ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен
през месец януари и февруари 2013 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През месец януари и февруари 2013 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 9 бр. НП
по съставен АУАН на обща стойност от 6 300 лв., от които:
• на „Хибриден център по свиневъдство” АД гр.Шумен е наложена имуществена
санкция в размер на 3 000 лв. за това, че при експлоатацията на обект
„Свинекомплекс” в местността „Теке дере” край гр.Шумен, е изхвърлило отпадъчните
си води във воден обект – р.Теке дере – ІІ-ра категория водоприемник, като е
нарушило емисионните норми за замърсяване на втора категория водоприемник;
• на "Феникс Шумен" ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
за това, че извършва дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване без издадено разрешение по Закона за управление на
отпадъците.
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 8 бр. НП за налагане на санкции по реда на
чл.69 и сл. ЗООС, сред които:
• на „Плиска ойл” ЕООД гр.Шумен е наложена текуща месечна санкция в размер на
894 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на нормите
за допустими емисии на вредни вещества, утвърдени с Приложение №7 към чл.21, ал.
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 (ДВ, бр.64/2005 г.) по показатели „прах” и „въглероден оксид”
при експлоатацията на парова централа към Предприятие за производство на
растителни масла, находящо се в гр.Велики Преслав;
• на “Тракия Глас България” ЕАД, гр.Търговище е наложена еднократна санкция в
размер на 673 лв. за замърсяване на околната среда за определен период от време над
допустимото и превишение на ИЕО в заустваните отпадъчни води, определени в
комплексно разрешително, при експлоатацията на площадките за производство на
плоско стъкло, домакинско стъкло, инсталацията за обработено стъкло и огледала,
собственост на дружеството;
• на „Рока България” АД гр.Каспичан е наложена текуща месечна санкция в размер
на 408 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на
вредни вещества, установени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти при експлоатацията на предприятие
за производство на санитарна керамика, фаянсови и подови плочки, находящо се в
гр.Каспичан;
• на „М & С Бетон” АД гр.Бургас е наложена еднократна санкция в размер на 140 лв.
за замърсяване на околната среда за определен период от време над допустимото и
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•

неспазване на нормите за допустими емисии по показател „прах”, утвърдени в
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, при експлоатацията на асфалтосмесителна инсталация
„WIBAU”, разположена в местност „Боаза” до гр.Търговище;
на „Крис - ойл - 97” ЕООД гр.Каспичан е наложена текуща месечна санкция в
размер на 110 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
нормите за допустими емисии на вредни вещества, утвърдени в 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
(ДВ, бр.64/2005 г.) по показатели „прах” и „въглероден оксид” при експлоатацията на
парова централа към Фабрика за растителни масла, находяща се в гр.Каспичан;

Акценти от извършената контролна дейност:
• През отчетния месец са извършени 2 бр. проверки на предприятия с издадени
комплексни разрешителни: на «Хибриден център по свиневъдство» АД гр.Шумен за
дейността на обект „Свинекомплекс” и на „БМП – БЛИЗНАЦИ –МЕТАЛ ПЛАСТИК”
ООД, с. Стажа, общ. Търговище, за дейността на обект «Леярна»;
• Извършени са 3 бр. комплексни проверки;
• Направени бяха 5 бр. проверки, относно пускането на пазара, вноса/износа и
употребата на търговски смеси на PFOS и PBDE в самостоятелен вид, в смеси и
изделия, във връзка с влизане в сила на Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на
Регламент /ЕО/ 850/2004 и включване на нови УОЗ в неговите приложения;
• За изпълнението на плана за контролен мониторинг по отпадъчни води за 2013 г. са
проверени с цел вземане на водни проби 9 бр. обекти;
• 15 бр. са извършените проверки за съответствие на площадките, съгласно изискванията,
във връзка с подадените заявления по чл. 67 от ЗУО;
• През периода бяха извършени 4 бр. проверки на търговски обекти, във връзка с
изпълнение на задълженията им за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса
и стъкло, както и по отношение на пуснатите на пазара полимерни торбички;
• Извършени бяха 7 бр. проверки на фирми извършващи дейности с ОЧЦМ;
• РИОСВ гр.Шумен взе участие в 37-то Среднозимно преброяване на водолюбивите
птици, съвместно с БДЗП;
• През м. януари са постановени 5 бр. решения, а през м. февруари – 4 бр. решения за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 8 бр. от тях са с характер „да
не се извършва ОВОС”, а 1 бр. е за извършване на ОВОС с ОСВ за ИН за разширяване
на ветропарк Красен дол с 3 бр. ветрогенератора в землището на с.Писарево, общ.Нови
Пазар;
• Взето е участие в 4 бр. Държавни приемателни комисии;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 8 бр. АУАН, както следва:
1. на Община Шумен е съставен АУАН за това, че на старото депо за ТБО, кв.
Дивдядово не е осигурила мониторинг на събирателната шахта за инфилтрат, в
следствие на което се е получило преливане на инфилтрат през горният и ръб и
разливането му по съседни терени;
2. на изпълнителния директор на "Автомагистрали Черно море" АД гр.Шумен е
съставен АУАН за това, че не е осигурил функциониране с ефективност на
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

пречиствателното съоръжение за отпадъчни газове на асфалтосмесителната
инсталация, инсталирана в асфалтова база "Шумен";
на частен земеделски производител от с.Климент, общ.Каолиново е съставен АУАН
за това, че не е представил в срок липсващи при извършена му проверка документи;
на длъжностно лице на фирма "Лисец"ЕООД гр.Омуртаг е съставен АУАН за това, че
не е водил отчетност за отпадъците на действаща площадка на дружеството по реда
на ЗУО, като не е нанесъл в отчетна книга наличните на площадката отпадъци;
на "Си Ви Ес" ЕООД, гр.Велико Търново, за дейността на млекопреработвателно
предприятие в гр.Омуртаг е съставен АУАН за това, че не е изпълнило задължителни
за изпълнение предписания, дадени с констативен протокол, във връзка с
разпоредбите на Закона за водите;
на кмета на с.Каспичан, общ.Каспичан, е съставен АУАН за това, че е допуснал
замърсяване на земна площ, находяща се на територията на закрито промишлено депо
на бивше предприятие ЗСК"Г. Димитров" с отпадъци от битов и строителен характер;
на кмета на с.Веренци, общ.Омуртаг е съставен АУАН за това, че е допуснала
замърсяване на земни площи, находящи се на територията на населеното място с
отпадъци от битов и строителен характер, както и с отпадъци от животинска тор;
на кмета на общ.Нови пазар е съставен АУАН за това, че е допуснал замърсяване на
земни площи с отпадъци от различен характер на територията на общината;

През месец януари 2013-та бе извършено съвместно с БДЗП 37-то Среднозимно
преброяване на водолюбивите птици. Преброяването се извърши в рамките на 2 дни, като
обхвана 4 бр. язовира: яз. Тича, яз. Фисека, яз. Съединение и яз. Ястребино. При
направените наблюдения се установи, че видовото разнообразие на водолюбивите птици е
по-малко в сравнение с това, отчетено през предходната година, като същото се установи и
по отношение на числеността на видовете спрямо 2012 г., като причина за това е, че почти
всички водоеми бяха напълно замръзнали.
Извършени бяха проверки на общините Върбица и Смядово, във връзка с изпълнение на
задълженията по чл. 19 от ЗУО, като при проверките се наблегна на разделното събиране на
отпадъци от хартиени, метални, пластмасови и стъклени опаковки на територията на
общините.
През отчетния период в РИОСВ бяха депозирани общо 123 бр. отчети за дейността на
билкозаготвителните пунктове и складови бази на територията на област Шумен и област
Търговище за 2012 г. Във връзка с това, на тези билкозаготвители, които не представиха в
изискуемия срок необходимата отчетна информация, са изпратени покани за съставяне на
АУАН – общо 24 бр.;
Във връзка с изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на
Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества които нарушават озоновия слой и Наредба
за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842 /2006 относно някои
флуорирани парникови газове, през отчетния период в РИОСВ Шумен постъпи информация
от общо 81 бр. оператори и ползватели, експлоатиращи хладилно и климатично оборудване.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Във връзка с проведения инструментален контрол на парова централа на “Августа
мебел”АД, гр. Шумен, с протокол от изпитване на РЛ-Шумен е установено превишаване на
нормите за допустими емисии регламентирани с Нардеба № 1. Не са установени превишения
на НДЕ, във връзка с представените резултати от проведените СНИ и СПИ.
В резултат на наложената текуща месечна санкция, “Рока България” АД е предприела
мерки за подобряване функционирането на пречиствателните съоръжения за отпадъчни
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води. Вследствие на това се очаква намаляване замърсяването на р.Каменица, поречие
р.Провадийска.
От резултатите от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води е видно, че няма
превишения на индивидуалните емисионни ограничения за ГПСОВ-Търговище. За ГПСОВПопово също няма превишения на нормите, определени в Разрешителното за заустване, с
изключение на минимално превишение по един показател - “общ фосфор”.
Фирмите навлизат бързо в новите разпоредби на Закона за управление на отпадъците
и подзаконовите му нормативни актове. При проверките, извършени през отчетния период,
се насочи внимание на новите наредби, които се приеха. Особено внимание се обърна на
Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която претърпя най-големи
изменения. Обяснени бяха изискванията за водене на отчетност от фирми, извършващи
дейности с ОЧЦМ, които до преди приемането на ЗУО се водеха в регистри на покупките и
вноса и регистър на продажбите и износа. Разяснени бяха разпоредбите на §9 от Наредба
№2, според който заверени отчетни книги по старите образци следва да се водят до 6 месеца
от приемане на Наредбата, както и по кои образци от Наредба №2 следва да се води
отчетност - в зависимост от дейностите, които извършват с отпадъците.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
На тържество, организирано от РИОСВ – Шумен на 07.02.2013 година в
Информационния център на Регионалната инспекция, бяха наградени участниците в
конкурса за рисунка „Влажните зони – грижа за водата”, посветен на Световния ден на
Влажните зони – 2 февруари. От 21.01.2013 г. до 01.02.2013 г. беше срокът, в който
желаещите да участват можеха да оставят своите рисунки в сградата на инспекцията. За
двете седмици, през които се проведе конкурса, общия брой на подадените рисунки бе 358. В
конкурса участие взеха деца от ЦДГ и училища от град Шумен, Търговище, село Мадара и
село Хитрино. Всички детски заведения и училища получиха предметни награди и книги на
екологична тематика.
Със свое определение от 16 януари 2013 г. Върховният административен съд остави
без разглеждане жалбата на „Родопа Шумен 1884” АД гр.София. С това окончателно е
потвърдено издаденото от Директора на РИОСВ наказателно постановление, с което на
дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за това, че в
качеството си на оператор на действаща инсталация, не изпълнява условията в комплексно
разрешително на Министъра на ОСВ при експлоатацията на инсталация: Кланица с
производствен капацитет 175 тона трупно месо дневно. Определението е окончателно.
Със свое определение от 01 февруари 2013 г. Шуменски административен съд
остави без разглеждане жалбата на Инициативен комитет против изграждането на
инсенератор на територията на гр.Каспичан против Решение по ОВОС на Директора на
РИОСВ гр.Шумен, с което се одобрява изграждането на инсенератор в гр.Каспичан.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС.
Със свое определение от 02 февруари 2013 г. Шуменски административен съд
остави без разглеждане жалбата на „Родопа Шумен 1884” АД гр.София. С това е
потвърдено издаденото от Директора на РИОСВ наказателно постановление, с което на
дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. за това, че в
качеството си на оператор на действаща инсталация, не изпълнява условията в комплексно
разрешително на Министъра на ОСВ при експлоатацията на инсталация: Кланица с
производствен капацитет 175 тона трупно месо дневно.
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Със свое Решение от 26 февруари 2013 г. Поповски районен съд отхвърли жалбата
на „Братя Томови” АД гр.Попово срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на
дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за това, че не
изпълнява условията в комплексно разрешително 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). Решението подлежи на обжалване пред
ТАС.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН

Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец март 2013 г.
актове за
неизпълнение
на дадени
предписания

отменени актове
с резолюция

общ
брой

брой

брой

брой

сума

брой

21 бр.

0 бр.

0 бр.

1 бр.

3000 лв.

1 бр.

провере
ни
обекти

извърше
ни
проверки

съставени
актове

брой

брой

91 бр.

165 бр.

издадени
наказателни
постановления

наложени санкции с
НП по чл. 69 от
ЗООС

Събрани суми
от наложени
санкции*

ПАМ

сума

лв.

брой

6985 лв.

27 657.68 лв.

0 бр.

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
•

•

•

Акцент от месечната административно-наказателна дейност за периода 01-30 март
2013 г. е 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 2012-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 2013 г., като са съставени общо 19 бр.
АУАН на неизрядни билкозаготвители.
През месец март 2013 г. на „Братя Томови” АД гр.Попово е наложена имуществена
санкция в размер на 3 000 лв. за това, че при експлоатацията на обект
„Свинекомплекс”, находящ се в гр.Попово, е ползвало повърхностен воден обект –
р.Калакоч – ІІ-ра категория водоприемник, поречие р.Русенски Лом, чрез
земнонасипна канавка, за заустване на отпадъчни води без необходимото за това
основание - надлежно издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на визирания обект.
На „СИ-ВИ-ЕС” ЕООД гр.Велико Търново е наложена текуща месечна санкция в
размер на 6985 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
ИЕО на вредни вещества в отпадъчните води, определени в Разрешително за
заустване на отпадъчни води при експлоатацията на Млекопреработвателно
предприятие в гр.Омуртаг.
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Акценти от извършената контролна дейност:
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

През отчетния месец са извършени 2 бр. проверки на предприятия с издадени
комплексни разрешителни: на “Тетрахиб” ЕАД С.Никола Козлево за дейността на обект
„Свинекомплекс”; на “Алмед”ООД гр.Нови пазар – за дейността на обект „Леярна”;
Бяха извършени 3 бр. извънредни проверки на оператори с издадени КР, както следва:
«Алкомет»АД,Шумен, във връзка с преразглеждане на КР; на «Керамат» АД – цех Ветрище, във връзка с изпълнение на условие 16.2 на КР; на «Керамат» АД – цех Дивдядово, с цел да се удостовери, че орератора не извършва дейност, във връзка с процедура
на «Керамат»АД, относно преразглеждане и актуализация на разрешително за емисии
на парникови газове;
Извършени са 5 бр. комплексни проверки: на “Екокомерс НЕК”ООД, гр.Търговище;
“Месни продукти” ЕООД, с.Здравец, общ.Търговище; „Мизия милк” ООД, гр.
Търговище; «Каолин» АД; «Надежда» ООД;
Проверени бяха 2 бр. фирми с предполагаема употреба на PFOS в изделията, във връзка с влизане в сила на Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на Регламент /ЕО/
850/2004 и включване на нови УОЗ в неговите приложения;
Изпратени са писма до 32 бр. фирми, за представяне в РИОСВ Шумен на
информация, относно употребата на HBCDD за EPS и XPS за строителни и
нестроителни приложения, HIPS във видео и стерео оборудване, разпределителни
кутии за електрически кабели в строителния сектор и вътрешни обвивки на хладилници
и в полимерна дисперсия за текстил, като проучването важи и за фирми, рециклиращи
отпадъци от HIPS;
През периода са извършвани проверки с измерване на показателите на шум излъчван от
три обекта с промишлени източници;
Извършиха се 10 броя проверки по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на
фирми, пускащи на пазара на Р. България опакована готова продукция;
Извършиха се 4 броя проверки, във връзка с писмо на МОСВ, относно пускане на пазара на полимерни торбички под 25 микрна, не отговарящи на изискванията на Наредбата
за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
Извършиха се проверки на 8 броя животновъдни обекти;
За изпълнението на плана за контролен мониторинг за 2013 г. са извършени проверки с
вземане на проби от отпадъчни води на 9 бр. обекти;
Извършена беше проверка на провел се пазар за птици в гр.Шумен. Не бяха
констатирани нарушения на разпоредбите на ЗБР и Регламент 338/ 97;
През месеца експертите на РИОСВ изпратиха 2 бр. екземпляри в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Птиците са от вида Бял щъркел и
Обикновен мишелов;

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 21 бр. АУАН, от които:
1. 19 бр. АУАН са съставени на билкозаготвители по смисъла ЗЛР, които не са
представили в РИОСВ гр.Шумен обобщена информация за изкупените, обработените
и реализираните количества билки през предходната 2012-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 2013 г.;
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2. на кмета на община Върбица е съставен АУАН за това, че
е допуснал
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци (утайки) от септични ями, изчерпани от
общински детски градини, на нерегламентирано място на територията на общината;
3. на Георги Димов Чернев, гр.Върбица, е съставен АУАН за това, че нерегламентирано
е изхвърлял отпадъци (утайки) от септични ями, изчерпани от общински детски
градини, на нерегламентирано място на територията на общината;
Като резултат от извършената контролна дейност на животновъдни обекти се
установи, че няма нарушения на екологичното законодателство. Животинската торова маса
се съхранява на бетонирани площадки или в изградени площадки по мярка 121 на
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. След извършените проверки по Наредбата за опаковки и
отпадъци от опаковки на фирми, пускащи на пазара на Р. България опакована готова
продукция се констатира, че фирмите изпълняват задълженията си по чл. 14 от ЗУО, чрез
колективни организации ООп, като начисяват и заплащат продуктовите си такси.
През текущия месец бяха извършени четири проверки на малки търговски обекти за
търговия на едро и дребно на територията на гр. Шумен, относно пускане на пазара на
полимерни торбички. При проверките не са констатирани нарушения. Не е установено
наличие на полимерни торбички, за които се дължи продуктова такса. Няма съставени
актове, както и дадени предписания. Всички проверени обекти предлагат на клиентите си
полиетиленови торбички с дръжки тип “потник”, отговарящи на изискванията на чл. 1а от
Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след
употребата на които се образуват масоворазпространени отпадъци.
През месец март бяха извършени проверки на 15 бр. обекта по изпълнение на
изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Основните
предписания, дадени с констативните протоколи, са във връзка с представяне на документи
в РИОСВ Шумен-актуални инструкции, оценка на склада за съхранение на химични
вещества и смеси, информация за поставяне на табели, обозначаващи категориите на
опасност на опасни химични вещества и изготвяне, или актуализиране на оценка за
екологичните щети.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
От представените от РЛ Шумен протоколи с резултатите от проведения контрол по
фактор „шум” през месец март за 2 бр. обекта е видно, че не са превишени регламентираните
гранични стойности за съответните територии - “Каолин”АД и “СМА Минерал Бургас
Вар”ЕООД. В резултат на контролната дейност, касаеща изпълнение на Условие 12 от
издадените КР отчитаме, че операторите на обектите изпълняват инструкцията за
провеждане на наблюдение в рамките на две години на показателите на шум излъчван в
околната среда – не са отчетени превишения на граничните стойности.
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации попадащи в
обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 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.
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При плановите проверки на обекти-емитери на отпадъчни води не е установена липса
на експлоатация на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. От резултатите от
собствен мониторинг на отпадъчни води, извършен през за месец февруари, няма
превишения на индивидуалните емисионни ограничения за “Алкомет” АД и в отпадъчните
води от т.Dmix на “Тракия глас България” - това е единствената точка за мониторинг ЕАД,
разрешена за заустване в повърхностен воден обект, съгласно актуализирано Комплексно
разрешително.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
За втора поредна година РИОСВ – Шумен организира кампания за най-много
предадена хартия за рециклиране, под надслов „Гората за децата”, посветена на Седмицата
на гората. Минималното количество, от което стартира съревнованието, е 10 кг. За всеки,
предал над 10 кг хартия до края на месец април 2013 г., наградата ще бъде живо дърво,
което спечелилият го ще може да посади по свое желание. Кампанията ще продължи до 05
юни 2013 г. За периода до 03 юни 2013 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 2013 г., като наградата на победителя ще
бъде фотоапарат. Участници в кампанията могат да бъдат: ученици и деца – индивидуално;
учениците от един клас или децата от една група на детска градина. Не се допуска участие от
името на цяло учебно заведение.
По случай Световния ден на водата - 22 март учениците от IX "А" клас, хуманитарен
профил от II СОУ "Проф. Никола Маринов", град Търговище издадоха вестник "Водата е
живот!". Той съдържа разказа „Урок”, пет есета – „Нуждаем се от нея”, „Разказът на
плачещата върба”, „Водата – богатството, което трябва да пазим”, „Водата е живот” и „Найголямото чудо на света” и стихотворенията „Живот”, „Пречистване” и „Разходка”.
Произведенията на младите автори са посветени на водата, нейната роля в нашия живот и
начините, по които можем да я съхраним за идните поколения. За проявената инициатива,
учениците и училището получиха грамота, книги на екологична тематика и предметна
награда. Вестникът „Водата е живот”, е публикуван на интернет страницата на РИОСВ –
Шумен http://www.riosv.icon.bg , в секция „Новини”.
Със свое Решение от 11 март 2013 г. Шуменски административен съд като касационна
инстанция отхвърли жалбата на „Челик 9” ООД гр.Шумен, с което окончателно потвърди
наказателното постановление на Директора на РИОСВ гр.Шумен, с което на дружеството бе
наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че чрез бездействие не е
изпълнило дадено задължително за изпълнение предписание по Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ Април 2013 г.
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актове за
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е на дадени
предписания

отменени
актове с
резолюция

брой

брой

общ
брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

89

92

8 бр.

1 бр.

0 бр.

4 бр.

1 400
лв.

4 бр.

4 484
лв.

издадени
наказателни
постановления

наложени санкции с
НП по чл. 69 от
ЗООС

събрани
суми от
наложени
санкции*

лв.
19
137,35
лв.

ПАМ

брой
0 бр.

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
1. Акцент от месечната административно-наказателна дейност за периода 01-30 април
2013 г. е продължаване санкционирането на билкозаготвители по смисъла на Закона
за лечебните растения, които не са представили в РИОСВ гр.Шумен обобщена
информация за изкупените, обработените и реализираните количества билки през
предходната 2012-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 2013 г., като са съставени 2 бр. АУАН на
неизрядни билкозаготвители, както и такива, добивали корени от дива тиква, без да
притежават издадено позволително за ползване на лечебни растения, като са
съставени 4 бр. АУАН.
• През месец април 2013 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 4 бр. НП, с които е
наложил глоби и имуществени санкции в размер на 1400 лв. С НП на Община
Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че на
територията на старото депо за неопасни отпадъци на гр.Шумен, находящо се в
района на кв.Дивдядово, чрез бездействие е допуснала от събирателната шахта за
инфилтрат от тялото на депото да изтичат замърсени отпадъчни води по околните
прилежащи земни площи, както и във водния обект, намиращ в близост.
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 4 бр. НП за налагане на санкции по реда
на чл.69 и сл. ЗООС, като общия им размер е 4 484 лв., сред които:
• на „Винекс Преслав” АД, със седалище гр.Велики Преслав е наложена текуща
месечна санкция в размер на 4 113 лв. за замърсяване на околната среда над
допустимото и неспазване на ИЕО на вредни вещества в заустваните отпадъчни води,
установени в Разрешително за ползване на воден обект по показатели „ХПК”, „БПК
5” и „амониев азот” при експлоатацията на Предприятие за производство на вино,
ракия и коняк, находящо се в гр.Велики Преслав;
• на „Минерали Индустриали България” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр.Севлиево е наложена текуща месечна санкция в размер на 276 лв. за замърсяване
на околната среда над допустимото и неспазване на нормите за допустими емисии на
вредни вещества, регламентирани с чл.11, т.1 на 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 (ДВ, бр.
64/2005 г.) по показател „прах” при експлоатацията на Цех за производство на
суровини за керамичната промишленост, находящ се в гр.Каспичан;
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Акценти от извършената контролна дейност:
•
•
•
•
•

•
•
•

През отчетния месец са извършени 2 бр. проверки на оператори с издадено комплексно
разрешително - “Керамат” АД гр.Каспичан, цех Каспичан за дейността на обект
„Тухларна” и «Депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица»;
Бяха извършени 2 бр. извънредни проверки на оператори с издадени КР, както следва:
«Керамат»АД-цех Дивдядово и «Керамат»АД-цех Ветрище, относно получени уведомителни писма в РИОСВ, съгласно изпълнение на Условие 16 от КР;
Беше извършена проверка на основание на чл.157 а, ал.2 и 6 от Закона за опазване на
околната среда и чл.19, 20, 21 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества на «Тракия Глас България» ЕАД гр.Търговище;
Извършени са 8 бр. комплексни проверки;
Извършиха се 14 броя проверки във връзка с писмо на МОСВ, относно пускане на пазара полимерни торбички под 25 микрона и не отговарящи на изискванията на Наредбата
за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
Извършени са 2 бр. планови проверки на вековни дървета: Бяла топола в с. Марково,
общ. Каспичан и Бяла топола в с. Преселец, общ. Търговище;
Направени бяха 2 бр. проверки на ЗМ „Блатно кокиче” – находища с. Кочово и с.Осмар,
община Велики Преслав; 1 бр. извънредна проверка на ЗМ „Могилата”, с. Коньовец,
общ. Шумен;
Във връзка с депозиран сигнал за отглеждане на костенурки в заведение Хепи Грил
(Happy Grill) до с. Кьосевци, общ.Антоново, бе извършена проверка, при която костенурките бяха отнети;

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 8 бр. АУАН, сред които:
1. на община Шумен е съставен АУАН за това, че не е изпълнила дадено и предписание
по Закона за водите, съгласно което е трябвало да вземе незабавни мерки за
изчерпване и почистване на събирателната шахта за отпадъчни води – инфилтрат,
генериран от тялото на старото депо за неопасни отпадъци на гр.Шумен; мерки за
прекратяване на преливането на инфилтрат и недопускане на ново такова, както и да
се извърши почистване на локализираните замърсени земни площи;
2. на Йордан Петров Марков, гр. Омуртаг, е съставен АУАН за това, че е отглеждал 2
бр. червенобузи блатни костенурки, без да има издадени регистрационни карти за тях,
съгласно ЗБР;
Във връзка с установени превишения на НДЕ са съставени Констативни протоколи по
чл. 69 от ЗООС на 4 оператора на инсталации с източници на емисии: "Крис ойл 97" ООД, гр.
Каспичан; “Минерали Индустриали България” ООД – площадка Каспичан; “Мизия милк”
ООД, гр. Търговище; “Фрештекст Текстил Финишинг България” ЕООД, гр. Попово.
Представени са 2 бр. доклади за проведени СПИ от оператори, експлоатиращи
източници на емисии: 1 бр. доклад в изпълнение на дадено предписание, относно
провеждане на СПИ след профилактика на пречиствателно съоръжение –
“Пътинженерингстрой Т”ЕАД, гр. Търговище и 1 бр. доклад за проведени СПИ, в резултат
на предприети мерки за намаляване на замърсяването, установено при проверка на РИОСВ с
инструментален контрол в изпълнение на графика за ЗИК за 2013 г. – “Екокомерс НЕК”ООД,
гр. Търговище.
Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ график за работата на мобилна
автоматична станция (МАС) Варна, е осъществено измерване за определяне качеството на
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атмосферния въздух в гр. Търговище. Станцията беше инсталирана на площадка, отговаряща
на изискванията за градски фонов пункт.
В изпълнение на Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на министъра на ОСВ е изготвен
доклад за зимния период за състоянието на КАВ в гр. Шумен по показател „ФПЧ 10” и
„озон”. За периода от 01.10.2012 г. до 31.03.2013 г. са отчетени 65 бр. превишения на СДН по
показател „ФПЧ 10”. Не са регистрирани превишения на краткосрочната целева норма по
показател „озон”, както и не е регистрирано превишение на прага за информиране на
населението по същия показател.
Във връзка с проведения мониторинг в направление „Опазване на водите”, са съставени
констативни протоколи на общо 10 бр. обекти. Не е установено превишение на
индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води на “ПХЖ Брадърс комерс”
ЕАД, “Строителни изделия” АД, “Ив-мес” ЕООД и “Камаджиев милк” ЕООД. Предстои
подготвяне на предложение за налагане на текуща месечна санкция на “Екселанс” ООД и
“Алкомет” АД.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
В резултат на депозираните сигнали за изтичане и преливане на инфилтрат от
резервоар за инфилтрат при старото сметище на гр.Шумен, при което отпадъчни води,
формирани от сметището, са заливали разположените в околността му площи, както и
повърхностния воден обект в съседство и извършените проверки по тях, беше изпратено
писмо на областен управител на област с административен център гр.Шумен, с което беше
информиран за необходимостта от съдействие и сформирането на комисия от представители
на всички компетентни органи и засегнати страни, която да разгледа всички аспекти и да
предприеме необходимите действия и мерки с оглед окончателно прекратяване на
замърсяването и предотвратяване изтичането на инфилтрат от ретензионния басейн на
старото депо на гр.Шумен. В тази връзка, представител на РИОСВ гр.Шумен взе участие в
свикана експертна комисия от страна на кмета на община Шумен, задачите пред която бяха
предприемане на краткосрочни и дългосрочни крайни мерки за предотвратяване на
възможността от възникване на нови аварийни ситуации.
През изтеклия месец, на територията на РИОСВ Шумен бяха извършени 14 бр.
проверки по изпълнение на изискванията на чл. 1а от Наредбата за определяне реда и
размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци. Приоритетно бяха проверявани малки
търговски обекти, търговци на едро и дребно и тържища в градовете Шумен, Търговище,
Нови Пазар и Попово. При проверките се констатира наличието на полимерни торбички тип
“потник”, за които се дължи продуктова такса в размер на 0,45лв/бр. в някои от проверените
търговски обекти. При извършените проверки беше установено, че основен проблем е
липсата на документи за закупуването на торбичките, както и голямото количество
полиетиленови торбички с дебелина 15μm, закупени от търговците на дребно преди
влизането в сила на последните промени на Наредбата. На нарушителите ще бъдат съставени
актове за установяване на административни нарушения.
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации попадащи в
обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 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.
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4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец април 2013 г. експертите от направление „БР” спасиха следните видове:
- 2 бр. изпратени екземпляри от вида Бял щъркел в Спасителен център за диви
животни „Зелени Балкани” – гр.Стара Загора;
- 2 бр. изпратени екземпляри от вида Червенобуза блатна костенурка в ОП
„Зоопарк – СЦ” – гр. Варна;
- 2 бр. пуснати обикновени блатни костенурки във водоем отговарящ на
биологичните изисквания на вида;
Във връзка с кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден, в териториалния
обхват на РИОСВ гр.Шумен участие взеха 19 530 бр. човека от 551 бр. фирми, учреждения и
организации, при което бяха почистени 331 бр. замърсени места с обща площ от 6 031 дка,
като общото количество на събраните и депонирани отпадъци е както следва:
1. на РД за ТБО гр.Шумен – 146,000 т;
2. на РД за ТБО гр.Търговище – 223, 980 т;
3. на РД за ТБО гр.Омуртаг – 54, 940 т;
4. на Депо за ТБО гр.Антоново - 10,460 т;
Със свое Решение от 4 април 2013 г. Върховен административен съд като касационна
инстанция отхвърли жалбата на СНЦ „Жива природа” гр.Пловдив срещу Решение на
Шуменски административен съд, с което окончателно е потвърдено Становище по
екологична оценка №ШУ-4-5/2011 г. на Директора на РИОСВ гр.Шумен, с което е
съгласуван ПУП – План за застрояване на поземлени имоти в землището на с.Каменяк,
общ.Хитрино, за изграждане на Фотоволтаична централа с мощност до 16 MW и 20 MW и
трасе на въздушен електропровод, в землищата на с.Каменяк, общ.Хитрино и с.Велино,
общ.Шумен като правилно и законосъобразно.
Със свое Решение от 9 април 2013 г. Шуменски районен съд отхвърли жалбата на
„Екомакс” ООД гр.Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на дружеството е
наложена имуществена санкция в размер на 6 000 лв. за това, че на площадката в гр.Шумен
се съхранява излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, които не
се води в отчетната книга по отпадъците под съответния код; на площадката е налично
ИУЕЕО и излезли от употреба гуми /ИУГ/, които се съхраняват на открито; не са изготвени
тримесечните отчети към Изпълнителна агенция по околна среда гр.София /ИАОС/ по
Приложение 10б към чл.35, ал.2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
Решението подлежи на обжалване пред ШАС.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2013 г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец май 2013 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През месец май 2013 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 3 бр. НП, с които е
наложил глоби в размер на 1600 лв. С НП на Ахмед Ахмедов, гр.Плиска, е наложена глоба в
размер на 1 400 лв. за това, че в гр.Плиска е изкупувал от три различни лица метални
отпадъци (отпадъци от черни и цветни метали) в количество от 440 кг, в качеството си на
физическо лице, без регистрация по търговския закон и без издадено разрешително по чл.35,
ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
Акценти от извършената контролна дейност:
• През отчетния месец са извършени 3 бр. проверки на оператори с издадено комплексно
разрешително - «Депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово»; СД
„КВИНС-АРГО И СИЕ“ гр.Лозница, площадка с.Презвитер Козма – за обект птицеферма и “Максам - СЕ България” АД – площадка гр.Смядово;
• Беше извършена проверка на основание на чл.157 а, ал.2 и 6 от Закона за опазване на
околната среда и чл.19, 20, 21 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества на “Максам - СЕ България” АД – площадка гр.Смядово;
• Извършени са 6 бр. комплексни проверки;
• Извършиха се 9 броя проверки по писмо на МОСВ с изх. №05-08-2967/08.05.2013 г. на
лица, изпълняващи задълженията си по чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО, чрез колективна
организация „Импакт Корпорейшън”АД;
• Извърши се съвместна проверка със служители на ОД-МВР гр.Шумен на фирми,
извършващи дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
• Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ график за работата на мобилна
автоматична станция (МАС) Варна, е осъществено измерване за определяне качеството
на атмосферния въздух в гр. Търговище. Станцията беше инсталирана на площадка
отговаряща на изискванията за градски фонов пункт (градовете са определени за
РОУКАВ по смисъла на Наредба № 7/1999 г.);
• През месец май експертите на РИОСВ гр.Шумен спасиха 2 бр. екземпляри: 1 бр. от
вида Бял щъркел и 1бр. от вида Черен бързолет, които бяха изпратени в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;
• През м. май в РИОСВ гр. Шумен е изготвено становище с отрицателна оценка на
качеството на доклад за ОВОС за инвестиционно намерение „Преустройство на
новоизграждащ се склад за метали в цех за горещо поцинковане” в промишлен зона на
гр. Каспичан с възложител „Цинкови покрития” АД гр. Пловдив, поради констатирани
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пропуски и забележки както в доклада за ОВОС, така и в приложението към него с
оценката по чл.99а, ал.1 от ЗООС, съгласно постъпилото становище на ИАОС;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 7 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Фикосота синтез" ООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че зауства
производствени отпадъчни води в дъждовен колектор на гр.Шумен, невключен в
ГПСОВ-Шумен;
2. на "Месни Продукти"ЕООД с.Здравец, общ.Търговище, е съставен АУАН за това, че
зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект, без необходимото за целта
основание-издадено разрешително за заустване във воден обект;
3. на Айше Шабанова Реджебова, с.Станец, общ.Омуртаг, е съставен АУАН за това, че
не е изпълнила дадени и задължителни предписания за изграждане на площадка за
съхранение на торова маса и изграждане на събирателна шахта за отпадъчни води,
генерирани при експлоатацията на животновъден обект;
4. на Иван Костадинов Иванов и Кремен Костадинов Иванов, гр. Девня са съставени
АУАН за това, че нерегламентирано са изгаряли електрически проводници;
5. на Петър Веселинов Илиев гр. Шумен, е съставен АУАН за това, че не е представил
отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2012 г.;
6. на Кръстю Станчев Симеонов, гр. Дългопол е съставен АУАН за това, че добива
корени от дива тиква, без да притежава издадено позволително за ползване на
лечебни растения;
В периода 14.05 – 28.05.2013 г. се извършиха 9 броя проверки по писмо на МОСВ на
лица, изпълняващи задълженията си по чл.14, ал.2, т.2 ЗУО, чрез колективна организация
„Импакт Корпорейшън”АД. Бяха проверени фирмите: “Адис-11” ЕООД гр. Търговище,
“Алтея” ООД гр. Търговище, “Антар” ООД гр. Търговище, “Еделвайс-77” ЕООД гр. Шумен,
“Лисец” ЕООД гр. Търговище, “Попов-С.И.Е” ООД гр. Шумен, ЕТ “Ролла – Исмаил
Мехмедов” гр. Търговище, “Сарай” ЕООД гр. Омуртаг, “Яс-Ка” ООД гр.Търговище,
попадащи в обхвата на РИОСВ – Шумен. При проверка на фирма “Яс-Ка” ООД
гр.Търговище беше установено, че след месец април 2012 г. дружеството не е заплащало
лицензионни възнаграждения към организация по оползотворяване. Няма и сключен нов
договор са поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дадени са
предписания за изготвяне и представяне на справка за закупените, съответно продадени
артикули по сметка 302, 303 и 304 за периода май 2012 – април 2013г, да се заплатят
дължимите за съответния период лицензионни възнаграждения със задна дата към ПУДООС
и копия на платежните документи да се представят в РИОСВ – Шумен, както и да се сключи
нов договор с действаща към настоящия момент организация по оползотворяване на
отпадъци от опаковки.
Във връзка с установени превишения на НДЕ са съставени Констативни протоколи по
чл. 69 от ЗООС на 4 оператора на инсталации с източници на емисии: "Крис ойл 97" ООД, гр.
Каспичан; “Минерали Индустриали България”ООД – площадка Каспичан; “Мизия милк”
ООД, гр.Търговище и “Фрештекст Текстил Финишинг България”ЕООД, гр. Попово.
Представени са 2 бр. доклади за проведени СПИ от оператори, експлоатиращи източници на
емисии: 1 бр. доклад, в изпълнение на дадено предписание, относно провеждане на СПИ,
след профилактика на пречиствателно съоръжение – “Пътинженерингстрой Т”ЕАД, гр.
Търговище, и 1 бр. доклад за проведени СПИ, в резултат на предприети мерки за намаляване
на замърсяването, установено при проверка на РИОСВ, с инструментален контрол в
изпълнение на графика за ЗИК за 2013 г. – “Екокомерс НЕК”ООД, гр. Търговище.
За изпълнението на плана за контролен мониторинг по отпадъчни води за 2013 г. са
извършени проверки с вземане на проби от отпадъчни води на 6 бр. обекти - Винарска изба
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“Хан Крум” АД, “Винекс преслав” АД, “Пип трейд” ООД; “Милктрейд БГ” ООД, Депо за
ТБО гр.Търговище и “Максам СЕ България” ЕАД. От последните два обекта не се
формираха отпадъчни води в деня на проверката.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации попадащи в
обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 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.
Във връзка с осъществения инструментален контрол, в изпълнение на утвърдения
график за ЗИК, въз основа на лабораторните протоколи, представени в РИОСВ, отчитаме, че
е установено превишаване на нормите за допустими емисии при 2 бр. обекта: “Мизия милк”
ООД, гр.Търговище и “Фрештекст Текстил Финишинг България” ЕООД, гр.Попово. Относно
същото, следва налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
Във връзка с представените доклади за СПИ и установено прекратяване
(“Пътинженерингстрой Т”ЕАД, гр. Търговище) и намаляване (“Екокомерс НЕК”ООД, гр.
Търговище) на замърсяването, следва прилагане на процедура по чл. 69 “б” от ЗООС,
съответно за отмяна на текуща санкция и намаляване на текуща санкция.
Съставени са констативни протоколи за резултати от изпитване на взети проби от
отпадъчни води на общо 4 бр. обекти. Не е установено превишение на индивидуалните
емисионни ограничения в отпадъчните води на “Каолин” АД. Предстои подготвяне на
предложение за налагане на текуща месечна санкция на ЕТ “Николай Неделчев” и на
Община Омуртаг за Депо за ТБО гр.Омуртаг.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Изпълнените и дадени предписания през отчетния период от експертите на
направление „Опазване на водите” са с цел извършване на мерки за предотвратяване риска
от замърсяване на водни обекти от поречието на р.Камчия – р.Поройна - чрез
производствени отпадъчни води, зауствани в канализационна мрежа гр.Шумен, местно дере
при с.Хан Крум и южно от кв.Дивдядово, приток на р.Камчия; местно дере при с.Крива река,
приток на р.Крива; местно дере при с.Златна нива, приток на р.Провадйска.
Във връзка с организираната от страна на РИОСВ гр.Шумен за втора поредна година
кампания за най-много предадена хартия за рециклиране, под надслов „Гората за децата”,
посветена на Седмицата на гората, с гордост съобщаваме, че за периода от 01 април до 31
май 2013-та г. общото количество предадена за рециклиране хартия, е 8 265, 110 кг.
Минималното количество, от което стартира съревнованието, е 10 кг. РИОСВ обяви 5 юни
2013 година за ден на отворените врати, по случай успешното приключване на кампанията. В
сградата на инспекцията ще бъдат раздадени общо 70 бр. дръвчета на всички участници,
предали кантарните си бележки от 1 до 30 април 2013 г. В Информационния център на
РИОСВ – Шумен ще бъдат изложени рисунките и предметите, изработени от рециклирани
материали, на всички участници в конкурса, организиран от МОСВ - „Обичам природата и
аз участвам”. Участниците ще получат грамоти и книжки на екологична тематика.
По случай 5 юни – Световния ден на околната среда от 10:00 часа в залата на втория
етаж на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, ще се проведе тържество с
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участието на децата от Клуб „Приятели на здравето” към НУ „Княз Борис I”, децата от ЦДГ
№ 32 „Дружба” и учениците от III ОУ „Димитър Благоев”.
В края на мероприятието ще бъдат раздадени наградите на участниците предали найголямо количество хартия за рециклиране за периода на кампанията – от 1 април до 3 юни
2013 г. Победителите предали най-голямо количество хартия за рециклиране, ще получат
своите награди, като за класираните на първо място в индивидуалната и груповата
надпревара наградата е фотоапарат, за второ място – MP4 плейър, а за трето място –
чатпакет.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец юни 2013 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно-наказателна дейност за периода 01-30 юни
2013 г. е санкционирането на билкозаготвители по смисъла на Закона за лечебните растения,
които не са представили в РИОСВ гр.Шумен обобщена информация за изкупените,
обработените и реализираните количества билки през предходната 2012-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 2013 г., като за
периода са издадени 15 бр. НП на неизрядни билкозаготвители.
През месец юни 2013 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал общо 20 бр. НП, с
които е наложил глоби и имуществени санкции в размер на 4150 лв. С НП на „СИ – ВИ –
ЕС” ЕООД гр.Велико Търново е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за
това, че на обект „Млекопреработвателно предприятие”, находящо се в гр.Омуртаг, чрез
бездействие не е изпълнило дадени с протокол за проверка два броя задължителни за
изпълнение предписания: за почистване на локалното пречиствателно съоръжение за
отпадъчни води от натрупаните мазнини и утайки и да се направи проучване за варианти на
оптимизиране на пречистването на отпадъчните води, зауствани в пъвърхностния воден
обект.
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 2 бр. НП за налагане на санкции по реда
на чл.69 и сл. ЗООС, като общия им размер е 266 лв., сред които:
• на „Екокомерс НЕК” ООД, гр.Търговище е наложена текуща месечна санкция в
размер на 137 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
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•

пределно допустимите норми на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух,
определени в 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 (ДВ, бр.64/2005 г.), по показател „прах” при
експлоатацията на сушилна инсталация към цех за производство на брикети, находящ
се в гр. Търговище;
на „Хан Омуртаг” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София е наложена
текуща месечна санкция в размер на 129 лв. за замърсяване на околната среда над
допустимото и неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на вредни
вещества в заустваните отпадъчни води, установени в Комплексно разрешително по
показатели „азот нитритен”, „общ фосфор” и „активна реакция” при експлоатацията
на Завод за производство на фаянс и теракота, находящ се в гр.Шумен;

Акценти от извършената контролна дейност:
• През отчетния месец е извършена 1 бр. проверка на оператор с издадено комплексно
разрешително - „Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище;
• Експерти на РИОСВ и Инспекцията по труда извършиха съвместни проверки на 5 бр.
пункта за изваряване на етерични масла, във връзка с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси с цел установяване на съответствие с изискванията на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) и по-специално за необходимост и наличие на предварителни регистрации на вещества;
• Извършени са 5 бр. комплексни проверки;
• Извършиха се 10 бр. съвместни проверки със служители на ОД-МВР гр.Шумен и
Търговище на фирми, извършващи дейност по продажба на авточасти втора употреба и
автоморги;
• Извършени са 2 бр. пробонабирания, с цел анализ за ГМО – в с. Царев брод, общ. Шумен и гр.Търговище;
• През периода са извършени 2 бр. проверки на обекти с измерване на показателите на
шум излъчван от промишлени източници;
• През месец юни експертите на РИОСВ гр.Шумен, с помощта на съвестни граждани,
спасиха 5 бр. екземпляри: 2 бр. от вида Черен бързолет; 1 бр. от вида Бухал и 1 бр. от
вида Обикновен мишелов, които бяха изпратени в Спасителен център за диви животни
„Зелени Балкани” – гр. Стара Загора, както и 1 бр. от вида Шипобедрена костенурка –
вид, който попада в Приложение 3 на ЗБР. Костенурката е пусната на свобода - в
подходящо местообитание в района, където е намерена;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Извършиха се 6 бр. проверки на животновъдни обекти, при което се установи, че
няма сериозни нарушения на добрите земеделски практики и екологичното законодателство.
Животинската торова маса се съхранява на бетонирани площадки или в изградени такива по
мярка 121 на 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.
Извършиха се 14 броя проверки по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки
на фирми, пускащи на пазара на Р България опакована готова продукция. От проверките се
установи, че фирмите изпълняват задълженията си по чл. 14 от ЗУО, чрез колективни
организации ООп и начисяват и заплащат продуктовите си такси.
Извършиха се 10 броя проверки по писмо на ОД на МВР гр. Шумен и гр. Търговище
на фирми, извършващи дейност по продажба на авточасти втора употреба и автоморги, при
които са дадени съответните предписания за привеждане дейността в съответствие със
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Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни
средства.
През месеца зачестиха сигналите, свързани с бране на нецъфнала липа. В тази връзка
бе извършена проверка по подаден сигнал от гражданин за бране на голямо количество
нецъфнала липа в бивша консервена фабрика в гр. Омуртаг, където има регистриран в
РИОСВ – Шумен билкозаготвителен пункт на физическо лице. При проверката се установи,
че сигнала е основателен, тъй като в билкозаготвителният пункт е добито/набрано голямо
количество нецъфнала липа, както и количества от коприва и цвят глог. За извършеното
нарушение на билкозаготвителя е съставен акт за установяване на административно
нарушение. Експертите на РИОСВ извършиха проверка и по друг подаден сигнал – за
незаконен пункт за билки, изкупуване на липов цвят и чупене на клоните на дърветата в с.
Преселка, общ. Нови пазар. При проверката не се установи изкупуване на липов цвят, като
не бе видяно да има някъде складирано/ разстлано количество цвят липа. В района не бяха
констатирани увредени липови дървета.
От представените от РЛ Шумен през месец юни за един обект протоколи с
резултатите от проведения контрол през месеца по фактор “шум” е видно, че не са
превишени регламентираните гранични стойности за съответните територии. При
проверката на Условие 12 от издаденото КР на “Тракия глас България” ЕАД, не е установено
неизпълнение от страна на оператора, по отношение на изискванията за провеждане на
наблюдение на показателите на шум.
Експертите на РИОСВ съставиха констативни протоколи за резултати от изпитване
на взети проби от отпадъчни води на общо 6 бр. обекти: “Винекс Преслав” АД, ДП
“Кабиюк”, Община Шумен – ГПСОВ-Шумен; “Милктрейд БГ” ООД; “Пип трейд” ООД, “В
и К” ООД гр.Търговище – ГПСОВ-Търговище. Не е установено превишение на
индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води на “Милктрейд БГ” АД и ДП
“Кабиюк”. Предстои подготвяне на предложение за налагане на текуща месечна санкция на
“Винекс Преслав” АД и “Пип трейд” ООД.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации попадащи в
обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 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.
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.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Със свое Решение от 03 юни 2013 г. Шуменски районен отхвърли жалбата на
„Екомакс” ООД гр.Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на дружеството е
наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лв. за това, че на площадка в гр.Шумен за
дейности с отпадъци е извършвало нерегламентирано изгаряне на кабели, в противоречие
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със забраната, установена в Закона за управление на отпадъците. Решението подлежи на
обжалване пред ШАС.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец юли 2013 г.
извър
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постановления
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с НП по чл. 69 от
ЗООС

събрани
суми от
наложени
санкции*

ПАМ

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно-наказателна дейност за периода 01-31 юли
2013 г. е санкционирането чрез издаването на 6 бр. НП на физически лица, за които е
установено, че са изкупували с цел продажба (търговска дейност) черни и цветни метали,
както следва: 120 кг отпадъчно желязо, 3 бр. оградни мрежи (три топа), 2 бр. метални варели
с вместимост 200 кг; медна тава – 1 бр. В и К части, без регистрация по Търговския закона и
без Разрешително по чл.35, ал.1 от ЗУО. На всяко от лицата е наложена глоба от 1 500 лв.
През месец юли 2013 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал общо 14 бр. НП, с
които е наложил глоби и имуществени санкции в размер на 15 100 лв., сред които:
1. на Мердин Мустафа Байрям - кмет на Община Върбица, е наложена глоба в размер на
3 000 лв. за това, че в качеството си на кмет на Община Върбица е допуснал
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци (утайки) от септични ями, изчерпани от
общински детски градини, на нерегламентирано място на територията на общината в
нарушение на чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО;
2. на Иван Костадинов Иванов от гр.Девня е наложена глоба в размер на 2 000 лв. за
това, че нерегламентирано е изгарял бракувани електрически кабели на територията
на бракувана помпена станция “Златна нива”, общ.Каспичан;
3. на Кремен Костадинов Иванов е наложена глоба в размер на 2 000 лв. за това, че
нерегламентирано е изгарял бракувани електрически кабели на територията на
бракувана помпена станция “Златна нива”, общ.Каспичан;
4. на община Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че в
качеството си на лице, стопанисващо обект Старо депо за неопасни твърди битови
отпадъци, частично рекултивирано, находящо се в кв.Дивдядово, гр.Шумен,
собственост на общината,
не е изпълнила дадено с Протокол за проверка
задължително за изпълнение предписание на контролен орган, а имено: Да се вземат
незабавни мерки за изчерпване и почистване на събирателната шахта. Да се
предприемат мерки за прекратяване на преливането на инфилтрат и да не се допуска
последващо такова. Да се извърши почистване на локализираните замърсени земни
площи.
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За периода, Директора на РИОСВ е издал и 6 бр. НП за налагане на санкции по реда
на чл.69 и сл. ЗООС, като общия им размер е 9 836 лв., сред които:
• на „ЕнерСис” АД, гр.Търговище е наложена текуща месечна санкция в размер на 7
118 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни
води, установени в Комплексно разрешително по показатели “сулфатни йони”,
“олово”, “БПК5”, “азот амониев” и „азот нитритен”, при експлоатацията на
Предприятие за производство на акумулатори и батерии, находящо се в
гр.Търговище;
• на ЕТ “Николай Неделчев” гр.Велики Преслав е наложена текуща месечна санкция в
размер на 2 407 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване
на индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните
отпадъчни води, установени в разрешително за заустване по показатели “БПК5”, “азот
амониев”, “неразтворени вещества” и “ХПК” при експлоатацията на Цех за
замразяване, съхранение и консервиране на плодове и зеленчуци, находящ се в
с.Кочово, общ.Велики Преслав;
• на “Фрештекс текстил финишинг България” ЕООД гр.Попово е наложена текуща
месечна санкция в размер на 227 лв. за замърсяване на околната среда над
допустимото и неспазване на пределно допустимите норми на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух, определени в 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 (ДВ, бр.64/2005 г.), по
показатели „прах” и “въглероден диоксид” при експлоатацията на Предприятие за
пране и багрене на готово облекло, находящо се в гр.Попово;
Акценти от извършената контролна дейност:
• През отчетния месец са извършени 4 бр. проверки на оператори с издадено комплексно
разрешително - “Братя Томови” АД, гр. Попово, „Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар,
„Брамас 96” АД, гр. Шумен и „Алкомет” АД, гр. Шумен;
• Извършени са 8 бр. комплексни проверки;
• Във връзка с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, с цел установяване на съответствие с изискванията на Регламент
(EO) 1907/2006 (REACH) и по-специално за необходимост и наличие на предварителни
регистрации на вещества, се извършиха 3 бр. проверки на фирми с инсталации за изваряване на етерични масла;
• През периода са извършени 2 бр. проверки на обекти с измерване на показателите на
шум излъчван от промишлени източници;
• Извършени са 14 бр. проверки с вземане на проби от отпадъчни води;
• Бяха направени и 9 бр. проверки по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на
фирми, пускащи на пазара на Р България опакована готова продукция;
• Извършиха се 4 бр. проверки на животновъдни обекти;
• Проверени бяха общините Хитрино, Никола Козлево, Опака и Шумен във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 19 от ЗУО и закритите общински депа на Хитрино
и Никола Козлево.
• 5 бр. са извършени проверки на билкозаготвителни пунктове;
• 2 бр. са извършени проверки на ЗТ – ЗМ „Могилата” и „Петка Балкан”;
• През месец юли експертите на РИОСВ гр.Шумен, с помощта на съвестни граждани,
спасиха 7 бр. екземпляри: 6 бр. изпратени екземпляри от видовете Бял щъркел (4 бр.),
Белоопашат мишелов – 1 бр., и Малък сокол – 1 бр., в Спасителен център за диви
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животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора; 1 бр. пуснат обратно в природата
екземпляр от вида Шипоопашата костенурка;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 3 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Гюней" ООД, с. Врани кон, общ. Омуртаг е съставен АУАН за това, че
дружеството не е провело емисионен контрол (СПИ) на вредни вещества в
отпадъчни газове от инсталация за производство на дървени въглища;
2. на Пламен Станчев Йосифов, с. Беломорци, общ. Омуртаг е съставен АУАН за
това, че лицето е добило билки - липа, която е била в нецъфтнало състояние, в
нарушение на забраната на Наредба №2/2004 г.;
3. на ЕТ "Аморфа - 94 -Пенчо Калчев-Радка Цонева", гр.Попово е съставен
АУАН за това, че не е изпълнил предписания от Констативен протокол: да се
предприемат мерки за предотвратяване изтичането на отпадъчни води и течна
торова маса по съседни терени (земни площи). Да се изгради събирателно
съоръжение за събиране на формираните от доилното помещение отпадъчни води;
Извършиха се 4 бр. проверки на животновъдни обекти, при което се установи, че
няма нарушения на добрите земеделски практики и екологичното законодателство.
Животинската торова маса се съхранява на бетонирани площадки или в изградени площадки
по мярка 121 на 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.
Извършиха се 9 броя проверки по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на
фирми пускащи на пазара на Р. България опакована готова продукция. От проверките се
установи, че фирмите изпълняват задълженията си по чл. 14 от ЗУО, чрез колективни
организации ООп и начисяват и заплащат продуктовите си такси, като от тях 6 броя са
проверени и по ЗУО.
През месеца са обработени 2 броя доклади за проведени СПИ от оператори с източници
на емисии (“БКС Търговище” ЕООД, гр. Търговище – асфалтова база „Разбойна” и
“Керамат”АД, гр. Каспичан – цех Каспичан).
От представените от РЛ Шумен за един обект („ЮЕС Комерс” ООД, с. Голямо Градище
от извършен контрол през месец юни) протоколи с резултатите от проведения контрол е
видно, че не са превишени регламентираните гранични стойности за съответните територии.
При проверката на Условие 12 във връзка с издадените КР не е установено
неизпълнение от операторите по отношение на изискванията за провеждане на наблюдение
на показателите на шум.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации попадащи в
обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 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.
Не са констатирани нарушения на изискванията за етикетировка и максимално
допустимо съдържание на ЛОС в продукта във връзка с Наредбата за ограничаване на
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емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти.
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 с издадените комплексни разрешителни
НДЕ.
Фирмите навлизат бързо в новата нормативна уредва. Обхващат се нови обекти
генератори на отпадъци, чиято дейност се привежда в съответствие с Закона за управление
на отпадъците. През месеца са почистени 13 броя нерегламентирани сметища.
През периода в резултат на извършените планови проверки не са установени
несъответствия по отношение на изискванията на Закон за защита от шума в околната среда
и Наредба № 6 - регламентираща граничните стойности на излъчвания в околната среда
шум.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
В резултат на извършеното контролно измерване през месец юни във връзка с подадените
сигнали от жители на с. Илийно относно работата на инсталация за производство на дървени
въглища, е установено съдържание на прах в отпадъчните газове над НДЕ. Съставен е
констативен протокол и е направено предложение за налагане на санкция по реда на чл. 69 от
ЗООС. На управителя на дружеството е дадено предписание относно изграждане на
пречиствателно съоръжение към инсталацията.
Със свое Решение от 17 юли 2013 г. Шуменски районен отхвърли жалбата на
„Екомакс” ООД гр.Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на дружеството е
наложена имуществена санкция в размер на 2 000 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. Решението подлежи на
обжалване пред ШАС.
Със свое Решение от 16 юли 2013 г. Великопреславски районен отхвърли жалбата на
„Вторични суровини” ООД гр.Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, в частта му, с
която на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. за това, че на
площадка в гр.Велики Преслав е допуснало смесване на ИУЕЕО с др. отпадъци /ОЧЦМ/,
като е отменил същото в частта му, с която е наложена санкция в размер на 4 000 лв. за това,
че на същата площадката съхранява ИУЕЕО в нарушение на изискванията и съхранява
ИУЕЕО, което не се води в отчетната книга по отпадъците под съответния код. Решението
подлежи на обжалване пред ШАС.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец август 2013 г.
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0
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събрани суми
от наложени
санкции*
ПАМ

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно – наказателна дейност на РИОСВ гр.Шумен е
това, че през август 2013 г. са събрани общо 64 387,25 лв. от наложени глоби и имуществени
санкции. През месеца инспекцията е санкционирала неизрядни билкозаготвители,
извършили нарушения на Закона за лечебните растения, за което са издадени 5 бр. НП, с
които са наложени глоби в размер на 800 лв.
Акценти от извършената контролна дейност:
• През месеца беше депозиран сигнал за висока запрашеност на въздуха в гр.Търговище,
в следствие на извършване на рехабилитация на ВиК инфраструктура в града, по повод
на който беше сезирана и Районна прокуратура гр.Търговище, в следствие на което с
постановление на прокурор от РП Търговище беше възложена проверка на място;
• През отчетния месец са извършени 6 бр. комплексни проверки;
• Във връзка с утвърден график за ЗИК през месеца е извършен инструментален контрол
на 1 бр. обект с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
• През периода са извършени 2 бр. проверки на обекти с измерване на показателите на
шум, излъчван от промишлени източници;
• Извършени са 2 бр. проверки с вземане на проби от отпадъчни води и 13 бр. проверки
на обекти, емитери на отпадъчни води- зауствани във воден обект;
• Бяха направени и 8 бр. проверки по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на
фирми, пускащи на пазара на Р България опакована готова продукция;
• Извършиха се 3 бр. проверки на животновъдни обекти;
• През месеца са почистени 14 бр. нерегламентирани сметища в териториалния обхват на
РИОСВ гр.Шумен;
• 2 бр. са извършените проверки на билкозаготвителни пунктове;
• 3 бр. са извършени проверки на ЗТ – ПР „Патлейна”, ЗМ „Марашка кория” и ЗМ
„Каньона”;
• 1 бр. извършена извънредна проверка на Вековно дърво - Дъб, в с. Величка, общ.
Омуртаг;
• През месец август експертите на РИОСВ гр.Шумен, с помощта на съвестни граждани,
спасиха 5 бр. екземпляри: 3 бр. от вида Бял щъркел, 1 бр. от вида Черен щъркел и 1 бр.
от вида Осояд;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 8 бр. АУАН, както
следва:
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1. на управителя на "Десислава" ЕООД, гр.София е съставен АУАН за това, че не е
предала ИУМПС в център за разкомплектоване;
2. на "Арон" ООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че при обработката на
поземлен имот, попадащ в защитена местност “Могилата”, е късало и изкоренило
всякакви растения и е изменило естествения облик на поземления имот, което е в
нарушение на Заповедта за обявяване на ЗМ;
3. на Мехмедали Юсеинов Юсеинов - отговорник – изкупчик в билкозаготвителен
пункт в с.Вардун, общ.Търговище е съставен АУАН за това, че не е водил редовно
регистрираната книга - дневник към билкозаготвителния пункт;
4. на Атанас Тодоров Йорданов, гр.Попово е съставен АУАН за това, че
нерегламентирано разкомплектова ИУМПС;
5. на Росен Вълчев Жечев, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е представил за
проверка изискана с констативен протокол документация в указания срок;
6. на "Си Ви ЕС" ЕООД гр.Велико Търново е съставен АУАН за това, че не е
изпълнило дадени с Протокол за проверка предписания на контролен орган при
експлоатацията на млекопреработвателно предприятие, находящо се в гр.Омуртаг;
7. на "Сибел" ЕООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че извършва дейности по
събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, компоненти и материали от
тях на площадка, неотговаряща на изискванията на ЗУО и подзаконовата нормативна
уредба;
8. на "ПС Електрик" ООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е водило
отчетността по отпадъците в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
Във връзка с Постановление от 15.08.2013 г. на РП Търговище, беше извършена
проверка в гр. Търговище на 27.08.2013 г. относно спазването на изискванията на Закон за
чистотата на атмосферния въздух при изпълнение на строителните дейности по проект
“Рехабилитация на ВиК мрежите в гр. Търговище”. В присъствие на представители на
Община Търговище и фирмата изпълнител бе извършен оглед на следните участъци: ул.
“Капитан Данаджиев”; ул. “Граф Игнатиев”; ул. “Боровец”; ул. “Ст. Куцаров”; ул.
“Сердика”; ул. “Крали Марко”; ул. “Троян”; бул. “Ал. Стамболийски”; ул. “Г.С. Раковски”;
ул. “Осъм”; ул. “Сп. Грамадов”; ул. “Катрафилов”. Установено бе, че направените изкопи в
резултат на дейностите по проекта са запълнени с фракционен материал за пътни настилки
до ниво асфалт. На три места са констатирани открити изкопи – ул. “Капитан Данаджиев” до
кръстовището с ул. “Боровец”; ул. “Ст. Куцаров” до кръстовището с ул. “Троян”; ул. “Граф
Игнатиев”. Същите са технологични отвори за подлежащите на изграждане връзки за
водопроводи. До изкопите е установено наличие на фракционен скален материал, предвиден
за обратно им засипване и за обезопасяването им към момента. При огледа на всички
участъци е констатирано, че е извършено оросяване с цел ограничаване разпространението
на прахообразни вещества. От проведените разговори с представителите на Община
Търговище и фирмата изпълнител е уточнено, че асфалтирането на посочените улици ще
бъде извършено след приключване на дейностите по целия “Лот”, в т.ч. и свързване с
домови отклонения на жилищни сгради. Съгласно утвърдения график, същото би следвало
да започне да се изпълнява от средата на м. септември. Към момента на проверката изкопни
работи са се извършвали единствено на ул. “Г.С. Раковски” до кръстовището с ул. “Осъм”.
Констатирано е, че не са започнали дейности във връзка с изпълнение на проекта на ул.
“Тодор Каблешков” и ул. “Любен Каравелов”.
При проверката не е установено наличие на строителни отпадъци в работните
участъци. С цел недопускане замърсяване на уличните платна и образуването на емисии на
прахообразни вещества, същите се извозват своевременно в кариера с. Пролаз, като част от
проекта за рекултивация. Във връзка с дейностите с отпадъци са представени Разрешения №
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№ РСО-02-25 / 16.05.2013 г. и РСО-02-48 / 17.07.2013 г. на Кмета на Община Търговище,
издадени на основание чл. 17, ал. 1 от Наредбата по чл. 22 от Закон за управление на
отпадъците.
При проверката е представена Заповед № 3-01-772 от 26.08.2013 г. на кмета на
Община Търговище относно ежедневен контрол на строителните дейности със заложени
конкретни условия за изпълнение с цел недопускане на замърсяване. Същата е издадена във
връзка с писмо на РИОСВ Шумен № 5037 / 22.08.2013 г. до Община Търговище относно
постъпил сигнал за запрашеност на въздуха.
Във връзка с изискването за регистрация на инсталации, извършващи дейности
свързани с употребата на органични разтворители в обхвата на Приложение № 1 от Наредба
№ 7, съгласно чл. 30, ал. 3 от ЗЧАВ, през месец август са издадени 4 броя Удостоверения за
регистрации на фирмите.
През месеца са издадени 4 броя разрешителни за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО
и 7 броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
През месеца са обработени 3 броя доклади за проведени СПИ от оператори с източници
на емисии (“Брамас 96” АД, гр. Шумен, “Айсис” ООД, гр. Каспичан и „Каолин” АД, гр.
Сеново – ОФ „Каолиново”).
В резултат на извършеното контролно измерване през месец юли във връзка с
представените протоколи с резултати относно работата на котел към инсталация за
производство на растителни масла в гр. Попово на “Роса”АД, е установено съдържание на
СО и прах в отпадъчните газове над НДЕ. Съставен е констативен протокол и е направено
предложение за налагане на санкция по реда на чл. 69 от ЗООС.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Във връзка с депозирания сигнал за запрашеност на въздуха, от 23.08.2013 г. до
27.08.2013 г. в гр. Търговище се извършиха измервания за определяне качеството на
атмосферния въздух по контролираните параметри (в т.ч. и ФПЧ 10) от мобилна станция на
РЛ гр. Варна към ИАОС гр. София. За периода не са регистрирани стойности над
средноденонощната норма (СДН - 50 µg/m3) по показател ФПЧ 10, регламентирана с Наредба
№ 12 от 12.06.2013 г.
От представените от РЛ Шумен за 2 броя обекта („Електоапаратура” ЕООД, с.
Ковачевец, община Попово и „Кея Комерс 03” ЕООД, с. Светлен, община Търговище от
извършен контрол през месец юли) протоколи с резултатите от проведения контрол е видно,
че не са превишени регламентираните гранични стойности за съответните територии.
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации попадащи в
обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 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.
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.
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 с издадените комплексни
разрешителни НДЕ.
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4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец септември, в периода от 16 до 22 септември, традиционно се отбелязва
Европейската седмица на мобилността. Началото на кампанията е свързано с факта, че 16
септември се чества като Международен ден за защита на озоновия слой, а 22 септември се
чества като Европейски ден без автомобили в България.
Тази година кампанията ще се проведе под наслов „Чист въздух – ти си на ход!“. Във
връзка с горното, за втора поредна година РИОСВ гр.Шумен организира спортно
мероприятие – крос за децата. Тази година събитието е за учениците на ОУ “Св. Св. Кирил и
Методий” с.Царев брод, общ.Шумен. То ще се проведе на 20 септември 2013 от 15.00 часа в
с.Царев брод. Целта на спортната надпревара е да насочи усилията на подрастващите към
истинските методи за поддържане на физическо и духовно здраве, социално благоденствие и
усъвършенстване начина им на живот.
Със свое Решение от 1 август 2013 г. Великопреславски районен отхвърли жалбата на
„Вторични суровини” ООД гр.Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което
дружеството беше санкционирано с 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, като съдът е
намалил наложената санкция от 2000 лв. на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред
ШАС.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец септември 2013 г.
проверени
обекти

извършени
проверки

съставени
актове

актове за
неизпълнение на дадени предписания

отменени
актове с
резолюция

брой

брой

общ
брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.
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98

98

7 бр.

2 бр.

0 бр.

1 бр.

2500 лв.

1 бр.

2213 лв.

13 694,46 лв.

0 бр.
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наказателни
постановления

наложени
санкции с НП
по чл. 69 от
ЗООС

събрани
суми от
наложени
санкции*

ПАМ

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно – наказателна дейност на РИОСВ гр.Шумен е
това, че през септември 2013 г. с НП е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лв.
на “Фикосота синтез” ООД гр.Шумен за това, че при експлоатацията на Предприятие за
производство на перилни препарати, миещи смеси, козметика, находящо се в гр.Шумен, в
качеството си на юридическо лице, е изхвърлило производствени отпадъчни води в
канализационна мрежа без пречиствателна станция, намираща се в гр.Шумен,
ул.Пролетарска, като е нарушило
емисионните норми на максимално допустимите
концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, зауствани в
канализационните мрежи на населените места, определени в Приложение №2 към чл.6 на
Наредба №7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени
отпадъчни води в канализационните системи на населените места.
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Също през месец септември, с НП е наложена текуща месечна санкция в размер на
2213 лв. на “Роса” АД гр.Попово за замърсяване на околната среда над допустимото и
неспазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, утвърдени с Приложение
№7 към чл.21, ал.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 (ДВ, бр.64/2005 г.) по показатели „прах” и „въглероден оксид” при
експлоатацията на парова централа към Предприятие за производство на растителни масла,
находящо се в гр.Попово.
Акценти от извършената контролна дейност:
• Акцент от контролната дейност през месеца са извършените проверки на общините на
територията на РИОСВ гр.Шумен, относно изпълнението на изискванията по чл.19 от
ЗУО и предприетите действия по изграждане на площадки по чл.19, ал. 3, т.11 от ЗУО и
приемането на общинските наредби по чл.22 от ЗУО, както и проверки на административни сгради, учебни заведения, болници и фирми, относно изпълнението на чл.33,ал.2
от ЗУО за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали. Проверени бяха 20 бр. обекта;
• През отчетния месец са извършени 3 бр. комплексни проверки и 2 бр. проверки на
обекти с КР;
• Във връзка с утвърден график за ЗИК през месеца е извършен инструментален контрол
на 1 бр. обект с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
• Във връзка с влизане в сила на Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на Регламент /ЕО/
850/2004 и включване на нови УОЗ в неговите приложения, през месеца бе извършено
проучване, относно пускането на пазара и вноса на търговски смеси на PFOS в изделия
на територията на РИОСВ Шумен. Извършен е контрол на фирми, пускащи на пазара
определени изделия/ изкуствени килими, мокети, дамаски, тапицерии на мебели,
импрегнирани и промазани тъкани/, внос от Китай и Турция;
• За изпълнението на плана за контролен мониторинг за 2013 г., през месеца са извършени проверки с вземане на проби от отпадъчни води на 10 бр. обекти;
• Бяха направени и 4 бр. проверки по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на
фирми, пускащи на пазара на Р България опакована готова продукция;
• Извършиха се 2 бр. проверки на животновъдни обекти;
• 5 бр. са извършените проверки на билкозаготвителни пунктове;
• 3 бр. са извършените проверки на защитени територии: ПЗ „Гърбава чешма" - с. Стара
речка, ЗМ „Чибуклията", с. Хърсово и ПЗ „Дервенска пещера'" - с. Пролаз;
• 3 бр. извършени проверки на Вековни дървета - Дъб и Бук, землище гр. Велики
Преслав и Бряст на главен път София - Варна, землище с. Беломорци, общ. Омуртаг;
• През месец септември експертите на РИОСВ гр.Шумен, с помощта на съвестни граждани, спасиха 4 бр. екземпляри: 3 бр. от видовете Бял щъркел и 1 бр. Черен бързолет в
Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани" - гр. Стара Загора;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 7 бр. АУАН, както
следва:
1. на „Шумен пътнически автотранспорт” ЕООД гр.Шумен е съставен АУАН за
това, че е извършвало дейност по транспортиране на отпадъци в течна фаза без
издаден от Директора на РИОСВ гр.Шумен регистрационен документ по ЗУО;
2. на "ЮЕС комерс" ООД, с. Голямо градище, общ. Опака, е съставен АУАН за това,
че при експлоатацията на млекопреработвателно предприятие, е ползвало воден обект
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за заустване на отпадъчни води без необходимото основание - Разрешение за
ползване на воден обект, издадено по реда на Закона за водите;
3. на Сезгин Сали Хасан, с. Ясеновец, общ. Разград е съставен АУАН за това, че е
извършвал търговска дейности с ОЧЦМ, без да има издаден по реда на чл.35 от ЗУО
разрешителен документ;
4. на Ахмет Шюкри Ашим, с. Ясеновец, общ. Разград е съставен АУАН за това, че е
извършвал търговска дейности с ОЧЦМ, без да има издаден по реда на чл.35 от ЗУО
разрешителен документ;
5. на Димитър Георгиев Йовчевски, с. Багренци, общ. Кюстендил е съставен АУАН
за това, че е предлагал за продажба на изложба-базар 2 бр. екземпляри от вида
Бернардова розела, без да притежава регистрационни карти за тях. Птиците попадат в
приложение Б на Регламент №338/97 на Съвета относно защитата на видовете от
дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях;
6. на Мустафа Реджеб Якуб, кмет на с. Величка, общ. Омуртаг е съставен АУАН за
това, че не е изпълнил задължителни предписания, дадени с констативен протокол: да
промени настоящото ограждение на вековно дърво Дъб, находящо се в с. Величка, по
начин, който да следва короната на дървото и да постави информационна табела;
7. на Снежана Христова Иванова – ЗП, с.Васил Левски, общ.Търговище е съставен
АУАН за това, че не е изпълнила дадени задължителни предписания: да се почистят
замърсените участъци с торова маса; да се изгради площадка за временно съхранение
на торова маса, съобразно изискванията – с водонепропусклив под; да се предприемат
мерки за предотвратяване изтичането на течна торова маса от животновъдния обект
по съседни земни площи.
През месеца бяха проверени 20 бр. обекта, относно изпълнението на изискванията по
чл.19 от ЗУО и предприетите действия по изграждане на площадки по чл.19, ал. 3, т.11 от
ЗУО и приемането на общинските наредби по чл.22 от ЗУО, както и проверки на
административни сгради, учебни заведения, болници и фирми, относно изпълнението на чл.
33,ал.2 от ЗУО за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и
метали. От проверките на общини се установи, че общините с населени места над 10 000
жители са предприели действия по изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци и други. От проверките на учебните заведения, болници и администрации се
установи, че във повечето са осигурени съдове за разделно събиране на отпадъци и са
сведени изискванията на чл. 33, ал. 2 от ЗУО до персонала и служители, отговорни за
управлението на отпадъците.
Извършиха се 2 броя проверки на животновъдните обекти, при които се установи, че
животинската торова маса се съхранява на бетонирани площадки или в изградени площадки
по мярка 121 на 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.
През месеца е обработен 1 брой доклад за проведени СПИ от оператор с източник на
емисии (“Солвекс – Мира - Фрукт” АД, гр. Нови пазар). В резултат на извършеното
измерване от мобилна автоматична станция (МАС) Варна в гр.Търговище през периода 24.08
– 08.09.2013 г. и представените протоколи от изпитване от РЛ-Варна отчитаме, че не са
регистрирани превишения на СДН по показател ФПЧ 10.
От представените от РЛ Шумен за два обекта („Родопа 2005” ООД, гр. Търговище и
„Херти” АД, гр. Шумен – производствена площадка гр. Плиска от извършен контрол през
месец август) протоколи с резултатите от проведения контрол по фактор “шум” е видно, че
не са превишени регламентираните гранични стойности за съответните територии.
През месец септември 2013 г. се извършиха проверки общо на 16 обекта по изпълнение
на изискванията на чл.25, т.1,4,5,6,7,13,16 от Закона за защита от вредното въздействие на
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химичните вещества и смеси, Наредбата за реда и начина за съхранение на охв и смеси.
Основните предписания, дадени с констативните протоколи, са във връзка с представяне на
документи в РИОСВ, Шумен -актуални инструкции, оценки на складове за съхранение на
химични вещества и смеси, информация за поставяне на табели обозначаващи категориите
на опасност на опасни химични вещества и изготвяне, или актуализиране на оценка за
екологичните щети по чл.3, ал.1 от Наредба /ДВ бр.96 от 2008г./.
През месец септември 2013 г.,
в местността “Летище” край гр.Шумен, на
организирана изложба базар за гълъби, декоративни животни и екзотични птици, експерти на
РИОСВ гр.Шумен конфискуваха 2 броя екземпляри от вида Бернардова розела – вид,
включен в Приложение В към чл.3 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета, относно защитата
на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, поради това, че
лицето, което ги е предлагало за продажба на базара, не е притежавало документи,
доказващи законния им произход. Във връзка с това, птиците са отнети в полза на държавата,
а на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение на нормите
на Закона за биологичното разнообразие. Защитените екземпляри са транспортирани веднага
до ОП “Зоопарк – СЦ” гр.Варна, където същите са настанени за отглеждане в добро
физическо състояние, без видими външни наранявания.
При извършена проверка по сигнал за замърсяване на яз.Фисек, общ.Търговище се
установи запушване на канализационен тръбопровод на фирма «Хаддад» ООД
с.Макариополско – експлоатираща млекопреработвателно предприятие в населеното място.
Вследствие на това, е било осъществено заустване на отпадъчни води в повърхностен воден
обект. В момента на проверката, служители на дружеството са предприели необходимите
мерки за възстановяване проводимостта на тръбопровода, с което аварийната ситуация бе
отстранена своевременно.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
В повечето администрации на общини и фирми, както и в учебни и болнични
заведения са въведени системи за разделно събиране от съответните сгради, което е
предпоставка за увеличаване на степента на разделното събиране на отпадъци от хартя и
картон, стъкло, пластмас и метали, като в частност и от опаковки за съответното населено
место.
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации, попадащи
в обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 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.
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.
Проверените обекти в обхвата на Наредба № 16, отговарят на изискванията за
оборудване на инсталациите за съхранение на бензини със системи, съответстващи на Етап І
на Улавяне на бензиновите пари (УБП). Операторите са уведомени за изискванията относно
оборудване на съоръженията със системи съответстващи на Етап ІІ на УБП (оборудване за
улавяне на бензиновите пари от резервоара на МПС в процеса на зареждане в
бензиностанцията).
Вследствие на извършената контролна дейност през месеца са прекратени
замърсявания на следните водни обекти: р.Теке дере, местно дере и яз.Фисек с.
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Макариополско; р.Крива река, поречие Провадийска река; р.Черни лом, поречие Русенски
лом.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
За втора поредна година РИОСВ гр.Шумен организира крос за децата, по случай
кампанията Европейска седмица на мобилността, която се провежда традиционно в периода
от 16 септември до 22 септември. Тази година спортната надпревара бе организирана за
децата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Царев брод, общ.Шумен. В следствие на добрата
организация от страна на кмета на с.Царев брод и Директора на училището, в състезанието,
провело се на 20 септември 2013 г. в двора на училището, участие взеха над 120 ученици.
Надбягването се проведе в четири възрастови групи, както следва: 1-ви – 4-ти клас момичета; 1-ви – 4-ти клас – момчета; 5-ти – 8-ми клас – момичета и 5-ти – 8-ми клас –
момчета. На спортния празник бяха раздадени награди за най-добрите, осигурени от РИОСВ
гр.Шумен. Бяха раздадени материални награди на всички финиширали от 1-во до 10-то
място включително, както и за училището.
Със свое Решение от 16 септември 2013 г. Шуменски районен съд отхвърли жалбата на
община Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което общината беше санкционирана
с еднократна санкция в размер на 2695 лв. за замърсяване на околната среда над

допустимото и превишение на ПДН за замърсяване на трета 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
канализационна мрежа гр.Шумен с Градска пречиствателна станция за отпадъчни
води – Шумен. Решението подлежи на обжалване пред ШАС.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН

Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно – наказателна дейност на РИОСВ гр.Шумен е
това, че през месец октомври 2013 г. Директора е санкционирал физически и юридически
лица, извършили административни нарушения на нормите по околна среда, за което са
издадени 4 бр. НП, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 12 500
лв., както следва:
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1. на „Шумен пътнически автотранспорт” ЕООД гр.Шумен е наложена имуществена
санкция в размер на 7 000 лв. за това, че дружеството е извършвало дейност по
транспортиране на отпадъци в течна фаза без издаден от Директора на РИОСВ
гр.Шумен регистрационен документ по ЗУО;
2. на „Месни продукти” ЕООД с.Здравец, общ.Търговище е наложена имуществена
санкция в размер на 2500 лв. за това, че в с. Здравец, общ.Търговище, при
експлоатацията на обект „Кланица”, е ползвало повърхностен воден обект –
р.Здравешко дере – ІІ-ра категория водоприемник, поречие р.Камчия, за заустване на
отпадъчни води без необходимото за това основание - надлежно издадено
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води;
3. на Мустафа Джемалов Мустафов - с.Станец, общ.Омуртаг, е наложена глоба в
размер на 2 000 лв. за това, че в качеството си на собственик на животновъден обект,
находящ се в с.Станец, общ.Омуртаг, не е изпълнил дадени му с констативен
протокол задължителни за изпълнение предписания в указания срок: 1. Да се
предприемат мерки за изграждане на площадка за временно съхранение на торовата
маса; 2. Да се предприемат мерки за изграждане на събирателна шахта за отпадните
води от животновъдния обект, за да не се допускат разливи по пътното платно на
населеното място;
4. на Димитър Георгиев Йовчовски - с.Багренци, общ.Кюстендил, е нолажена глоба в
размер на 1 000 лв. за това, че в гр.Шумен, на организирана изложба – базар на
гълъби, декоративни животни и екзотични птици, е предлагал за извършване на
търговски сделки 2 /два/ броя нерегистрирани екземпляри от вид гръбначни животни
по чл.90, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – от вида „Бернардова
розела” (Barnardius zonarius semitorquatus), попадащ в приложение Б на Регламент
(ЕО) №338/97 на Съвета от 09 декември 1996 г., относно защитата на видовете от
дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, за които екземпляри
законният им произход не може да бъде доказан;
Акценти от извършената контролна дейност:
• Акцент от контролната дейност през месеца са извършените 9 бр. проверки на автосервизи и пунктове за смяна на масла;
• Експертите провериха 16 бр. склада и Б-Б кубове за съхранение на залежали и негодни
за употреба препарати за растителна защита;
• По писмо на прокуратурата в област Търговище, във връзка с чистотата на населените
места от областта, за периода бяха извършени проверки на всички населени места в
област Търговище, съвместно с представители на общините. След извършените проверки няма съставени АУАН;
• През отчетния месец са извършени 6 бр. комплексни проверки и 4 бр. проверки на
обекти с издадено КР;
• Във връзка с утвърден график за ЗИК през месеца е извършен инструментален контрол
на 1 бр. обект с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, както
и 1 бр. проверка на обект с измерване на показателите на шум, излъчван от
промишлени източници;
• За изпълнението на плана за контролен мониторинг за 2013 г., през месеца са извършени проверки с вземане на проби от отпадъчни води на 16 бр. обекти;
• Бяха направени и 5 бр. проверки по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на
фирми, пускащи на пазара на Р България опакована готова продукция;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
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През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 6 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Тракия глас България" ЕАД гр. Търговище е съставен АУАН за това, че
дружеството е изхвърлило отпадъчни води в канализационната система на
гр.Търговище в нарушение на емисионните норми;
2. на "ТЕСИ" ООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството не е
предприело необходимите мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци
и материали, в противоречие с изискванията на чл.8, ал.2, т.3 от Закона за управление
на отпадъците;
3. на "ПХЖ Брадърс Комерс" ЕАД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е
изпълнило задължителни предписания, дадени с констативен протокол, както следва:
1. Да се представи документация, удостоверяваща използваното количество фреон
през 2012-та г.; 2. да се представят копия от досиета на хладилните системи за
първото полугодие на 2012- та г.;
4. на "Феникс - ММ" ООД, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че не е
изпълнило задължителни предписания, дадени с констативен протокол, относно
изпълнение на задължението на фирмата за нотифициране на Европейската агенция
по химикали, както и относно изграждане на съоръжение за пречистване на
отпадъчните газови потоци към действаща инсталация за производство на дървени
въглища;
5. на "Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови Пазар е съставен АУАН за това, че дружеството е
изхвърлило отпадъчни води в канализационната система на гр.Нови пазар в
нарушение на индивидуалните емисионните ограничения;
6. на Мустаф Джемалов Мустафов, с. Станец, общ. Омуртаг е съставен АУАН за
това, че в качеството си на собственик на животновъден обект, находящ се в с.Станец,
общ.Омуртаг, не е изпълнил дадени му с констативен протокол задължителни за
изпълнение предписания в указания срок: 1. Да се предприемат мерки за изграждане
на площадка за временно съхранение на торовата маса; 2. Да се предприемат мерки за
изграждане на събирателна шахта за отпадните води от животновъдния обект, за да не
се допускат разливи по пътното платно на населеното място;
При извършените от експертите проверки на автосервизи и пунктове за смяна на
масла, бяха проверени изключително и само нови обекти, непроверявани досега от РИОСВ –
Шумен. При проверките се констатира, че в по-голямата част от пунктовете за смяна на
масла, отпадъците се съхраняват разделно на обособени площадки, а опасните отпадъци като отработени масла и маслени филтри, се съхраняват в метални варели в помещения с
ограничен достъп. За констатираните пропуски по управлението на отпадъците, на
управителите на дружетвата са дадени задължителни предписания и срокове за тяхното
изпълнение.
От извършените на място проверки, съвместно с представители на общините, по
писмо на Окръжна прокуратура гр.Търговище в област Търговище, се констатира, че във
всички населени места старите закрити сметища не се използват, липсват и нови локални
замърсявания с отпадъци на нови терени, извън рамките на населените места. Установиха се
замърсявания в чертите на някои от населените места, за което на кметовете бяха дадени
предписания за почиставнето им и определени срокове за изпълнение. Всички населени
места в област Търговище имат организирано сметосъбиране и сметоизвозване, което се
осъществява регулярно, в зависимост от броя жители и броя поставени съдове за събиране на
битови отпадъци.
Извършиха се 5 броя проверки по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на
лица пускащи на пазара в Р. България опаковани стоки. От проверките се установи, че
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фирмите изпълняват задълженията си по чл. 14 от ЗУО, чрез участие в колективни системи,
представени от организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Задължените лица
своевременно начисляват и заплащат продуктовите си такси.
През месец октомври се извършиха и 16 бр. проверки на складове и Б-Б кубове за
съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, от които се
констатира, че препаратите се съхраняват съгласно изискванията на екологичното
законодателство. Не бяха установени течове от Б-Б кубовете и разливи и разпилявания на
препарати в складовете и по прилежащите земни площи.
От представените по фактор “шум” от РЛ-Шумен за един обект (ЕТ „Гетико Галин
Вичев”, гр. Търговище от извършен контрол през месец октомври) протоколи с резултатите
от проведения контрол е видно, че не са превишени регламентираните гранични стойности
за съответните територии.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месеца са обработени 5 броя доклади за проведени СПИ от оператори с източници
на емисии (“Енерсис” АД, гр. Търговище, „Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен, „Автомагистрали
Черно море” АД, гр. Шумен, „Пътища” АД, гр. Шумен и „Барс” АД, гр. Шумен). 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 с издадените комплексни разрешителни НДЕ.
Проверените обекти в обхвата на Наредба № 16 отговарят на изискванията за оборудване
на инсталациите за съхранение на бензини със системи, съответстващи на Етап І на Улавяне
на бензиновите пари (УБП). Операторите са уведомени за изискванията относно оборудване
на съоръженията със системи съответстващи на Етап ІІ на УБП (оборудване за улавяне на
бензиновите пари от резервоара на МПС в процеса на зареждане в бензиностанцията).
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
При извършените проверки по чистотата на населените места впечатление направи
доброто общо състояние на закритите сметища за битови отпадъци по населените места в
област Търговище. Всички те към настоящия момент са запръстени и не се използват от
населението. При проверките не са констатирани нови замърсявания на закритите сметища,
което говори за повишаване културата на гражданите и проявено отношение към опазване на
околната среда.
От извършените проверки на автосервизите и пунктовете за смяна на масла се
установи, че в по–голямата си част собствениците им съхраняват съгласно изискванията
отпадъците и ги предават на фирми, притежаващи документ за дейност с отпадъци по чл. 35
от ЗУО за съответния код отпадък, като доказателство на което бяха представени договори за
предаване на отпадъците и идентификационни документи за транспортирането и
третирането им.
При осъществените проверки на състоянието на складовете за залежали и негодни за
употреба пестициди се установи, че собствениците спазват изискванията за тяхното
съхранение и не се допуска замърсяване на околната среда.
В резултат на извършеното контролно измерване през месец октомври, във връзка с
представените протоколи с резултати, относно работата на Асфалтосмесителна инсталация
на „Пътинженерингстрой Т” ЕАД, асфалтова база Лиляк, не е установено съдържание на
прах, NOx, СО, SO2, ОВ и канцерогенни вещества в отпадъчните газове над НДЕ.
В резултат на извършеното контролно измерване през месец септември и във връзка с
представените протоколи с резултати относно работата на котел към инсталация за
производство на растителни масла в гр. В. Преслав на “Плиска ойл” ООД, е установено
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намалено съдържание на СО и прах в отпадъчните газове, поради което замърсяването
регистрирано при предходно пробонабиране също е намалено.
Със свое Решение от 1 август 2013 г. Административен съд гр.Шумен, като
касационна инстанция, отхвърли жалбата на „ЕКОМАКС” ООД гр.Шумен срещу НП на
Директора на РИОСВ, с което дружеството беше санкционирано с имуществена санкция в
размер на 1400 лв. за това, че на лицензирана площадка за дейности с отпадъци в гр.Шумен
е извършвало нерегламентирано изгаряне на кабели, в противоречие със забраната,
установена в ЗУО. Решението е окончателно.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец ноември 2013 г.

Проверени
обекти

Извършени
съставени
проверки актове

актове за
неизпълнение на
дадени
предписания

отменени
актове с
резолюция

издадени
наказателни
постановления

наложени
санкции с НП
по чл. 69 от
ЗООС

събрани
суми от
наложени
санкции*

ПАМ

брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

109

109

4 бр.

0 бр.

1 бр.

11 бр.

18 400 лв.

0 бр.

0 лв.

11 002 лв.

0 бр.

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акцент от месечната административно – наказателна дейност на РИОСВ гр.Шумен е
това, че месец ноември 2013 г. РИОСВ гр.Шумен е санкционирала физически и юридически
лица, извършили административни нарушения на нормите по околна среда, за което са
издадени 11 бр. НП, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 18 400
лв., както следва:
1. на “Сибел” ЕООД, гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.
за това, че на площадка, находяща се в гр.Шумен, извършва дейности по събиране,
съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства,
компоненти и материали от тях на площадка, неотговаряща на изискванията на
Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства;
2. на „ЮЕС - Комерс” ООД с.Голямо Градище, общ.Опака е наложена имуществена
санкция в размер на 2 000 лв. за това, че при експлоатацията на обект
„Млекопреработвателно предприятие”, е ползвало повърхностен воден обект – местно
дере, поречие р.Русенски Лом, за заустване на отпадъчни води без необходимото за
това основание - надлежно издадено Разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на визирания
обект;
3. на “Феникс – ММ” ООД, гр.Търговище е наложена имуществена санкция в размер
на 2 000 лв. за това, че в качеството си на лице, експлоатиращо площадка за
производство на дървени въглища, находяща се в с.Илийно, общ.Омуртаг, чрез
бездействие, не е изпълнило дадени му с констативен протокол задължителни за
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изпълнение предписания в указания срок: за нотификация в Европейската агенция по
химикали, съгласно изискванията на Регламент /ЕО/1272/2008/CLP” и за изграждане
на съоръжение за пречистване на отпадъчните газови потоци към действащата
инсталация за производство на дървени въглища;
4. на ЕТ “Аморфа – 94 - Пенчо Калчев – Радка Цонева”, гр.Попово, е наложена
имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за това, че в качеството си на собственик
на кравеферма, находяща се в с.Цар Асен, общ.Попово, чрез бездействие, не е
изпълнил дадено му с констативен протокол задължително за изпълнение
предписание в указания срок за предприемане на мерки за предотвратяване на
изтичането на отпадъчни води и течни торови маси по съседни терени (земни площи),
като се изгради събирателно съоръжение за събиране на формираните от доилното
помещение отпадъчни води, съгласно изискванията за предотвратяване
замърсяването на повърхностни или подземни водни тела;
5. на “ПС Електрик” ООД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че не е водило отчетността за количеството, естеството и произхода
на отпадъците, като не са били нанесени в отчетната книга количествата отпадъци,
формирани от дейността на дружеството;
6. на “Бенса Си Ен” ООД гр.Русе е наложена имуществена санкция в размер на 2 000
лв. за това, че на производствена площадка, находяща се в гр.Попово, не е водило
отчетността за количеството, естеството и произхода на отпадъците, като не е била
заверена и водена отчетна книга за количествата отпадъци, формирани от дейността
на дружеството;
7. на Мустафа Реджеб Якуб – кмет на с.Величка, общ.Омуртаг, е наложена глоба от
2 000 лв. за това, че чрез бездействие, не е изпълнил дадени му с констативен
протокол задължителни за изпълнение предписания в указания срок за намаляване на
ограждението около вековно дърво, като оградата следва короната на дървото и за
изработване и поставяне на информационна табела за вековното дърво на видно
място до дървото, без да то уврежда;
8. на Сезгин Сали Хасан, с.Ясеновец, общ.Разград, е наложена глоба в размер на
1 400 лв. за това, че в с.Садина, общ.Попово е извършвал търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни метали, без регистрация по Търговския закон и без
разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, като е изкупил от
жителите на с.Садина 35 кг отпадъчно желязо и 3 кг алуминиеви капачки;
9. на Ахмед Шюкри Ашим, с.Ясеновец, общ.Разград, е наложена глоба в размер на
1 400 лв. за това, че в с.Садина, общ.Попово е извършвал търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни метали, без регистрация по Търговския закон и без
разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, като е изкупил от
жителите на с.Садина 35 кг отпадъчно желязо и 3 кг алуминиеви капачки;
10. на „Гюней” ООД, с.Врани кон, общ.Омуртаг е наложена имуществена санкция в
размер на 500 лв. за това, че 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;
Акценти от извършената контролна дейност:
• През месец ноември 2013 г., експерти на РИОСВ гр.Шумен констатираха незаконна
сеч в резерват „Букака”;
• Съгласно получените през месеца протоколи от изпитване на проби за наличие на
ГМО, резултатите от изпитванията са, че не се открива генетично модифицирана
ДНК;
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Бяха извършени 7 бр. проверки с вземане на водни проби на промишлени предприятия и канализационни мрежи на населени места, във връзка с получено писмо от Басейнова дирекция за управление на водите за Черноморски район, за установено наднормено съдържание на «живак» в пунктове за мониторинг на повърхностни води на
р. Врана и р. Камчия;
Експертите на инспекцията извършиха проверки на автосервизи, пунктове за смяна
на масла и пунктове за смяна, монтаж и продажба на гуми втора употреба, като бяхя
проверени 14 бр. обекти - генератори на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти и 4 бр. пунктове за смяна и монтаж на автомобилни гуми;
Във връзка с изпълнение на програмата по почвен мониторинг III-то ниво – локални
почвени замърсявания 2013-та г., през отчетния период бяха извършени 16 бр. извънредни проверки;
Проверени са 27 бр. складове за залежали пестициди и Б-Б кубове за съхранението
им;
Във връзка с изискването за регистрация на инсталации, извършващи дейности,
свързани с употребата на органични разтворители, през месеца са издадени 4 бр.
Удостоверения за регистрации;
През месеца са обработени 7 бр. доклади за проведени СПИ от оператори, с
източници на емисии;
Представени са 7 бр. доклади за проведени собствени измервания по фактор “шум” от
оператори, с издадени КР;
5 бр. са извършените проверки на вековни дървета през месеца - 4 бр. на вековни
дървета от вида Цер, с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево и 1 бр. - от вида Дъб, с.
Омарчево, общ. Каолиново;
Извършена бе планова проверка на Община Шумен, във връзка със задълженията й да
изпълнява заложените в плана за действие мерки към „Програма за намаляване на
нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини
прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен с период на
действие 2011 г. – 2014 г.”;
През месец ноември са постановени 4 бр. решения за преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС за инвестиционни намерения. Три от решенията са за ИН за
първоначално залесяване на неземеделски земи, а четвъртото - за организиране на
площадка за извършване на дейности с отпадъци;

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 4 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Агрострой" ЕООД, гр. Нови пазар, е съставен АУАН за това, че дружеството
нерегламентирано е изхвърлило отпадък с код 10 12 08 - отпадъчни керамични
изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термична обработка);
2. на "Агрострой" ЕООД, гр. Нови пазар е съставен АУАН за това, че дружеството не
е водило отчетност за отпадъците по реда, предвиден в Наредба №2/2013 г., като в
отчетната книга е вписана невярна информация;
3. на СД "Кавлак 22 - Русев, Иванков и Сие", гр. Шумен, е съставен АУАН за това,
че нерегламентирано е изгаряло отпадъци от ИУМПС;
4. на ЕТ "Агроелит - Митов-Божидар Митов", гр. Търговище е съставен АУАН за
това, че не е организирал безопасното съхраняване на опасни отпадъци - залежали и
негодни за употреба пестициди;
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През м.ноември, от ИАОС ни бяха изпратени протоколи от изпитване на проби, взети от
територията на РИОСВ- гр. Шумен, за наличие на генетично модифицирана ДНК. Взетите
проби са от слънчоглед, царевица и листен материал от полета на Опитна станция по
земеделие- гр.Търговище, и от захарно цвекло и листен материал от опитни полета във
филиал с. Царев брод на „Земеделски институт”, гр. Шумен. Резултатите от изпитванията са,
че във взетите проби не се открива генетично модифицирана ДНК.
Във връзка с постъпил в РИОСВ- гр. Шумен рапорт от служители на Държавно горско
стопанство- гр. Шумен за констатирана незаконна сеч от неизвестен извършител в резерват
„Букака”, от представители на регионалната инспекция и горското стопанство бе извършена
незабавна проверка на територията на резервата. При проверката бе констатирана дървесина
от видовете бук и габър с диаметър 34-46 см, нарязана на по 1 м. Дървесината е изчислена на
7 пространствени м³. По време на проверката, дървесината от незаконната сеч бе маркирана с
горска марка и транспортирана до Горски разсадник в с. Салманово, където е предоставена
за отговорно пазене. За разпореждане с незаконно добитата дървесина, преписката е
изпратена в МОСВ. Предстои изпращане на сигнал до Районна прокуратура гр. Шумен за
извършеното престъпление.
При извършените 14 бр. проверки на автосервизи и пунктове за смяна на масла се
констатира, че в по-голямата част от пунктовете за смяна на масла, отпадъците се събират и
съхраняват разделно на обособени площадки, а опасните отпадъци - като отработени масла и
маслени филтри, се съхраняват в метални варели, в помещения с ограничен достъп.
През месец ноември се извършиха 27 бр. проверки на складове и Б-Б кубове за
съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, от които се
констатира, че същите се съхраняват съгласно изискванията на екологичното
законодателство. Не бяха установени течове от Б-Б кубовете, разливи и разпилявания на
препарати в складовете и по прилежащите земни площи. Извършиха се 16 бр. извънредни
проверки, относно изпълнение на програмата по почвен мониторинг III-то ниво – локални
почвени замърсявания 2013 г. При всички проверки по складовете за залежали пестициди и
Б-Б кубове, бяха снети и точните координати на географското им местоположение.
Във връзка с получените резултати през месеца от изпитване на взети проби от
отпадъчни води на общо 11 бр. обекта, отчитаме липса на превишаване на индивидуалните
емисионни ограничения /ИЕО/ за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект
за 4 бр. от промишлените предприятия - “Ив-мес” ЕООД, гр.Шумен; “Крис ойл 97” ЕООД,
гр.Каспичан; “Тракия глас България” ЕАД гр.Търговище и “Чугунена арматура България”
ЕАД гр.Попово. За 3 бр. предприятия: “Камаджиев милк” ООД гр.Нови пазар, “ЕнерСис”АД
гр.Търговище и Депо за неопасни твърди битови отпадъци гр. Търговище са установени
превишения на ИЕО, поради което за дружествата предстои налагане на текущи месечни
санкции. Останалите 4 бр. обекти са канализационни мрежи на населени места – гр.Шумен,
гр.Търговище, гр.Попово и с.Коньовец. За тях срокът за достигане на индивидуалните
емисионни ограничения е до 31.12.2015 г.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Основни пропуски, констатирани при проверките, извършени на автосервизи и
пунктове за смяна на масла, са неизвършена класификация на образувани от дейността
отпадъци и липса на отчетност за тях, което е в по – голяма степен от непознаването на
нормативната уредба в областа на управление на отпадъците от собствениците им. За
констатираните несъответствия, на управителите на дружетвата бяха дадени задължителни
предписания и срокове за тяхното изпълнение.
От извършените на място проверки по пунктовете за смяна и монтаж на гуми, както и
местата за продажба на гуми втора употреба, се установи, че излезлите от употреба гуми се
предават на лица, имащи документ по чл. 35 от ЗУО, за оползотворяване - в „Златна Панега
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Цимент” АД. Лицата, дистрибутори на нови гуми – лица пускащи на пазара на Р. България
гуми, са вписани в регистъра на ИАОС по чл. 24, ал. 1, т. г от Наредба №2 от 22.01.2013 г. С
предписания, е изискана информация за начина, по който се изпълняват задълженията на
дистрибуторите.
Въз основа на представените резултати с докладите за проведени СПИ от операторите с
инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух през месец
ноември, отчитаме, че от общо 7 бр. представени доклади, съгласно 6 бр. от тях, не са
превишени регламентираните с Наредба № 1 и с издадените комплексни разрешителни
НДЕ. Това са докладите на “БКС - Търговище” ЕООД, гр. Търговище, „Успех Металпринт
ССБ” ЕООД, гр. Шумен, „Рока България” АД, гр. Каспичан, „Протеин - 98” АД, гр. Шумен,
„Брамас - 96” АД, гр. Шумен и „Алкомет” АД, гр. Шумен. Във връзка с представения 7-ми
доклад за СПИ от страна на „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна – Асфалтова база – с.
Драгоево и съставен констативен протокол, е направено предложение за налагане на текуща
месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС, поради установени превишения на НДЕ.
От представените през месеца 7 бр. доклади за проведени собствени измервания по
фактор “шум” от оператори с издадени КР: „Алкомет” АД, гр. Шумен, „БМП – Близнаци –
Метал пластик” ООД, гр. Търговище, „Бряг – СК” ЕООД, гр. Варна, площадка – кв. Бряг, гр.
Търговище, СД „Квинс – Арго и СИЕ”, с. Презвитер Козма, „Камчия” ЕАД, гр. Шумен,
„Ескейп Груп” ООД, гр. Търговище и „Рока България” АД, гр. Каспичан, отчитаме, че на са
превишени граничните стойности за съответните територии, регламентирани с Наредба №
6.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Във връзка с приближаването на коледните и новогодишните празници, РИОСВ
гр.Шумен, със съдействието на Държавно горско стопанстсво “Върбица”, организират
конкурса “Екоколеда” за ръчно изработени играчки и гирлянди за елха, коледни и
новогодишни картички от екологични материали и/или рециклируеми отпадъци и
стихотворения на коледно – новогодишна тематика. Желаещите да се включат в конкурса,
трябва до 14 декември 2013 г. (събота) включително, да донесат в сградата на РИОСВ
гр.Шумен своите изработени предложения за участие, които собственоръчно ще закачат на
живото коледно дръвче на инспекцията. Комисия от експерти на РИОСВ гр.Шумен на 16
декември ще избере победителя. Подтикнат от идеята да стимулира купуването на живи
коледни дръвчета за предстоящите празници, екипа на екоинспекцията ще подари жива елха
на децата от онази група на целодневна детска градина /ЦДГ/, която се е представила найдостойно в организираната инициатива. Победителите ще бъдат обявени на 16 декември
2013 г. Участници в надпреварата могат да бъдат децата от една група на ЦДГ. Не се допуска
участие от името на цялото детско заведение.
Картичките, които участват в конкурса, ще бъдат изпратени с поздравителен адрес –
стихотворение, участвало в конкурса, от името на РИОСВ гр.Шумен до останалите
държавни и общински институции по случай настъпването на коледните и новогодишните
празници.
С Решение от 22 ноември 2013 г., Шуменски административен съд /ШАС/ отхвърли
жалбите, депозирани срещу Решението по оценка на въздействието върху околната среда на
Директора на РИОСВ гр.Шумен за изграждане на инсенератор в Каспичан. Съдът е
постановил, че при издаването на Решението не са допуснати нарушения на
административно- производствените правила, като същевременно атакуваният индивидуален
административен акт е издаден и в съответствие с приложимите правни разпоредби.
Решението на ШАС подлежи на обжалване пред ВАС.
Със свое Решение от 22 ноември 2013 г. ШАС отхвърли жалбата на „Екомакс” ООД
гр.Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на дружеството е наложена
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имуществена санкция за това, че не е изпълнило задължително за изпълнение предписание,
дадено с констативен протокол, относно спазването на изискванията на Закона за управление
на отпадъците, като е намалил наложената санкция на 1 000 лв. Решението е окончателно.
Със свое Решение отново от 22 ноември 2013 г. ШАС отхвърли жалбата на „Вторични
суровини” ООД гр.Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което дружеството беше
санкционирано с имуществена санкция за това, че не е изпълнило задължително за
изпълнение предписание, дадено с констативен протокол, относно спазването на
изискванията на Закона за управление на отпадъците, като съдът е потвърдил намалената в
размер на 500 лв. санкция Решението е окончателно.
Със свое Решение от 26 ноември 2013 г. ШАС отхвърли жалбата на „Вторични
суровини” ООД гр.Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, в частта му, с която на
дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. за това, че на площадка
в гр.Велики Преслав е допуснало смесване на ИУЕЕО с др. отпадъци / такива от ОЧЦМ/.
Решението е окончателно.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец декември 2013 г.

Провер
ени
обекти
брой

35 бр.

Извършени
Съставепроверки ни актове
брой
общ брой

35 бр.

4 бр.

Актове за
неизпълнение на
дадени
предписания
брой

Отменен
и актове
с резолюция
брой

1 бр.

0 бр.

издадени
наказателни
постановления
брой
сума

наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС
брой
сума

1 бр.

2 бр.

2 000 лв.

100 лв.

събрани
суми от
наложени
санкции*
лв.

2 789,54 лв.

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През месец декември 2013 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 1 бр. НП, с
което е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., на “Промишлено и хибридно
животновъдство Брадърс комерс” ЕАД, гр.Шумен за това, че дружеството не е изпълнило
задължителни за изпълнение предписания, дадени с констативен протокол: да се представи
документация, удостоверяваща какво количество фреон е използвано за допълване през
2012-та г. за хладилната инсталация както и да се представят копия на досиетата на
системите с отразени проверки за течове през първото полугодие на 2012-та г. за
инсталациите с количества над 30 кг хладилен агент.
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 2 бр. НП за налагане на санкции по реда
на чл.69 и сл. ЗООС, както следва:
• на “Инжстройинженеринг” ЕООД гр.Варна е наложена текуща месечна санкция в
размер на 70 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
по показатели “азотен оксид” и „прах”, при експлоатацията на Асфалтова база,
находяща се в с.Драгоево, общ.Велики Преслав;
39

ПАМ
брой

0 бр.

•

на „БКС Търговище” ЕООД, гр. Търговище е наложена текуща месечна санкция в
размер на 30 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни
води, установени в Комплексно разрешително по показатели “неразтворени
вещества”, “ХПК” и „азот нитритен”, при експлоатацията на Регионално депо за
неопасни отпадъци, находящо се в гр. Търговище;

Акценти от извършената контролна дейност:
•
В следствие на извършения контролен мониторинг на отпадъчни води се установи,
че източника на констатираното съдържание на “живак” в повърхностните води на
р.Врана и р.Камчия не е от отпадъчните води на обектите с издадено Разрешително
за заустване или Комплексно разрешително, които заустват отпадъчни води в тези
реки;
• В периода 02.12.2013 г. – 13.12.2013 г. беше осъществено измерване за определяне
качеството на атмосферния въздух в гр. Търговище;
• Във връзка с изискването за регистрация на инсталации, извършващи дейности
свързани с употребата на органични разтворители, през месец декември са издадени
10 бр. Удостоверения за регистрации на фирми;
• Обработени и утвърдени са 110 бр. работни листи за класификация на отпадъци,
образувани от дейността на дружества, в обхвата на РИОСВ – Шумен;
• Издадени са 3 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО,
както и 6 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за третиране и транспортиране на отпадъци;
• През месец декември са постановени 9 бр. решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни намерения;
• Приключи работата по изготвяне на електронната база данни на РИОСВ гр.Шумен,
която да визуализира кумулативното въздействие от одобрени и/или реализирани
инвестиционни предложения, планове/програми/проекти за изграждане на
ветроенергийни и соларни паркове;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 4 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Агрострой" ЕООД, гр. Нови пазар, е съставен АУАН за това, че дружеството не
е изпълнило задължително предписание, дадено с констативен протокол: за
почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъчни керамични изделия, тухли,
керемиди, плочки и строителни материали (след термична обработка);
2. на "Хадад" ООД, с. Макариополско, общ. Търговище е съставен АУАН за това, че
дружеството зауства формираните от дейността на млекопреработвателно
предприятие отпадъчни води във воден обект без наличие на влязъл в сила
разрешителен документ, издаден по реда на Закона за водите;
3. на "Тракия глас България" ЕАД гр. Търговище, е съставен АУАН за това, че
дружеството е изхвърлило отпадъчни води в канализационната система на гр.
Търговище в нарушение на емисионните норми;
4. на Неждет Акиф Мустафа, с.Вълнари е съставен АУАН за това, че
нерегламентирано е третирал ИУМПС, без да притежава издаден документ по реда на
ЗУО;
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През месец декември ни бяха изпратени протоколите от изпитване на проби от
отпадъчни води на обекти, разположени от поречието на р.Камчия, които проби бяха взети
във връзка с писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район за
констатирано повишено съдържание на “живак” в пунктове за мониторинг на повърхностни
води. За всички 5 бр. обекти, от които бяха взети проби – канализационна система на
гр.Търговище, “Тракия глас България” ЕАД гр.Търговище, “Енерсис” АД гр.Търговище,
канализационна система гр.Шумен и Депо за неопасни твърди битови отпадъци гр.Шумен,
се установи, че концентрацията по показател “живак” е под долната граница на
възможността на лабораторния метод.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месеца са обработени 10 броя доклади за проведени СПИ от оператори с източници
на емисии: “Мадара” АД, гр. Шумен – цех „Леярен”, „Мадара” АД, гр. Шумен – цех
„Мостове”, „Санитапласт” АД, с. Драгоево, „Брамас – 96” АД, гр. Шумен, „Диавена” ООД,
гр. Шумен, „Рока България” АД, гр. Каспичан, „Теси” ООД, гр. Шумен, „Алмед” ООД, гр.
Нови пазар, „МЕГГЛЕ България” ЕООД, гр. Шумен и ВИ „Хан Крум” АД, с. Хан Крум. Въз
основа на представените резултати от операторите с инсталации с източници на емисии на
вредни вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не са превишени регламентираните с
Наредба № 1 и с издадените комплексни разрешителни НДЕ.
През месец декември е представен и 1 брой доклад за проведени собствени измервания
по фактор “шум” от оператор с издадено КР: „Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен, съгласно който
не са превишени граничните стойности за съответните територии регламентирани с
Наредба № 6.
Във връзка с получените резултати през месеца от изпитване на взети проби от
отпадъчни води на общо 4 бр. обекта, отчитаме липса на превишаване на индивидуалните
емисионни ограничения /ИЕО/ за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект
за 1 бр. от промишлените предприятия - “Юес комерс” ООД – млекопреработвателно
предприятие. За останалите 3 бр. обекта: “Пип Трейд” ООД, Винарска изба “Хан Крум” АД и
Рибарник с.Руец, е констатирано минимално превишение само по един от изпитваните
показатели, поради което за дружествата предстои налагане на текущи месечни санкции.
Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ график за работата на мобилна автоматична
станция (МАС) Варна, в периода 02.12.2013 г. – 13.12.2013 г. беше осъществено измерване
за определяне качеството на атмосферния въздух в гр. Търговище. Съгласно резултатите,
отразени в Протоколите от изпитване, за посочения период е констатирано 1 бр. превишение
на средноденонощната норма /СДН/ на ФПЧ10, като не са отчетени превишения на
допустимите норми за CO, SO2, NO, NO2, O3 и NH3.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец декември РИОСВ гр.Шумен, със съдействието на Държавно горско
стопанстсво “Върбица”, организираха конкурса “Екоколеда” за ръчно изработени играчки и
гирлянди за елха, коледни и новогодишни картички от екологични материали и/или
рециклируеми отпадъци и стихотворения на коледно – новогодишна тематика. Поради
големия интерес към кампанията, бяха излъчени двама победители: група ‘’Рачета’’ от
Целодневна детска градина ‘’Златната рибка” гр.Шумен и група ‘’Теменужка’’ от ОДЗ
“Маргаритка” гр.Смядово. Децата от двете групи получиха по една жива елха, грамота и
книжка. Картичките, които участваха в конкурса, бяха изпратени с поздравителен адрес –
стихотворение, участвало в конкурса, от името на РИОСВ гр.Шумен до останалите
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държавни и общински институции по случай настъпването на коледните и новогодишните
празници.
С Решение от 17 декември 2013 г., Шуменски районен съд /ШРС/ отхвърли жалбата
на община Шумен срещу наказателно постановление на Директора на РИОСВ гр.Шумен, с
което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че в качеството си на
лице, стопанисващо обект Старо депо за неопасни твърди битови отпадъци, частично
рекултивирано, находящо се в кв.Дивдядово, гр.Шумен, собственост на общината,
общината не е изпълнила дадено с Протокол за проверка задължително за изпълнение
предписание на контролен орган, да се вземат незабавни мерки за изчерпване и почистване
на събирателната шахта. Да се предприемат мерки за прекратяване на преливането на
инфилтрат и да не се допуска последващо такова. Да се извърши почистване на
локализираните замърсени земни площи. Решението подлежи на обжалване пред ШАС.
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