барберян е съставен АУАН за това, че е предал отпадъци на фирма, която
няма съответния разрешителен документ съгласно ЗУО;
2. на Методи Стоянов Методием, гр.Шумен е съставен АУАН за това, че е извършвал дейности с
отпадъци без надлежно издаден разрешителен документ ;
3. на Милен Анков Атанасов, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че не е изготвил и
представил
в РИОСВ – Шумен годишни отчети за отпадъците от дейността на
представляваното от него дружество за 2011 г.
4. на Мартрин Валентинов Дечков, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е изготвил и
представил
в РИОСВ – Шумен годишни отчети за отпадъците от дейността на
представляваното от него дружество за 2011 г.
5. на Красимир Милчев Кирчев, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е изготвил и
представил
в РИОСВ – Шумен годишни отчети за отпадъците от дейността на
представляваното от него дружество за 2011 г.
6. на Нехрибан Османова Ахмедова, с. Венец, общ. Венец е съставен АУАН за това, че в
качеството си на кмет е допуснала да не се изготвят и представят в РИОСВ – Шумен
годишни отчети за отпадъците от дейността на представляваната от нея община за 2011 г.
7. на Георги Николов Христов, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че е приел отпадъци, без да
притежава съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци съгласно ЗУО
8. на Георги Славчев Григоров, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е изготвил и
представил
в РИОСВ – Шумен годишни отчети за отпадъците от дейността на
представляваното от него дружество за 2011 г.
9. на Реджеб Кадиров Мехмедов, гр. Омуртаг е съставен АУАН за това, че не е изготвил и
представил
в РИОСВ – Шумен годишни отчети за отпадъците от дейността на
представляваното от него дружество за 2011 г.
10. на Петьо Войнов Петков, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е изготвил и представил в
РИОСВ – Шумен годишни отчети за отпадъците от дейността на представляваното от него
дружество за 2011 г.
11. на Димитър Георгиев Тасков, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че не е изготвил и
представил
в РИОСВ – Шумен годишни отчети за отпадъците от дейността на
представляваното от него дружество за 2011 г.
12. на Турхан Фахридин Каракаш, с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево е съставен АУАН за
това, че в качеството си на кмет е допуснал да не се изготвят и представят в РИОСВ – Шумен
годишни отчети за отпадъците от дейността на поверената му община за 2011 г.
13. Зоя Николова Георгиева, гр. Раковски е съставен АУАН за това, че не е изготвил и представил
в РИОСВ – Шумен годишни отчети за отпадъците от дейността на представляваното от него
дружество за 2011 г.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

•Не са констатирани нарушения на изискванията за етикетировка и максимално допустимо
съдържание на ЛОС в продукта във връзка с Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Дадени
са предписания относно воденето и спазване на формата на досиетата на системите и предоставяне на
информация за квалификацията на лицата, извършващи сервизното обслужване във връзка с
изискванията на наредбите за ВНОС и ФПГ.
В резултат на контролната дейност, касаеща изпълнение на Условие 9 от издадените КР отчитаме, че
не са констатирани нарушения.
Въз основа на протоколите от анализ на отпадъчни газове от източниците на емисии с
установено превишаване на НДЕ и увеличено замърсяване е отменена текущата санкция и с
наказателно постановление е наложена нова санкция по реда на чл. 69 от ЗООС на фирма –
“Августа мебел”АД, гр. Шумен. Във връзка с установено превишаване на НДЕ регистрирано с
протоколи от анализ на отпадъчни газове от източниците на емисии тече процедура по налагане на
санкция по реда на чл. 69 от ЗООС на “Лавена”АД, гр. Шумен.
6. Извършена е проверка по сигнал за замърсяване на р.Теке дере. След
извършен оглед на водния обект се установи, че вероятния източник е от недобре почистена земна
площ, в близост до ревизионна шахта на бивш канализационен заустващ тръбопровод на “ХЦС” АД.
В предходни години на същото място е била констатирана аварийна ситуация с канализационното
съоръжение, вследствие на което е бил получен разлив на отпадъчни води по земна площ. Дадено е
предписание до “ХЦС” АД в срок до 31.07.2012 г. да извърши почистване на всички утайки от
отпадъчни води в района, констатиран при проверката.

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месеца своевременно е реагирано и са предприети мерки по отношение на всички
постъпили сигнали. Обработени са 9 броя сигнали,като:
2 бр. от тях са били за наличие на силни миризми от:
- кланица в гр. В. Преслав, собственост на “Златно руно”ООД - Извършена проверка на място с
констативен протокол № 25-РД/13.06.2012 г. В момента на проверката не се извършва клане.
Контейнера за СЖП е празен и почистен. Не е установено разпространение на миризма извън
границите на площадката;
- сервиз за хладилна техника находящ се на ул. „Ген Баранов” №5 , гр. Попово. - Извършена
проверка с участие на ст. експерт „Екология”, общ. Попово. Съставен протокол КП № 30/ДП-В от
21.06.2012г. в два екземпляра – за РИОСВ и общ. Попово в отсъствие на собственика/ползвателя на
сервиз за хладилна техника. Копие от протокола с даденото предписание общ. Попово следва да
връчи на собственика/ползвателя на сервиза, за изпълнение на даденото предписание в определения
срок.
3 бр. за наличие на пушек, дим и/или прах от:
- изпускащо устройство на леярна на “Алмед”ООД, база в гр. Н. Пазар - Извършена проверка на
място. С протокол за проверка № 26-РД / 14.06.2012 г. са взети проби за наличие на вредни вещества в
отпадъчните газове формирани при работа на тиглова пещ за топене на алуминий. От представените
протоколи от изпитване на РЛ-Шумен към ИАОС София е видно, че не са превишени нормите за
допустими емисии.
- кариера след гр. Търговище в посока Омуртаг (до комплекс „Белия кон”) - Извършена проверка на
място с участие на еколога на общ. Търговище. Съставен протокол № КП 30/ДП-В от 21.06.2012г.
Установена е площадката с изградена инстарация за производство на асфалтови смеси /асфалтова
база/. Дадени са предписания на на управителя на „ПИМ” ЕООД гр. Търговище /собственик на
терена/ относно представяне на информация /документация/ в РИОСВ –Шумен свързана с
изградената асфалтова база. При представянето на документите в РИОСВ се състави КП № 34ДП-В

от 29.06.2012г. на фирмата наемател на недвижимия имот - „M енд S БЕТОН” АД гр. Бургас. Дадени
са предписания със срокове за изпълнение. (във връзка с последната фирма са били подадени 2
сигнала)
1 бр. за паднала хищна птица в с. Енево, община Нови Пазар - Извършена проверка на място с
констативен протокол № 27-РД/ 16.06.2012г., при която е установено, че птицата е с наранено дясно
крило. Впоследствие птицата е транспортирана до РИОСВ – Шумен, след което от там е изпратена в
Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
1 бр за замърсяване на повърхностен воден обект - След извършен оглед на р.Теке дере се установи,
че вероятния източник е от недобре почистена земна площ, в близост до ревизионна шахта на бивш
канализационен заустващ тръбопровод на “ХЦС” АД. В предходни години на същото място е била
констатирана аварийна ситуация с канализационното съоръжение, вследствие на което е бил получен
разлив на отпадъчни води по земна площ.
Дадено е предписание до “ХЦС” АД в срок до 31.07.2012 г. да извърши почистване на всички утайки
от отпадъчни води в района, констатиран при проверката.
1 бр. за замърсяване на околоезерен път гр. Шумен със строителни отпадъци в големи количества Извършена проверка на място с констативен протокол № 34-АВ /29.06.2012г., със служител на
Община Шумен и подателя на сигнала г- Гашпаров. При проверката се установи наличие на две
големи купчини строителни отпадъци и множество други от минало време. Дадено и предписание на
община Шумен да се почисти района в срок от една седмица и да се уведоми за това РИОСВ –Шумен
в оказания срок.
1 бр. за преливане на отпадъчни води от ревизионна шахта в гр.Н.Пазар, ул.”Иван Вазов” Препратено по компетентност до “В и К Шумен” ООД с писмо № 68-С/ 26.06.2012 г.
7. Окончателно е установена липсата на замърсяване на почвите и подземните води в пещера
“Яровете” с опасно вещество 2,4 D, след извършени лабораторни анализи.
8. При извършени проверки на фирми – емитери на отпадъчни води, са дадени съответните
предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство.
Получени са документи, информиращи за изпълнение на предписания, с което е намален или
прекратен риска от замърсяване на околната среда с отпадъчни води.
Следи се непрекъснато за адекватното изпълнение на предписанията, дадени с констативни
протоколи в хода на осъществените проверки.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През месеца са издадени 6 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл.69 и сл. ЗООС, сред
които:
• на “Тракия Глас България” ЕАД, гр.Търговище е наложена санкция в размер на
23 915 лв. за допуснато нарушение на НДЕ, регламентирани с Условие 9.2. – „Емисии
от точкови източници” на издаденото от Министъра на ОСВ Комплексно разрешително
№ 3-Н1/2009 г., с Таблица 9.2.2.1-1-продължение - за изпускащо устройство F-1 към
пещ за производство на плоско стъкло, и Таблица 9.2.3.1-продължение - за изпускащо
устройство TW-1 към пещ за производство на домакинско стъкло, при експлоатацията
на площадките за производство на плоско стъкло и домакинско стъкло, находящи се в
кв.Въбел, гр.Търговище, индустриална зона, собственост на “Тракия Глас България”
ЕАД, гр.Търговище;
• на Държавно предприятие „Кабиюк” ТПП гр.Шумен е наложена текуща
месечна санкция в размер на 1341 лв. за замърсяване на околната среда над
допустимото и неспазване на ИЕО на вредни вещества в отпадъчните води, определени
в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти №23710023/21.07.2008 г. на Директора на Басейнова
Дирекция за управление на водите „Черноморски район” с център гр.Варна при
експлоатацията на животновъдна ферма с пречиствателни съоръжения и селищна
канализационна мрежа с.Коньовец, общ.Шумен
• на „Камаджиев-милк” ЕООД, със седалище гр.Нови пазар е наложена текуща
месечна санкция в размер на 352 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото
и неспазване на ИЕО на вредни вещества в отпадъчните води, определени в
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти №23740040/04.04.2011 г. на Директора на Басейнова
Дирекция за управление на водите „Черноморски район” с център гр.Варна при
експлоатацията на „Млекопреработвателно предприятие”, находящо се в с.Крива река,
общ.Никола Козлево;
Издадени са общо 17 броя НП по съставени АУАН, като общата стойност на наложените глоби и
имуществени санкции е в размер на 9 300 лв., от които:
на „БЕНСА – ЕН” ЕООД гр.Попово е наложна имуществена санкция в размер на 2000 лв. за това,
че е ползвало повърхностен воден обект – микроязовир, разположен в съседство на Цех за
производство на кисело мляко и айран в землището на с.Паламарца, общ.Попово, за заустване на
отпадъчни води без необходимото за това основание – Разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води;
на „ТУС” ЕООД с.Камбурово, общ.Омуртаг е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
за това, че е ползвало повърхностен воден обект – язовир „Ястребино” чрез местно дере ІІ-ра
категория водоприемник, разположено в съседство на кравеферма в с.Камбурово, общ.Омуртаг, за
заустване на отпадъчни води без необходимото за това основание – Разрешително за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води;
на "Андрей Кирилов” ЕООД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за
това, че на площадка за дейности с отпадъци в гр.Шумен, нерегламентирано е изгаряло кабели от ел.
оборудване;
на Живко Жечев, гр.Шумен е наложена глоба в размер на 500 лв. за това, че е извършвал дейност по
интензивно отглеждане на пилета – бройлери, без да е информирал Директора на РИОСВ за това на
най-ранния етап на инвестиционното си намерение;
на ЕТ „Николай Николов” гр.София е наложена имуществена санкция в размер на 400 лв. за това,
че не е изпълнил задължение за уведомяване на компетентните органи относно обстоятелства, имащи

значение за опазването на водите и защита от вредното им въздействие, за обекта „Птицеферма”,
находяща се в с.Вардун, общ.Търговище;
Акценти от извършената контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен:
През месеца, в следствие на депозирани сигнали за замърсяване на повърхностни водни обекти,
експертите на РИОСВ извършиха следното:
• Сигнал за замърсяване на р.Калакоч от свинекомплекс гр.Попово - при проверки на 18-19 юли
2012 г. е констатирано, че р.Калакоч е силно замърсена със сивкав сцят и мирис на животински
води. При извършен оглед на водния обект и неговите брегове се установи заустване на
отпадъчни води, вероятно от разположения в съседство свинекомплекс, в реката чрез
канализационен тръбопровод. Точката на заустване южно от площадката вероятно е в близост
до бетонови резервоари за събиране на отпадъчни води от свинекомплекса. Взети са водни
проби от водите на р.Калакоч от точки преди и след точката на заустване и от отпадъчните
води, изтичащи от заустващия тръбопровод.
• Сигнал за замърсяване на р.Теке дере – извършен е оглед на ревизионни шахти на заустващ
канализационен колектор на «ХЦС» АД. При две от тях е установена оводнена площ.
Установено е изтичане на води от точка на заустване, за което са взети водни проби. Предстои
получаване на резултатите от изследване на пробата от РЛ-Шумен.
• Сигнал за замърсяване на р.Камчия при с.Комунари – Получен е сигнал от Басейнова
дирекция за управление на водите Черноморски район за умряла риба в долното течение на
р.Камчия. Извършена е съвместна проверка на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция. При
мост при с.Янково са установени 4-5 броя мъртви риби – кефал, чиито хриле е намерено
голямо количество тиня. Взети са водни проби от реката от представител на РЛ-Шумен. При
проверката не можа да се установи точен източник на замърсяване. Вероятно умъртвяването
на рибата е станало в някой от притоците на р.Камчия, вследствие силно замътване от локален
пороен валеж и намалено кислородно съдържание от високите летни температури.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период са съставени 19 бр. АУАН, като 18 броя от тях са съставени във връзка с
установени нарушения на Закона за управление на отпадъците. както следва:
1. на "ЕКОМАКС" ООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, на площадката в гр.Шумен се
съхраняват ИУЕЕО, които не се водят в отчетната книга по отпадъците под съответния код; на
площадката е налично ИУЕЕО и ИУГ, които се съхраняват на открито; не са изготвени
тримесечните отчети към ИАОС по Приложение 10б към чл.35, ал.2 от НООО;
2. на "ЕКОМАКС" ООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е изпълнило задължително за
изпълнение предписание, дадено с констативен протокол, относно спазването на изискванията
на Закона за управление на отпадъците;
3. на "Вторични суровини"ООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че на площадка в гр.Велики
Преслав Съхраняване съхранява ИУЕЕО в нарушение
на изискванията;
допуснал е смесване на ИУЕЕО с др. отпадъци /ОЧЦМ/; на площадката съхранява ИУЕЕО,
което не се води в отчетната книга по отпадъците под съответния код;
4. на "Вторични суровини"ООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, не е изпълнило
задължително за изпълнение предписание, дадено с констативен протокол, относно спазването
на изискванията на Закона за управление на отпадъците;
5. на "Андрей Кирилов" ЕООД гр. Шумен е съставен АУАН за това, че събира и съхранява
ИУЕЕО и НУБА без разрешително за дейност с отпадъци;
6. на Мердин Мустафа Байрям - кмет на общ. Върбица, е съставен АУАН за това, че не е
изготвила и представила в РИОСВ -Шумен годишен отчет по отпадъците за изминалата 2011
г.Съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г.;
7. на Пламен Йорданов Илиев, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че не е уведомил РИОСВ
– Шумен за организираните от него два билкозаготвителни пункта и не е представил за
проверка книгата-дневник към регистрирания от съпругата му билкозаготвителен пункт;

8. на Веселин Антонов Василев, гр.Попово е съставен АУАН за това, че в качеството му на
управител на "Родна Индустрия 91" ЕООД, гр.Попово не е изготвил или възложил изготвянето
на годишни отчети за отпадъците за 2011 г., съгласно ЗУО и Наредба №9/28.09.2004г.;
9. на Красимир Неделчев Кулев, гр.Опака е съставен АУАН за това, че в качеството си на
председател на кооперация "Прогрес"- гр.Опака не е изготвил или възложил изготвянето на
годишни отчети за отпадъците за 2011 г. и представянето им пред РИОСВ Шумен;
10. на Милко Матеев Милков, гр.София е съставен АУАН за това, че в качеството си на управител
на "Винокап" ООД- гр.София не е изготвил или възложил изготвянето и представянето на
годишни отчети за отпадъците за 2011г. пред РИОСВ Шумен;
11. на Иван Петров Шекеров, гр.Търговище е съставен АУАН за това, че в качеството си на
изпълнителен директор на "Зора 2002" ЕАД гр.Търговище не е изготвил или възложил
изготвянето и предствянето пред РИОСВ Шумен на годишни отчети за отпадъците за 2011г.;
12. на Иван Владимиров Ханчев, гр.Габрово е съставен АУАН за това, че в качеството си на
управител на "Димов ойл"ЕООД гр.Търговище не е изготвил или възложил изготвянето и
предствянето пред РИОСВ Шумен на годишни отчети за отпадъците за 2011г.;
13. на Ергюн Риза Гювен, гр.Шумен е съставен АУАН за това, че в качеството си на управител на
"Марица ТР" ЕООД гр.Шумен не е изготвил или възложил изготвянето и представянето пред
РИОСВ Шумен на годишни отчети за отпадъците за 2011г.;
14. на Николай Пенев Янакиев, гр.Шумен е съставен АУАН за това, че в качеството си на
управител на "Лорекс" ЕООД гр.Шумен не е изготвил или възложил изготвянето и
предствянето пред РИОСВ Шумен на годишни отчети за отпадъците за 2011г.;
15. на Иван Атанасов Банков, гр.Търговище е съставен АУАН за това, че в качеството си на
управител на "Морела" ООД гр.Търговище не е водил или възложил воденето на отчетност за
формираните от дейността на дружеството отпадъци; не е водил отчетност за отпадъци от
хартиени и картонени опаковки и не е попълвал отчетна книга за отпадъците;
16. на Пламена Маринова Панайотова- гр.Смядово е съставен АУАН за това, че в качеството си на
икономист на "Титан- БКС" ООД Шумен и упълномощена в длъжностната си характеристика
да води изготвянето на годишни отчети за отпадъците, не ги е изготвила и представила пред
РИОСВ Шумен;
17. на Фатме Хюсеинова Исмаилова, с.Ябланово, общ. Котел е съставен АУАН за това, че в
качеството си на управител на "Гюней" ООД с.Врани кон не е водила или възложила воденето
на отчетност за формираните от дейността на дружеството отпадъци до 12.07.2012 г.;
18. на Радка Кирова -кмет на село Светлен, общ. Попово е съставен АУАН за това, че в качеството
си на длъжностно лице, кмет на с. Светлен е допуснала и не е осъществила контрол, в резултат
на което е замърсена земна площ;
19. на Станислав Ангелов Станчев, гр.Велико Търново е съставен АУАН за това, че в качеството
си на управител на "Си Ви Ес"ЕООД, гр.В. Търново не е водил или възложил воденето на
отчетност за формираните от дейността на дружеството отпадъци и не е изготвил и
представил в РИОСВ Шумен годишни отчети за отпадъците за 2011г.;
През отчетния месец са извършени 3 проверки на предприятия с издадени КР. Проверките се
извършиха по направления води, отпадъци, почви, химикали и атмосферен въздух.
1. „Родна индустрия 91” ЕООД гр.Попово: инсталация за изработване на керамични продуктитухли, чрез изпичане в един брой рингова пещ, находяща се в гр.Попово. Притежателят на КР
експлоатира инсталацията, като към датата на проверката произвежда около 50 тона на ден
готова продукция при капацитет на ринговата пещ от 123 тона за 24 часа, заложен в
комплексното разрешително.
2. тухларен цех към Кооперация „Прогрес 94”, гр.Опака, обл.Търговище: Към датата на
проверката се установи че тухларния цех не функционира – не се извършват дейности по
инсталацията. Единствено се реализира готова продукция, която се съхраняват на склад на
територията на обекта.
3. „Тракия Глас България” ЕАД гр. Търговище: Провериха се Инсталация за производство на
домакинско стъкло и инсталация за производство на плоско стъкло, както и инсталация за

производство на водород. По време на проверките бяха взети контролни водни проби от страна
на РИОСВ Шумен.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
В резултат на извършения инструментален контрол извън утвърдения график за ЗИК на един
обект, във връзка с изискванията на чл. 69 б - “Екокомерс НЕК” ООД, гр. Търговище, и протоколите
от анализ на отпадъчните газове, е установено намаляване на замърсяването при работа на
инсталация с източник на емисии. На основание чл. 69б ал.6 от ЗООС действащата месечна санкция
е намалена.
Въз основа на представените резултати с докладите за проведени СПИ от операторите с
инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за обект “Мизия Милк”
ООД, гр. Търговище отчитаме, че са превишени регламентираните с Наредба № 1 НДЕ. В тази връзка
тече процедура по налагане на санкция по реда на чл. 69 от ЗООС.
Във връзка с осъществения инструментален контрол, въз основа на лабораторни протоколи
представени в РИОСВ, отчитаме, че не са превишени НДЕ от източник на емисии (парен котел)
експлоатиран от “Айсис” ООД, гр. Варна, консервена фабрика гр. Каспичан.
През месеца са почистени и ликвидирани локални и незаконни сметища в община Антоново- 15
бр. на площ около 0.12 дка; в община Търговище е почистено 1 бр. сметище; в община Венец- 10 бр.
на обща площ около 5 дка; община Омуртаг- 1 бр. на 0.06 дка; община Каолиново- площ 15 дка;
община Каспичан- 10 бр. сметища- 1.6 дка.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месеца експертите на РИОСВ спасиха 9 бр. птици, във връзка с депозирани сигнали за
бедстващи птици, както следва:
• Сигнал, подаден от жител на с. Мировец, за намерен в селото бедстващ екземпляр от вида Бял
щъркел. След прибирането на птицата от експерти от РИОСВ е установено, че птицата няма
никакви наранявания и е в добро физическо състояние, като впоследствие е пусната на
свобода в подходящ район, съгласно биологичните изисквания на вида;
• Сигнал, подаден от жител на гр.Шумен, за намерен бедстващ щъркел в района яз. Шумен. При
проверката на място е установено, че става дума за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който
е физически слаб и със съмнения за вътрешно опаразитяване. Птицата няма външни
наранявания, но е констатирано, че не прави и опити за отлитане. Във връзка с направените
констатации е преценено той да бъде изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център
за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;
• Сигнал, подаден от жител на кв. Дивдядово - гр. Шумен, съгласно който, четири малки
щъркелчета не могат да бъдат изхранвани и притеснения, че те ще загинат. Според подателя на
сигнала, преди около 10 дни единият от родителите на щъркелчетата /мъжкият/ се е оплел в
жиците на електрически стълб и е загинал, а другият родител няма да може да изхрани и
четирите щъркелчета, като молбата на гражданина е те да бъдат смъкнати от гнездото, за да
бъдат хранени и отглеждани. В тази връзка след постъпването на сигнала, експерите на
РИОСВ се консултираха със служители съответно на Е.ОН България, БКС Шумен и РУ ПБЗНгр. Шумен, с цел търсене на тяхното съдействие по смъкването на щъркелчетата от гнездото.
Междувременно стана ясно, че гнездото се намира върху комин на сграда. Спасителната акция
бе организирана от РИОСВ гр.Шумен, заедно с РУ ПБЗН – гр. Шумен. При опитите
щъркелчетата да бъдат смъкнати от гнездото, две от тях са отлетели. Останалите две
щъркелчета се е оказало, че са физически слаби и изтощени, поради което са били смъкнати от
гнездото и впоследствие изпратени за доотглеждане в Спасителен център за диви животни
„Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;
• Сигнал, подаден от жител на шуменското село Илия Блъсково за намерен бедстващ щъркел в
селото. При извършената проверка на място се установи, че става дума за млад екземпляр от

вида Бял щъркел, който е физически слаб. Не са били констатирани видими наранявания. След
преценка, птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в Спасителен център за диви
животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
През месец юли в Спасителния център са изпратени и още два млади екземпляра от видовете
Черен бързолет и Сребриста чайка. Двата екземпляра са намерени от експерти на РИОСВ, като
впоследствие е установено, че са в слабо физическо състояние.
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2012 Г. РИОСВ ШУМЕН

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-Шумен ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През месеца са издадени и 3 бр. НП за налагане на текущи месечни санкции /ТМС/ по реда на чл.
69 и сл. ЗООС, както следва:
• на „ЕнерСис” АД гр.Търговище е наложена ТМС в размер на 2318 лв. за замърсяване на
околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на вредни вещества в отпадъчните води,
установени в Комплексно разрешително №121-Н1/2011 г., по показател „олово”, при Поток
№1 – производствени отпадъчни води и Поток №2 – битови и дъждовни води
• на „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД гр.Търговище е наложена ТМС в размер на 678 лв. за
замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на НДЕ по показател „прах”,
изпускани в атмосферата при експлоатацията на асфалтова база „Лиляк”, находяща се в
с.Лиляк, общ.Търговище, утвърдени в чл.11, т.1 от Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за
допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти
и дейности с неподвижни източници на емисии, във връзка с чл.9 от Закона за чистота на
атмосферния въздух;
• на ЕТ „Фаворит-Х- Христо Атанасов” гр.Велико Търново е наложена ТМС в размер на 107
лв. за замърсяване на околната среда над допустимото при стопанисване и експлоатация на
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица, находящо се в
община Омуртаг, и неспазване на ИЕО на вредни вещества в отпадъчните води, установени в
Комплексно разрешително №302-НО/2008 г. по показатели Перманганатна окисляемост, БПК5,
ХПК, ; Азот нитритен, Амониев азот, Ортофосфати, Общ органичен въглерод, Манган

Издадени са общо 3 броя НП по съставени АУАН, като общата стойност на наложените глоби и
имуществени санкции е в размер на 2 400 лв., от които:
•на „Родопа - 2005” ООД гр.Търговище е наложна имуществена санкция в размер на 2000
лв. за това, че от 01.01.2012г. до 15.02.2012 г., в качеството си на предприятие, експлоатиращо
хладилно, климатично и/или термопомпено оборудване, съдържащо 3 kg и повече контролирани
вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, както и оборудване,
съдържащо разтворители на базата на тези вещества, и в качеството си на оператор, по смисъла на т.7
от §1 към ДР на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006
относно някои флуорирани парникови газове, чрез бездействие е извършило административно
нарушение, при което не е била изготвена и представена в РИОСВ гр.Шумен информация за
периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. за веществата, които нарушават озоновия слой и/или
флуорираните парникови газове /ФПГ/, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат,
зависят или са изработени от тези вещества, което съставлява продължено неизпълнение на
задължения, произтичащи от нормативните актове по околна среда;
Акцент от извършената контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен:
14. Акцент при проверките през месеца бяха проверки по ЗУО, във връзка с писмо на МОСВ за
проверки на площадките за изкупуване на вторични суровини и Писмо на МОСВ за проверки
на дружествата, извършващи дейност по третиране на дървесни отпадъци. Акцентите при
проверките бяха – воденето на отчетност по ЗУО, проследяване на заплащането на продуктови
такси/лицензионни възнаграждения, разделно събиране на отпадъци.
15. Извършени бяха съвместни проверки със служители на ОДМВР-гр. Търговище и РУП
Омуртаг на пунктове за търговска дейност с ОЧЦМ, хартия и картон. Акценти при проверките
бяха обясняване на разпоредбите на §7, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на
новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО), спазване на изискванията на чл. 39, ал.1 и ал.
2 от ЗУО – наличие на сертификат и декларации за произход за отпадъците от ОЧЦМ, както и
спазване на изискванията на чл. 39, ал. 5 и ал.6.
• Неоснователен се оказа сигнала за извършване на проучване за добив шистов газ в района на
с.Овчарово и с.Илия Блъсково. На 20.08.2012 г., в РИОСВ гр.Шумен постъпи сигнал, съгласно
който, в покрайнините между с.Илия Блъсково и с.Овчарово, се извършват дейности, вероятно
за проучвания за добив на шистов газ. На 21 август 2012 г. експерти на РИОСВ гр.Шумен
извършиха проверка в с.Овчарово и с.Илия Блъсково. При проверката се установи, че в
землището на с. Илия Блъсков и с.Овчарово са започнати проучвания за добив на нефт и газ.
Геоложките проучвания се извършват съгласно утвърден годишен работен проект за търсене и
проучване на нефт и газ в блок “Провадия”. Проектът предвижда провеждане на 2D сеизмични
проучвания в блок “Провадия” в област Шумен, област Варна и област Търговище през 2012
година. Представено бе Решение № 9/ 13.01.2010 година на Министерски съвет за издаване на
разрешение за проучване и търсене на нефт и природен газ в блок “Провадия”, разположен на
територията на североизточна България. Представи се писмо на МОСВ, съгласно което,
представения годишен работен проект за провеждане на 2D сеизмични проучвания не попада в
обхвата на глава 6 от Закона за опазване на околната среда и не е предмет на процедура по
оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка. С писма на “Овергаз
инк” АД са уведомени кметовете на населени места, в землищата на които ще се извършват
проучванията, в периода от 15.06.2012 г. до 30.08.2012 г. Същите уведомления са с цел
кметовете на населени места да уведомят заинтересованите ползватели на земи, в които ще се
извършват геоложките проучвания, с цел договаряне и съгласие за обезщетение. При
проверката се констатира, че по профилите, предвидени за проучване на терена, се извършват
периодични повтарящи се вибрации върху почвата чрез 4 бр. специализирани автомобили –
вибратори ( “Номад 65”). По дължината на профила за проучване се установи частично
уплътняване на почвата от вибрациите в неговия обсег и площта на машините от вибриращата
лапа и широкоформатните гуми на машините. За обезщетение на нарушените земеделски земи
от уплътняване при извършване на проучванията и нарушения на съществуващите насаждения

в тях, се съставят протоколи на място между фирма “Овергаз инк” АД и ползвателите арендатори на земята.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месец август 2012 г. експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 3 бр. АУАН, както
следва:
4. на "Карлсберг България" АД гр.София, е съставен АУАН за това, че при дейността на
Пивоварна гр.Шумен нерегламентирано изхвърля отпадък, генериран при производството –
кизелгур, в канализационната мрежа на гр.Шумен, което е установено при проверка на обекта;
5. на ЕТ "Димитрови- 2001- Емилия Веселинова" гр.Попово е съставен АУАН за това, че не е
изпълнил предписание в указания срок – до 15.06.2012 г. за почистване на натрупани торови
отпадъци, намиращи се по протежението на повърхностен воден обект в с.Осиково,
общ.Попово, генерирани при дейността на кравеферма, собственост на ЕТ;
6. на Чавдар Петров Димов гр.Антоново, в качеството му на отговорник-изкупчик в
билкозаготвителен пункт, е съставен АУАН за това, че не води редовно книгата-дневник и не
разполага с позволителни за ползване на лист „липа”
През отчетния месец са извършени 4 броя комплексни проверки, както следва:
• “Айсис” ООД - Наличните пречиствателни съоръжения за производствени води са в
експлоатация и се подържат в изправност. Извърши се вземане на 1 бр. еднократна водна
проба от отпадъчни води от точка за мониторинг, съгласно Разрешително за заустване, с цел
установяване ефективността на пречистване на отпадъчните води. Дружеството извършва
собствен мониторинг на отпадъчните води от акредитирана лаборатория за изследване на
отпадъчните води. Копия от протоколите от изпитване се изпращат редовно в РИОСВ- Шумен
и БДЧР- Варна. Извърши се проверка във връзка с изискванията на Указанията за провеждане
на контролна дейност по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Представи се
необходимата документация, като се установи нужда от нейната актуализация. Изготвените
инструкции по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се
налага да се актуализират. Има помещенията за съхранение химичните вещества и смеси. Не
са поставени указателни табели указващи категориите на опасност на съхраняваните
химикали. Предстои да се довърши изготвянето на оценка на безопасност на съхранение на
опасни химични вещества и смеси. Фирмата притежава Регистрационен документ за събиране
и временно съхранение на отпадъци, които нямат опасни свойства. Има сключени договори с
лицензирани фирми за предаване на отпадъците. Отчетността и съхранението на отпадъците е
съгласно ЗУО и наредбите към него. От направения оглед на място се установи, че отпадъците
се съхраняват в контейнери и палети с обозначени табели с кодовете на същите. По отношение
оползотворяване за масово разпространени отпадъци – представиха се необходимите договори
с фирми и отчети.
• “Надежда” ООД - Извършена бе проверка на хладилните инсталации в
млекопреработвателното предприятие във връзка с нормативните изисквания относно
вещества, които нарушават озоновия слой и относно някои флуорирани парникови газове. Не
се установиха нарушения. Не се установи заустване на непречистени отпадъчни води и липса
на експлоатация на пречиствателни съоръжения. За установяване ефективността на
пречистване на водите са взети проби от точка за мониторинг, определена в Разрешително за
заустване. Прилагат и изпълняват изискванията на нормативните документи по отношение на
опасните химични вещества и смеси, с изключение на: - поставяне на указателни табели за
категориите на опасност на съхраняваните химикали във всички складове за съхранение на
химични вещества и смеси; осигуряване на средства за ликвидиране на евентуален разлив и
поставяне на всички химични вещества върху стелажи. Изпълняват се изискванията по
отношение на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за оползотворяване отпадъците
от опаковки. Установи се необходимост от актуализация на работни листи за класификация на
отпадъците;

•

•

“Каолин” АД, ОФ Каолиново – Извърши се проверка на източниците на емисии на вредни
вещества в атмосферния въздух на територията на площадката – лентови сушилни “Чибек” №
1 и № 3; проверка на документи във връзка с водоползването на обекта, проверка на локално
пречиствателно съоръжение, пробовземане от отпадъчните води след пречиствателното
съоръжение, преди заустване; проверка на складовете за съхранение на химични вещества и
смеси, проверка на документацията, удостоверяваща изпълнението на чл. 25а, т.7 от ЗЗВВХВС
и с чл.36 от Регламент 1907/2006 REACH; проверка във връзка с изпълнението условията на
разрешението за дейности с отпадъци, на местата за съхранение на отпадъците, договори с
фирми за приемане и предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците. Заключение относно
съдържанието на вредни вещества в отпадъчните газове формирани при работа на лентова
сушилня “Чибек” № 3 и отпадъчните води на изход от ЛПС (преди зуастване), както и
съответствието им с регламентираните емисионни норми, може да бъде направено след
извършване на лабораторните анализи на взетите при проверката проби. Относно
констатираните пропуски в част “ОХВ” е дадено предписание.
“Екселанс” ООД, МПП с. Тодор Икономово – За констатираните несъответствия на обекта с
изискванията на екологичното законодателство са дадени 8 броя предписания и поставени
срокове за тяхното отстраняване: 1 бр. във връзка с опазване на водите, 1 бр. във връзка с
опасни химични вещества, 1 бр. във връзка с флуорираните парникови газове и 2 бр. във
връзка управление на отпадъците и опаковките.

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
В резултат на извършена незабавна проверка по сигнал на Депо за неопасни ТБО гр.Шумен и
дадено предписание, е прекратено изтичането на силно замърсена течност – инфилтрат в
околовръстната канавка на депото. С това е прекратен риска от замърсяване на р.Камчия.
Във връзка с представен доклад за проведени СПИ от оператора „Ойропак” ООД гр.София, силозна база гр.Попово, с източници на емисии е издадено 1 бр. решение на директора на РИОСВ за
утвърждаване на същия. Въз основа на представените резултати с доклада за проведени СПИ
отчитаме, че са превишени регламентираните с Наредба № 1 НДЕ.
От представените от РЛ Шумен за 1 обект „Корект – 98” АД с.Хитрино, протоколи с резултатите
от проведения контрол през предходния месец е видно, че не са превишени регламентираните
гранични стойности за съответните територии. През месец август е извършено измерване за
определяне показателите на шум излъчван в околната среда от 3 обекта. Към момента в РИОСВ са
представени протоколи с резултати от проведения контрол за един от тях „Екселанс” ООД – МПП
с.Тодор Икономово, като не е отчетено превишение на граничните нива.
Във връзка с представени 3 бр. доклади за проведени СПИ от оператори с източници на шум,
отчитаме че не са превишени граничните стойности за съответните територии регламентирани с
Наредба № 6 за следните оператори: „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище, „БКС –Търговище”
ЕООД и „Каолин” АД гр.Сеново, район Каолиново.
Във връзка с осъществения инструментален контрол през месец август, в изпълнение на утвърден
график за ЗИК, въз основа на лабораторни протоколи представени в РИОСВ, отчитаме, че не са
превишени НДЕ от източник на емисии (лентова сушилня “Чибек”) експлоатиран от “Каолин”АД, гр.
Сеново, Регион Каолиново.
През месеца, експертите на РИОСВ спасиха и изпратиха 7 бр. екземпляри в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани” – гр.Стара Загора. Птиците са от следните видове: Бял щъркел /5 бр./
и Обикновен мишелов /2 бр./.
През месеца са почистени и ликвидирани следните локални и незаконни сметища: в община
Търговище са почистени 5 бр. сметища; в община Венец- 1бр.закрито нерегламентирано сметище и 1
бр. почистено локално сметище; община Каспичан- 12 бр. сметища- 1.8 дка.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На 21 август 2012 г. на електронната поща на РИОСВ гр.Шумен бе изпратен сигнал, съгласно
който, през нощта на 18.08.2012 г. срещу 19.08.2012 г., на територията на стопански двор на бивше
ТКЗС с.Илия Блъсково е нощувал паркиран товарен МПС – 12 метра ТИР, с маркировка за „токсичен
товар за биосъщества и околна среда”. Подател на сигнала е инициативен комитет «За чиста
България» и в него се иска спешна намеса и проверка, в хода на която да се установи произхода и
вида на товарите и целта на изплозването им в района.
Благодарение на спешното отзоваване на служителите на ОД на МВР – Шумен и Областен
отдел „Контролна дейност – ДАИ” Шумен, беше разпоредена и извършена съвместна проверка на
стопански двор в с.Илия Блъсково, стопанисван от фирма – арендатор. Констатира се, че стопанският
двор е с денонощна охрана и през последните няколко дни по датите, цитирани в сигнала, няма
пребиваване на автомобил или подобни на него, описани в сигнала.
В проверката участва и кмета на с.Илия Блъсково. По негови данни и по такива на хора
от селото, не са забелязвани подобни автомобили с описаната маркировка, които да предвижват
товари и контейнери с такава маркировка.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Основен акцент от извършената административно-наказателна дейност е постановяването на 11
бр. НП по ЗУО, с които са глобени 11 бр. физически лица. Общата стойност на наложените глоби е в
размер на 2900 лв., от които 9 бр. НП са за неизготвяне на годишни отчети по отпадъците за 2011 г. и
непредставянето им пред РИОСВ Шумен.
Акценти от извършената контролна дейност:
• Извършени са 8 бр. проверки по чистотата на населените места: ОПУ- Търговище – проверка
на път I-4 София – Варна; с. Илийно, с. Веренци и с.Обител общ.Омуртаг; с. Маломир, общ.
Върбица; с. Каспичан, общ. Каспичан; с. Ивански, общ.Шумен и с. Зараево, общ.Попово;
• Извършени са 6 бр. комплексни проверки на следните обекти – “Ив-мес” ЕООД – фабрика за
колбаси с.Златна нива, общ.Нови пазар, “Херти” АД – Предприятие за производство на
капачки, гр.Плиска; “Юес комерс” ООД – млекопреработвателно предприятие /МПП/ с.Голямо
градище; ЕТ “Севи 2000 – Севие Ибрямова” – МПП с.Крепча, “Солвекс мира фрукт” АД –

•
•
•
•

консервна фабрика гр.Нови пазар и “Екофол” АД гр.Търговище – Предприятие за
производство на химични вещества за селско стопанство.
Извършена е проверка на обект с издадено комплексно разрешително от Министъра на ОСВ “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав,
Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар” гр.Шумен;
Друг акцент са извършените проверки на площадките за изкупуване на вторични суровини и
на дружествата, извършващи дейност по третиране на дървесни отпадъци;
Във връзка с утвърден график за ЗИК е извършен инструментален контрол на един обект с
източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - цех за производство на
хидратна вар в с. Троица, собственост на “СМА Минерал Бургас Вар” ЕООД, гр. Бургас;
През м. септември, по утвърдена от Министъра на ОСВ програма за 2012 г. на ИАОС
гр.София, са извършени 2 бр. пробонабирания, съвместно с представители на ИАОС, с цел
анализ на проби от околна среда за наличие на ГМО. Взетите проби са от Опитна станция по
земеделие гр. Търговище и Земеделски институт гр.Шумен - база с. Царев брод. От Опитна
станция по земеделие гр.Търговище е взета проба от царевица в складови условия, а от базата
с. Царев брод е взет листен материал от захарно цвекло.

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месец септември 2012 г. експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 16 бр. АУАН, както
следва:
• на "Братя Томови" АД, гр. Попово - за неизпълнение на условия, дадени в комплексно
разрешително /КР/ № 326-НО-А1/2010 г. по отношение на събирането, съхранението,
извозването и предаването на отпадъчните води, реализирани от дейността на обекта и
неизвършването на собствен мониторинг на производствените отпадъчните води;
• на "МБАЛ-Омуртаг"ЕАД - за това, че не е изготвен и представен в РИОСВ -Шумен годишен
отчет по отпадъците за 2011 година;
• на „Херти” АД гр.Шумен - за това, че не поддържа добре пречиствателно си съоръжение за
отпадъчни води;
• на „ХЦС” АД гр.Шумен - за това, че зауства отпадъчни води от свой колектор в р.Теке дере,
край Шумен, като нарушава пределно допустимите норми за втора категория водоприемник;
• „Бенса Си Ен” ООД гр.Русе - за това, че зауства отпадъчни води във воден обект без
Разрешително по закона за водите;
• на кмета на община Омуртаг - за това, че не е предприел мерки за предотвратяване
изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и не е организирал почистването на
образувани локални сметища, в рамките на общината;
• на управителя на "Митев Трейдинг" ООД гр.Шумен - за това, че не е представил в РИОСВ в
срок изискана му информация, във връзка с воденето на отчетността по отпадъците;
• на представляващия на ЕТ"Каназирев-Назир Махмудов" гр.Омуртаг - за това, че не е водил
отчетност по отпадъците от месец януари 2009 г.
• на земеделски производител от с. Могилец, общ. Омуртаг - за това, че отглежда овце и
други животни, при което не е предприел мерки за предотвратяване на вредни изменения,
застрашаващи почвата, като съхранява животинска торова маса директно върху земна площ;
• съставени са и 7 бр. АУАН на физически лица по ЗЛР, за това че са добивали корени от дива
тиква, без да притежават издадено позволително за ползване на лечебни растения;
На контрол през месеца бяха подложени всички дружества в териториалния обхват на РИОСВ
гр.Шумен, които извършват дейност по третиране на дървени, растителни и други отпадъци, в
резултат на което се получава като краен продукт брикети или пелети. За целта бяха проверени 5 бр.
фирми, които имат издаден Разрешителен документ по реда на ЗУО (отм.). Заключението е, че две от
фирмите не извършват дейност, едно от дружествата получава отпадъците от външни фирми, а
останалите две - извършват дейност по брикетиране на отпадък, генериран при осъществяване на

собствената си дейност. На всички действащи фирми са дадени предписания за подаване на
заявление за издаване на документ по чл. 67 или чл. 78 ЗУО.
През месеца е извършен планов контрол по изпълнение на условията, заложени в Решения по
ОВОС на Директора на РИОСВ гр.Шумен за изграждане на ветроенергийни паркове, разположени в
землищата на общ.Хитрино и общ.Венец, обл.Шумен – за 5 бр. ветрогенератора, и общ.Омуртаг, обл.
Търговище – за 6 бр. ветрогенератора. От проверките се констатира, че са изпълнени част от
условията за етапа на проектиране, като предстои изпълнението и на останалите условия за този етап,
предвид това, че все още няма реализация на инвестиционните намерения и няма издавани
разрешения за строеж и одобрени проекти на ПУП.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месец септември е извършено измерване за определяне показателите на шум излъчван в
околната среда от 1 обект (“Ив мес” ЕООД), като не са установени нива над граничните стойности.
От представените от РЛ Шумен за 2 обекта (“Камаджиев милк” ЕООД – МПП и “Надежда” ООД МПП) протоколи с резултатите от проведения контрол през предходния месец е видно, че не са
превишени регламентираните гранични стойности за съответните територии. Във връзка с
представени 2 бр. доклади за проведени СПИ от оператори с източници на шум в изпълнение на
Условие 12 от издадени КР (“Керамат”АД – цех Дивдядово и “Керамат”АД – цех Ветрище), отчитаме
че не са регистрирани превишения на регламентираните гранични стойности за съответните
територии.
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации попадащи относно
вещества, които нарушават озоновия слой, изпълняват изискванията на наредбите. Водят се досиета
на системите с отразени проверки за херметичност. Лицата извършващи сервизната дейност
притежават необходимия за това сертификат за правоспособност.
Установени са две залпови замърсявания на водни обекти, след депозирани сигнали – на
р.Русенски Лом при гр.Попово и р.Врана при гр.Търговище. Източника на първото замърсяване и
известен, стартирала е процедура по реда на ЗАНН за съставяне на АУАН. Второто залпово
замърсяване е прекратено, не се установи неговия точен източник.
При анализ на извършените проверки през месеца, свързани с ОХВ, се констатира, че обектите
са приведени в съответствие с изискванията на законодателството, касаещо правилното съхранение
на химичните вещества и смеси. В резултат на контрола, се извършиха необходимите предварителни
регистрации на вещества, произведени или внесени над 1 тон годишно, в т. число са извършени и
късни предварителни регистрации. Дадените задължителни предписания се изпълняват в срок.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец септември, в периода от 16 до 22 септември, отбелязахме Европейската седмица
на мобилността, под надслов „Движение в правилната посока”. В тази връзка, РИОСВ гр.Шумен,
съвместно с община Каспичан и община Антоново, организира спортно мероприятие – крос, сред
учениците на двете общини. Целта на спортните надпревари бе да насочим усилията си към
истинските методи за поддържане на физическо и духовно здраве, социално благоденствие и
усъвършенстване начина ни на живот.
На 24 септември 2012 от 14 часа в гр.Антоново, се проведе спортна надпревара – крос, в
който взеха участие учениците от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Антоново. Надбягването се
проведе в четири възрастови групи: 1-ви – 2-ри клас; 3-ти – 4-ти клас; 5-ти – 7-ми клас и 8-ми – 12-ти
клас, като участие взеха общо 216 деца. На спортния празник в града бяха раздадени награди,
осигурени от РИОСВ гр.Шумен, на всички финиширали от 1-во до 10-то място включително. В знак
на благодарност за любезното съдействие, бяха връчени подаръци и на училището, в лицето на
директора му: Грамота за училището за отговорно и ангажирано отношение към опазване на околната
среда; книга „Зелени разкази”; Ръководства за учители по управление на околната среда за по-добър
живот в училищата, за ученици от І до VІ клас; плакати на екологична тематика и топка за учениците.

С такива подаръци бяха наградени и учениците от СОУ „Панайот Волов” гр. Каспичан, като
същите бяха получени от директора на училището, във връзка с проведената подобна спортна проява
в града на 26 септември 2012 г. от 14,00 часа. Тук надбягването се проведе в пет възрастови групи: 1ви – 4-ти клас – момичета; 1-ви – 4-ти клас – момчета; 5-ти – 7-ми клас – момичета; 5-ти – 7-ми клас
– момчета; 8-ми 12-ти клас – момичета и момчета, като участие взеха над 100 деца. Отново бяха
раздадени награди на всички финиширали от 1-во до 10-то място включително.
От 16 до 20 септември 2012 г. експерти от РИОСВ гр. Шумен взеха участие в провелата се
Международна научно-приложна конференция на тема „Защитени карстови територии – мониторинг и
управление”. По време на конференцията се проведоха пленарни сесии и теренна работа на
територията на ПП „Шуменско плато” и Мадарското плато. При откриването Зам. Министъра на ОСВ –
г-жа Евдокия Манева и Директора на РИОСВ гр.Шумен отправиха приветствие към гостите. Форумът
се проведе под егидата на БАН и бе посветен на 100-годишнината от рождението на българския
географ и карстолог Владимир Попов. По време на конференцията бе открита и изложба на творби от
Международен конкурс „Карст под защита - дар за поколенията”.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Основен акцент от извършената административно-наказателна дейност е постановяването на 13
бр. НП. Общата стойност на наложените глоби и имуществени санкции е в размер на 25 150 лв., сред
които:
4. на „Вторични суровини” ООД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 7000
лв. за това, че на площадка в гр.Велики Преслав съхранява ИУЕЕО в нарушение на
изискванията; допуснал е смесване на ИУЕЕО с др. отпадъци /ОЧЦМ/; на площадката
съхранява ИУЕЕО, което не се води в отчетната книга по отпадъците под съответния код;
5. на "ЕКОМАКС" ООД, гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 6000 лв. за
това, че на площадката в гр.Шумен се съхраняват ИУЕЕО, които не се водят в отчетната книга
по отпадъците под съответния код; на площадката е налично ИУЕЕО и ИУГ, които се
съхраняват на открито; не са изготвени тримесечните отчети към ИАОС по Приложение 10б
към чл.35, ал.2 от НООО;
6. на „Андрей Кирилов” ЕООД гр.Шумен е наложна имуществена санкция в размер на 5000
лв. за това, че събира и съхранява ИУЕЕО и НУБА без разрешително за дейност с отпадъци;
7. на "ЕКОМАКС" ООД, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за
това, че не е изпълнило задължително за изпълнение предписание, дадено с констативен
протокол, относно спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците;

8. на "Вторични суровини"ООД, гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 2000
лв. за това, че не е изпълнило задължително за изпълнение предписание, дадено с констативен
протокол, относно спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците;
9. на Дончо Колев Дончев, гр.Шумен е наложена глоба в размер на 1400 лв. за това, че е
транспортирал отпадъци от черни и цветни метали като физическо лице без регистрация по
търговския закон и без други разрешителни документи;
Акценти от извършената контролна дейност:
• Извършени са 17 бр. проверки по чистотата на населените места;
• Извършени са 6 бр. комплексни проверки на следните обекти – “Крис ойл 97” ЕООД
гр.Каспичан; “Екселанс" АД; “Фрештекс текстил финишинг България” ЕООД, гр.Попово,
“ЛВК Винпром” АД гр.Търговище, “Роса” АД гр.Попово; “Контакс” ООД гр.Шумен;
• През месеца са извършени 5 бр. проверки по КР на следните обекти: „Тракия глас
България”ЕАД, гр.Търговище; „Алмед” ООД гр.Нови пазар; „БМП Близнаци-Метал Пластик”
ООД, с.Стража, общ.Търговище; «Мега груп» ЕАД, гр.Варна - обособено производство
гр.Смядово и „Eнерсис” АД гр. Търговище;
• Бяха извършени 7 бр. съвместни проверки с РЗИ, по прилагане на Регламент 1907/2006, по
отношение на повърхностно активните вещества, влизащи в състава на детергентите. На
проверяваните предприятия е извършен контрол и във връзка с правилното съхранение на
химични вещества и смеси;
• През м. октомври в кв.Макак, гр.Шумен, на база съвместното сътрудничество между РИОСВ и
„Енерго-Про Мрежи” АД се поставиха 2 бр. платформи за щъркелови гнезда върху стълбове
от електропреносната мрежа с цел, да бъдат обезопасени;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месец октомври 2012 г. експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 6 бр. АУАН, както
следва:
• на "Феникс Шумен" ЕООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, извършва дейност с
отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване без издадено
разрешение по чл. 67 от ЗУО;
• на Иван Неделчев Бакалски - управител на „Бакалски” ООД, е съставен АУАН за това, че
не е представил в РИОСВ гр.Шумен документация, изискана му с констативен протокол;
• на Рамадан Ахмед Шериф, е съставен АУАН за това, че добива корени от дива тиква, без да
притежава издадено позволително за ползване на лечебни растения;
• на Латин Филев Латинов, гр.Шумен е съставен АУАН за това, че не е предал 54 броя
излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ на площадки за съхраняване или в
центрове за разкомплектоване, което се явява неконтролирано управление на отпадъците;
• на Айтен Реджебова Керимова, с. Разделци е съставен АУАН за това, че не е предала
ИУМПС на площадка за съхранение или в центрове за разкомплектоване;
• на Ивелин Йовчев Иванов, гр. Шумен е съставен АУАН за транспортиране на препарати за
растителна защита с изтекъл срок на годност, без транспортни карти;
В резултат на контролната дейност, касаеща изпълнение на Условие 9 от операторите с издадени
КР отчитаме, че не са констатирани нарушения.
При проверката на 3 бр. бензиностанции е установено, че е налично техническото оборудване за
задържане на бензиновите пари – Етап І, във връзка с изискванията на Наредба № 16.
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации, попадащи в обхвата на
Наредбата по Регламент /ЕО/ 842/2006г., и Наредба за установяване на мерки по прилагане на
Регламент /ЕО/ № 1005/2009, водят досиета на системите с отразени проверки за херметичност.
Дружествата, експлоатиращи инсталации с дейности в обхвата на Наредба № 7 са представили в
РИОСВ Шумен информация за употребените количества разтворители през предходната година, като
същите не превишават ПСКР.

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месец октомври са извършени проверки по чистотата на населените места в териториалния
обхват на РИОСВ гр.Шумен. Проверени са следните населени места: с.Златар, с.Царев брод, с.Радко
Димитриево, с.Ветрище, с.Вехтово, с.Илия Блъсков, с.Благово, с.Овчарово, с.Костена река,
с.Кладененц и с.Друмево – всички, на територията на Община Шумен. Съставени са актове за
установяване на административно нарушение на кмета на с. Илия Блъсково и с.Благово, на кметските
наместници на с. Кладенец, Радко Димитриево, Ветрище, кмета на с. Вехтово и с. Друмево.
Проверена през месеца е и Община Хитрино и населените места в нея: с.Хитрино, с. Тимарево,
с. Каменяк, с. Живково, с.Сливак, с.Близнаци. В с.Каменяк и с.Близнаци не са констатирани локални
замърсявания. За останалите, описани по- горе села са дадени предписания за почистване и
недопускане на повторно замърсяване. Изпратени са покани за съставяне на АУАН на кметовете на
селата, в които има констатирани замърсявания около старите сметища.
Проверена е и Община Върбица. Установени са замърсявания в района на закритото сметище на
гр.Върбица. Същото има изготвен проект за рекултивация.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец октомври 2012 г. на зеления телефон на инспекцията са депозирани 18 бр.
сигнали за извършени нарушения на екологичното законодателство. 8 бр. от тях са били от
компетенциите на РИОСВ и по тях са извършени проверки на място. 8 бр. от тях са били извън
компетенциите на РИОСВ, поради което с писмо са препратени на компетентните административни
органи. Останалите 2 бр. предстои да бъдат разгледани по същество. От всички сигнали, само 3 бр. са
били основателни. По два от тях има съставени АУАН за нарушения на ЗУО.
На 08 октомври 2012 г. в РИОСВ са подадени 3 бр. сигнали за поява на облак с жълто-кафяв;
червен и жълт цвят в гр.Търговище, посока кв. Въбел. Веднага е разпоредена и извършена проверка
на място в „Тракия Глас България” ЕАД – предприятие, намиращо се на посоченото местоположение,
при която са били проверени регистрираните данни към изпускащите устройства на ванните пещи
към инсталациите за производство на плоско и домакинско стъкло. Видно от отчетените
половинчасови стойности за периода 0,00 часа – 15,00 часа на 08 октомври 2012 г. не са били
превишени регламентираните с КР норми за допустими емисии по показатели прах, серен диоксид и
азотни оксиди в отпадъчните газове на двете инсталации. Установено било още, че не са били
превишени и регламентираните дебити за двете изпускащи устройства. При проверката не са били
констатирани анормални режими на работа или аварийни ситуации, свързани с инсталациите и
източниците на емисии на вредни ващаства на територията на дружеството.
При проверките по чистотата на населените места са констатирани и села, чиито сметища,
изведени от експлоатация, не са били използвани от местното население след закриването им. Това са
селата Овчарово и Костена река, общ.Шумен и Каменяк и Близнаци, общ.Хитрино. За останалите
села, за които са установени нови локални замърсявания около недействащите сметища са дадени
предписания за почистване и за недопускане на повторни замърсявания.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2012 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ Ноември 2012 Г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Основен акцент от извършената административно-наказателна дейност през месеца, е
издаденото НП по съставен АУАН на прокуриста на „Лавена” АД гр.Шумен по Закона за чистотата на
атмосферния въздух, за това, че в качеството си на ръководител на обект с неподвижен източник, не е
осигурила измерване на емисиите, в съответствие с реда и начина за тяхното измерване, и не е
изпълнила предписание на контролен орган. През месеца Директора на РИОСВ гр.Шумен е издала и
3 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл.69 и сл. ЗООС, сред които на “Роса” АД, гр.Попово е
наложена текуща месечна санкция в размер на 1237 лв. за неспазване на пределно допустимите
норми на вредни вещества, определени в Наредба №1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници, при експлоатацията на парова централа към маслобойна, находяща се в гр.Попово.
Акценти от извършената контролна дейност:
• През отчетния месец са извършени 5 бр. проверки на предприятия с издадени комплексни
разрешителни;
• 9 бр. проверки, съгласно писмо на МОСВ, във връзка с пуснатите на пазара полимерни торбички;
• 33 броя проверки на животновъдни обекти;
• 6 броя комплексни проверки, както следва: «Павел и Синове електроник» ООД гр.Шумен; «Плиска
Ойл» ЕООД гр.Шумен; “Винекс Преслав” АД гр.В. Преслав, Винарска изба “Хан Крум” АД с.Хан
Крум, “Вини България” АД – винарна с.Драгоево, “НЕС” ООД гр.Шумен;
• Приключиха проверките, извършени във връзка с изпратен Сигнал от Европейската комисия,
относно прилагане на чл.10 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно веществата, които нарушават
озоновия слой. Проверени бяха две предприятия, използващи контролирани вещества за
лабораторни и аналитични употреби;
• Бяха извършени 12 извънредни проверки на фирми, стопанисващи складове за залежали
пестициди, складови бази за съхранение на препарати за растителна защита и складове за
съхранение на токсични химични вещества;
• Извършена е проверка по изпълнение на условията от разрешително по чл.104, ал.1 от Закона за
опазване на околната среда, издадено на “МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ” АД, обособено производство
гр.Смядово;
• Във връзка с утвърден график за ЗИК е извършен инструментален контрол на 6 бр. обекта с
източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
• Експертите от направление „БРЗТ” спасиха 1 бр. екземпляр от вида „Обикновен мишелов”, който
беше изпратен в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” гр.Стара Загора;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месец ноември 2012 г. експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 17 бр. АУАН, както
следва:
• на община Шумен е съставен АУАН за това, че в качеството си на лице, експлоатиращо
пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, не е изпълнило задълженията си да извършва
мониторинг на същото, с цел недопускане на замърсяване на земни площи и водни обекти;
• на "Екомакс" ООД гр.Шумен, е съставен АУАН за това, че на лицензирана площадка за
дейности с отпадъци е извършвало нерегламентирано изгаряне на кабели, в противоречие със
забраната, установена в ЗУО;
• на „Ив мес” ЕООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството не е изпълнило
задължението си да поддържа в техническа и експлоатационна изправност наличното локално
пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
• на „Месни продукти” ЕООД с.Здравец, общ.Търговище е съставен АУАН за това, че не
стопанисва добре локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и събирателни
съоръжения;

•

на Георги Митков Георгиев, гр.Велики Преслав, е съставен АУАН за това, че в качеството му
на притежател на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло, не ги е предал за третиране
на лица, притежаващи разрешение за дейности с тях;
• на Николай Сечкарьов, ръководител проект на "Овергаз Инг" АД, е съставен АУАН за това, че
не е осъществил контрол в резултат на което са замърсени земни площи;
• общо 11 АУАН са съставени на кметове на населени места за това, че не са осъществили
контрол и са допуснал замърсяване на земни площи и образуване на локални сметища в
границите на съответното населеното място. Санкционирани са: кмета на с.Буйново,
общ.Търговище; на с. Маломир, общ.Върбица; на с.Тодор Икономово, общ.Каолиново; на
с.Каспичан, общ.Каспичан; на с. Илия Блъсково и с.Благово, общ.Шумен; на с.Друмево,
общ.Шумен; на с.Вехтово, общ.Шумен; кметския наместник на с.Кладенец; кмета на
с.Тимарево; на с.Живково и кмета на с.Златар;
С изпълнените предписания през месеца, дадени от направление „Опазване на водите”, са
предприети мерки за предотвратяване на замърсяване на земна площ с отпадъчни води от страна на
“Кея комерс 03” ООД – млекопреработвателно предприятие, находящо се в с.Светлен, общ.Попово.
През периода е представен един доклад за проведени СПИ на горивна инсталация,
собственост на “Фрештекс ТФ България” ЕООД, гр. Попово. От приложените към доклада протоколи
от изпитване е видно, че не са нарушени регламентираните с Наредба №1 НДЕ.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
На контрол през отчетния период бяха подложени 5 бр. оператори с издадени КР, както следва:
„Ескейп Груп” ООД, с. Подгорица, общ.Търговище; „Топлофикация Шумен” ЕАД, гр.Шумен;
«Максам СЕ България» АД, гр.Габрово, обособено производство - гр. Смядово; «Бряг СК» ЕООД, гр.
Варна, площадка кв.Бряг, гр. Търговище и «Марица ТР» ЕООД гр.Шумен. От проверките се
констатира, че трима от операторите не работят: «Марица ТР» ЕООД гр.Шумен, «Максам СЕ
България» АД, гр.Габрово и Топлофикация Шумен” ЕАД, гр.Шумен. При проверката на другите
двама оператори не се установи неизпълнение на условията в КР.
През месеца бяха извършени проверки, във връзка с пуснатите на пазара полимерни торбички,
при които вниманието бе насочено приоритетно към големите търговски вериги. Контролът бе
съсредоточен върху това, предлагат ли се в тях торбички под 25 микрона на крайните клиенти, и в
случай че се предлагат такива - заплатена ли е продуктова такса в размер 35 ст./ бр. за тях от лицето,
което ги е пуснало на пазра.
В резултат на проверките, в проверените търговски обекти не се
констатираха нарушения. С дадените предписания е изискана допълнителна информация за вида и
материала на предлаганите торбички на клиентите. Установено бе, че на пазара се пускат торбички
над 25 микрона, удостоверено с документи от производителя (сертификат за качество и произход,
декларация за съответствие). При щандовете за готова продукция и зеленчуци се предлагат
полиетиленови пликови, явяващи се първична опаковка на предлаганата продукция.
При извършените проверки на животновъдни обекти се установи, че няма сериозни
несъответствия с добрите земеделски практики и екеологичното законодателство. Животинската
торова маса се съхранява на бетонирани площадки или в изградени площадки по нитратната
директива и се използва за наторяване на собствени земеделски земи. Отпадъците от ветеринарното
обслужване се предават от ветеринарните специалисти на фирми, имащи право да ги третират.
Нарушение е установено само в краверма и овцеферма, собственост на “Био Елит” ЕООД в
с.Таймище, където животинската торова маса се съхранява на небетонирана площадка, за което е
изпратена покана за съставяне на АУАН.
Във връзка с извършените проверки на предприятия, използващи контролирани вещества за
лабораторни и аналитични употреби, бяха осъществени такива на два обекта, попадащи в обхвата на
РИОСВ – Шумен, където се установи следното: в „Каолин” АД, гр. Сеново – Предприятие за
обогатяване на кварц – каолинова суровина, гр.Каолиново, не се използва контролираното вещество
«тетрахлорметан» за лабораторни и аналитични употреби. При проверката на „Водоснабдяване и
Канализация” ООД, гр. Търговище се установи, че за определяне на олово и цинк в питейните води, в

съответствие с БДС 15109-80 и БДС 15107-80,
се използва контролирано вещество
«тетрахлорметан». За целта на дружеството е дадено предписание за намиране на алтернатива, която
да замести използваното озоноразрушаващо вещество.
Резултатите от извършените извънредни проверки на складовете за залежали пестициди,
складовите бази за съхранение на препарати за растителна защита /ПРЗ/ и складовете за съхранение
на токсични химични вещества са следните: проблемни са складовете за залежали ПРЗ, чиято
собственост е неуточнена или сменена. В случая това са складовете, находящи се в с.Градище собственост на ППК “Балкан”, и склад на ЗП ”Хикмет Алиосман Осман”, който до м. май 2012 г е
бил собственост на ППК “Памукчи”. На тях са предписани следните мерки: преместване в
централизирани общински складове и саниране на освободените помещения и трайно депониране на
негодни за употреба продукти за растителна защита в ББ кубове, със срок на годност 300 години.
При осъществения контрол на обекти- емитери на отпадъчни води, не е установено лошо
стопанисване и липса на експлоатация на пречиствателни съоръжения и канализационни мрежи и
наличие на аварийни или залпови замърсявания на водни обекти.
Като цяло при извършените проверки на всички обекти не са установени нарушения и
несъответствия с регламентираните изисквания на ЗЧАВ и прилежащите му наредби.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Във връзка с резултатите от проверените обекти за ПРЗ и токсични химични вещества стана
ясно, че за вбъдеще се предвижда реализирането на проект на МОСВ за екологосъобразно
обезвреждане на негодните за употреба пестициди. Същият е одобрен за изпълнение по Българошвейцарска програма за сътрудничество. Реализирането на проекта ще включва крайно обезвреждане
на негодните пестициди в лицензирани инсталации в държави в ЕС. Предстои подписване на
договора.
В ДВ, бр.87 от 2012 г. бе публикувана Заповед на Министъра на ОСВ, с която на основание
Закона за биологичното разнообразие, се заличава от Държавния регистър на защитени природни
обекти следните вековни дървета: 1 бр. от вида „Дъб”, намиращо се в местността Капчица, землище
с.Кочово, общ. Велики Преслав, поради обстоятелството, че не е открито на терен; 2 бр. вековни
дървета от вида „Цер”, намиращи се в местността Пладнището, землище с.Дългач, общ. Търговище,
поради невъзстановимо увреждане на дърветата, които са напълно изсъхнали. Поради същата
причина се заличава и вековно дърво от вида „Сребролистна липа”, намиращо се в местността Адата,
землище с.Руец, в Държавен горски фонд на Държавно горско стопанство „Търговище”, както и
вековно дърво от вида „Дъб”, намиращо се в местността Градините, землище с.Надарево, общ.
Търговище.
Eксперти от РИОСВ гр.Шумен се включиха в организираната от „ЕКОПАК България”
инициатива по засаждането на 300 акациеви дръвчета, в близост до с.Слънчево, разположено край
автомагистрала „Хемус“, между Шумен и Варна. Акцията се проведе на 23 ноември и бе част от
стартиралата в началото на месеца инициатива на „ЕКОПАК България” – „Нашата гора” в рамките,
на която, за всеки 100 спасени от изсичане дървета, ще бъде засадено по едно ново дръвче. За своето
участие в проекта „Нашата гора” и принос в опазването и възстановяването на родната природа,
екипа на РИОСВ гр.Шумен беше награден с грамота и получи благодарности от изпълнителния
директор на „ЕКОПАК България” Тодор Бургуджиев.
Отчет за информационната дейност на РИОСВ – Шумен за повишаване на
общественото съзнание и култура в областта на опазване на околната среда,
през месец ноември 2012 г.
През месец ноември в Информационния център на РИОСВ-Шумен гостуваха ученици и
студенти от учебните заведения в град Шумен.

На 01.11.2012 г. гости на Регионалната инспекция по околна среда и води бяха децата от Клуб
„Приятели на здравето” към Начално училище „Княз Борис I” – Шумен, с ръководител Снежана
Николова. Те зададоха няколко въпроса на служители на инспекцията свързани с тютюнопушеното и
здравословния начин на живот. Малките ученици се забавляваха с електорнната викторина „Ламята
Вихра” като провериха и обогатиха знанията си за околната среда и начините, по които можем да
предотвратим замърсяването на природата и да я поддържаме чиста. Децата останаха приятно
изненадани и от подаръците, който получиха – футболна топка, книжка „Зелени разкази” и плакати на
екологична тематика.
Клуб „Млад еколог” към СОУ „Трайко Симеонов” – Шумен, с ръководител Тодорка Янева,
посетиха Информационен център на РИОСВ – Шумен на 22.11.2012г. Учениците се запознаха с
процеса на работа на Регионалната инспекция, нейния териториален обхват и начините, по които тя
осъществява своите функции. Научиха как се извършва контрол на качеството на атмосферния
въздух, как работи автоматичната измервателна станция и показателите, които регистрира. С интерес
изгледаха филмчето „Петко опазва въздуха” и научиха как с ежедневни малки жестове можем да
намалим замърсяването на околната среда и да послужим за пример на всеки около нас.
На 28.11.2012 г.студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда” в
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, с ръководител Александър Дойчинов,
гостуваха в Информационния център на РИОСВ – Шумен. Студентите с интерес изслушаха
презентацията за мисията, целите, структурата и функциите на Регионалната инспекция. Бъдещите
еколози не скриха амбициите си един ден да бъдат част от екипа на Регионалната инспекция и да
работят като експерти в отделните направления.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2012 Г. НА РИОСВ ШУМЕН

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ Декември 2012 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:

КОНТРОЛНА

И

Основен акцент от извършената административно-наказателна дейност през месеца е
постановяването на 35 бр. НП по съставени АУАН на обща стойност от 34 100 лв. от страна на
Директора на РИОСВ гр.Шумен, сред които:
1. на "Титан БКС"ООД, гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за
това, че на територията на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен,
Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар” гр.Шумен,
включващо Клетка 1; Клетка 2 и Клетка 3, в качеството си на оператор на действаща
инсталация, не изпълнява условията в комплексно разрешително №349-Н0/2008 г. на
Министъра на околната среда и водите;
2. на „Братя Томови” АД гр.Попово е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за
това, че не изпълнява условията в комплексно разрешително №326-НО/2008 г. при
експлоатацията на инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване с капацитет
8 000 бр. места и отглеждане на свине майки – 1 000 бр., и инсталации за отглеждане на
подрастващи прасета и за добив и преработка на червено месо (кланица и транжорна);
3. на „Карлсберг България” АД е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лв. за това,
че при дейността на Пивоварна гр.Шумен нерегламентирано изхвърля отпадък, генериран при
производството – кизелгур, в канализационната мрежа на гр.Шумен;
4. на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за това, че
не е изготвен и представен в РИОСВ гр.Шумен годишен отчет по отпадъците за 2011 година;
5. на „БЕНСА СИ ЕН” ООД гр.Русе е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за
това, че при експлоатацията на цех за кисело мляко, е ползвало повърхностен воден обект за
заустване на отпадъчни води без издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление
на водите „Дунавски район” и влязло в сила Разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
6. на „Херти” АД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за това, че
на територията на предприятие за производство на алуминиеви и пластмасови капачки и
изделия в гр.Плиска, в качеството си на лице, осъществяващо експлоатацията на
пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, не го е поддържало в техническа и
експлоатационна изправност и не е осигурило непрекъснато нормалната му експлоатация;
7. на "Екомакс" ООД гр.Шумен, е наложена имуществена санкция в размер на 1400 лв. за
това, че на лицензирана площадка за дейности с отпадъци е извършвало нерегламентирано
изгаряне на кабели, в противоречие със забраната, установена в ЗУО;
8. С 10 бр. НП. са глобени кметове на населени места за това, че не са осъществили контрол и са
допуснали замърсяване на земни площи и образуване на локални сметища в границите на
съответното населеното място. Това са кметовете на с.Буйново, общ.Търговище; с. Маломир,
общ.Върбица; с.Тодор Икономово, общ.Каолиново; с. Илия Блъсково и с.Благово, общ.Шумен;
с.Друмево, общ.Шумен; с.Вехтово, общ.Шумен; кметския наместник на с.Кладенец; кмета на
с.Тимарево; с.Живково и кмета на с.Златар;
През месеца Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал и 1 бр. НП за налагане на санкция в еднократен
размер на 712 лева за срок от 3 (три) месеца по реда на чл.69 и сл. ЗООС на „Ю Е С- Комерс” ООД
със седалище с.Голямо градище, общ.Опака за замърсяване на околната среда над допустимото и
превишение на пределно допустимите норми за замърсяване на втора категория водоприемник,
установени в Наредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите
повърхностни води (ДВ, бр.96/1986 г.) при експлоатацията на Млекопреработвателно предприятие,
находящо се в с.Голямо Градище, общ.Опака.
Акценти от извършената контролна дейност:
• През отчетния месец са извършени 3 бр. проверки на предприятия с издадени комплексни
разрешителни: „Марица-ТР” ЕООД, гр.Шумен; „Топлофикация Шумен” ЕАД, гр.Шумен и

•
•
•
•
•

«Родопа Шумен 1884» АД гр.Шумен – и трите предприятия не извършват производствена
дейност към момента;
Извърши се проверка на «Алкомет» АД, гр. Шумен, във връзка с писмо на МОСВ, относно
наличие на задължения на дружеството по Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
Направени бяха 10 бр. проверки, съгласно писмо на МОСВ, във връзка с пуснатите на пазара
полимерни торбички;
Извърши се проверка, във връзка с изпълнение на мерките от програмата за намаляване
нивата на ФПЧ 10 на Община Шумен;
Извърши се планова проверка на „Зоокът” – Шумен, гр. Шумен;
През м. декември е проведено едно заседание на ЕЕС към РИОСВ гр. Шумен за разглеждане
на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение «Изграждане на инсталация за
третиране на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване” с капацитет 300
тона/годишно в гр. Каспичан;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

През месеца експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 3 бр. АУАН, както следва:
1. на "Титан БКС"ООД, гр.Шумен е съставен АУАН за неизпълнение на условия в комплексно
разрешително №349-Н0/2008 г. на Министъра на ОСВ;
2. на кмета на гр.Плиска, общ.Каспичан, е съставен АУАН за това, че не е осъществил
необходимия контрол и е допуснал замърсяване на земни площи, находящи се на територията
на закритото сметище в гр. Плиска;
3. на управителя на "Биоелит" ЕООД с.Таймище, общ. Антоново, е съставен АУАН за това,
че е допуснал неправомерно съхранение на животинска тор върху площадка, неотговаряща на
изискванията, в резултат на което е допуснал замърсяване на почвата;
Във връзка с извършена предварителна (късна) регистрация на вещества от 12 фирми в
Европейската агенция по химикалите, е напомнено с писма, че наближава крайния срок за същинска
регистрация на вещества, които ще се регистрират през 2013 г. - 31 май 2013 г., и че всички въведени
вещества, произведени или внесени в ЕС в количества над 100 т/г, трябва да се регистрират в
съответствие с Регламент REACH до 31 май 2013 г.
През периода са представени доклади за проведени СПИ от шест дружества: “М енд С
Бетон”АД, гр. Бургас; “КММ”АД, гр. Шумен; “ХЦС”АД, гр. Шумен; “Брамас 96”АД, гр. Шумен;
“Карлсберг България”АД – пивоварна Шумен; “Автомагистрали Черно море”АД, гр. Шумен. За два
от обектите с източници на емисии от приложените към докладите протоколи от изпитване е видно,
че са нарушени регламентираните НДЕ. Това са “ХЦС”АД, гр. Шумен; и “М енд С Бетон”АД, гр.
Бургас.
Постановено е решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно
предложение «Изграждане на инсталация за третиране на отпадъци от хуманното и ветеринарното
здравеопазване” с капацитет 300 тона/годишно в гр. Каспичан” с възложител: «Моби Трейд» ЕООД, гр.
Шумен.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
При проверката на «Алкомет» АД, гр. Шумен, се констатира, че дружеството се явява
консуматор на внесени свежи масла, като извършва директен внос на продукт “Exxon Mobil –
Somentor 32”. Продукта се съхранява в митнически склад на територията на “Алкомет” АД. В
производствената дейност на дружеството продукта “Somentor 32”служи като смазочно – охлаждаща
течност за студено валцоване на алуминиеви ленти, при което същият не е част от получения краен
продукт.

През месеца бяха извършени проверки, във връзка с пуснатите на пазара полимерни торбички,
при които вниманието бе насочено приоритетно към големите търговски вериги. Контролът бе
насочен към това предлагат ли се в тях торбички под 25 микрона на крайните клиенти, и в случай че
се предлагат такива - заплатена ли е продуктова такса в размер 35 ст./ бр. за тях от лицето което ги е
пуснало на пазра. В проверените търговски обекти не се констатираха нарушения. С дадените
предписания е изискана допълнителна информация за вида, и материала на предлаганите торбички на
клиентите. Установи се, че на пазара се пускат торбички над 25 микрона. При щандовете за готова
продукция и зеленчуци се предлагат полиетиленови пликови, явяващи се първична опаковка на
предлаганата продукциа.
При извършена проверка, във връзка с изпълнение на мерките от програмата за намаляване
нивата на ФПЧ 10 на Община Шумен, се констатира, че през 2012 г. са изпълнени следните дейности:
газифициране на обществени сгради; прилагане на химически заместители при третиране на
уличната мрежа против замръзване; рехабилитация на улична мрежа; информационни кампании за
стимулиране на използването на по-качествени горива и др. Въпреки изпълнените мерки обаче, през
месец декември АИС Шумен е регистрирала 16 превишения на СДН на ФПЧ 10. Основната причина
за това е използването предимно на твърди горива в битовия сектор.
При извършената проверка на зоокъта в гр.Шумен се установи, че се отглеждат диви животни
без да има издаден лиценз за това от страна на МОСВ, като четиригодишният срок съгласно § 7 от
ЗБР, за привеждане на зоологическата градина в съответствие с изискванията на Наредба №6 от
23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически
градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, е изтекъл. В
зоокъта се отглеждат следните видове животни: Камерунски кози (Capra bircus), Павиан (Papio
namadrias), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Лисица (Vulpes vulpes), Нутрии (Myocastor coupys),
Пъдпъдък (Coturnix coturnix), Чакал (Canis aureus), Декоративни кокошки (Callus comesticus), Токачки
(Nimida medeleadris), Обикновен фазан (Phasianus colchicus), Гларус (Larus argentalus), Азиатска
смехурка (Streptopelia roseogrisea), Патици (Anatidae), Мини зайци, Гълъби (Columba). Условията, в
които се отглеждат посочените екземпляри, не отговарят на изискванията, посочени в горецитираната
Наредба. Установено бе още, че животните в зоокъта не са регистрирани и за тях няма заведена
документация, тъй като същите са предоставяни от случайни граждани на добра воля. Единствено за
павиана има документ представляващ сключен договор от 07.04.1999 г. между „Зоологическа
градина” – гр. София и „Титан БКС” ООД.
Вследствие на контролната дейност в направление „Опазване на водите” е намалено
замърсяването на водни обекти: р.Врана, поречие р.Камчия с отпадъчни води от “Енерсис” АД; за
МПП “Камаджиев милк” ООД на р.Крива река, поречие р.Провадийска, а също и на р.Камчия с
отпадъчни води от “Винарска изба Хан Крум” АД.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месеца РИОСВ гр.Шумен беше домакин на семинар, организиран от БДЗП, по проект
„Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция”. Проекта се финансира от
програма LIFE+ на Европейската комисия. Темата на семинара беше „Подобряване на
междуинституционалното сътрудничество в превенцията, разследването и разрешаването на случаи
на бракониерство и незаконна търговия със защитени видове”. Участие взеха експерти от
регионалната инспекция, експерти от БДЗП, както и представители на РДГ – Шумен, ОДБХ – Шумен,
представители на Ловно - рибарските дружества „Сокол” – Шумен и „Станата” – Нови пазар,
Митническо бюро – Шумен, Районна прокуратура – Шумен и Районен съд – Шумен. Бяха
представени презентации, свързани с предотвратяването на престъпленията срещу природата,
работата с диви животни- реагирането при подадени сигнали и изпращането им в спасителния
център, проблемите свързани с незаконната търговия и улов на диви животни и незаконната търговия
със защитени растителни и животински видове.

През отчетния период кметовете на селата Овчарово и Костена река, в общ.Шумен, и селата
Каменяк и Близнаци, в общ.Хитрино, получиха грамоти за положените усилия при опазване на
околната следа и постигнатите положителни резултати, във връзка с опазването на чистотата на
населените места, които са под техен контрол.
Със свое определение от 06 декември 2012 г. Шуменски административен съд като касационна
инстанция отхвърли жалбата на „Тетрахиб” ЕАД гр.Шумен и прекрати производството срещу
наказателно постановление на Директора на РИОСВ гр.Шумен, с което на дружеството е наложена
имуществена санкция в размер на 2000 лв. за това че, в свинекомплекс, находящ се в с.Никола
Козлево, не е възстановило в указания срок стената на крайната лагуна, с цел недопускане
неконтролираното изтичане на течна торова маса.
С решение от 13 декември 2012 г. Омуртагски районен съд потвърди на първа инстанция
наказателно постановление на Директора на РИОСВ, с което на „ТУС” ЕООД с.Камбурово,
общ.Омуртаг е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за това, че е ползвало
повърхностен воден обект – язовир „Ястребино” чрез местно дере ІІ-ра категория водоприемник,
разположено в съседство на кравеферма в с.Камбурово, общ.Омуртаг, за заустване на отпадъчни води
без издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

