ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец януари 2015 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:















През отчетния месец е извършена 1 бр. проверка на оператор с издадено
Комплексно разрешително - „Марица ТР ” ООД, гр. Шумен.
Извършени са 3 бр. комплексни проверки: на “Чугунена арматура България” АД –
производствена площадка гр. Попово, “Метарекс” ООД площадка гр. Шумен и “Глас
Комерс” ООД – производствена площадка гр. Нови пазар.
Важен акцент е извършената извънредна проверка и участие в междуведомствена
комисия по заповед на Областен управител, във връзка с наводнение на земеделски
земи, от землищата на няколко села, на Водоизточници за питейна вода, аварийна
ситуация за разлив на повърхностни води от язовир Каравелово, общ. Никола Козлево,
наводняване на резервоари за отпадъчни води (лагуни) към свинекомплекс с.Н.Козлево
на „Тетрахиб” ЕАД.
Вследствие е дадено предписание от РИОСВ-Шумен,
Дружеството е взело проби от повърхностните води в района на лагуните. Важно е че
от резултатите от изпитване няма наличие на замърсяващи вещества над определените
норми.
Експерти на РИОСВ съвместно с РУ на МВР гр. Каолиново и по писмо, са
извършени 2 бр. проверки на Б-Б кубове за съхранение на залежали и негодни за
употреба ПРЗ, при които са констатирани течове и нарушаване на целостта на
контейнерите. Дадени са задължителни за изпълнение предписания да се предприемат
незабавни мерки за прекратяване на констатираните при проверката течове.
Извършени са 8 бр. проверки във връзка с писма на ОД на МРВ гр. Шумен и град
Търговище на площадки за дейности с ОЧЦМ и лица извършващи продажби на
авточасти втора употреба.
Извършиха се планови проверки на 8 броя обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обект;
Извършиха се и 14 бр. проверки по отношение експлоатацията на наличните
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
Извършени са 10 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки, установи се, че задължените по чл. 14 от ЗУО лица изпълняват
задълженията си чрез участие в организации по оползотворяване на отпадъци от
опаковки и заплащат дължимите продуктови такси.
По отношение на почвите бяха извършени 4 бр. проверки на Б-Б кубове за
съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита.
Установени са течове и нарушения целостта на целостта на контейнерите, които са
отстранени в максимално кратък срок, съгласно дадените предписания.
Извършени са 3 бр. извършени проверки на зоомагазини;
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1 бр. е извършената проверка на защитена територия – Резерват „Букака”;
Беше взето участие в 39-тото Среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви
птици съвместно с представител на БДЗП;
3 бр. изпратени птици от видовете Обикновен мишелов (2 бр.) и Горска улулица (1
бр.) в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец януари и февруари 2015 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 14 бр.
НП, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 17 300 лв., както
следва:
1. на “Йоми” ЕООД гр.Велики Преслав е наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че в в гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров №45, магазин №3 е
извършило административно нарушение, като не е предприело мерки за водене и
поддържане на Досиета на два броя хладилни и един брой климатична система,
съдържащи над 3 кг и над 30 кг флуорирани парникови газове, съгласно изискванията
на чл.30, ал.2 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)
№ 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;
2. на „СИ - ВИ – ЕС” ЕООД, гр.Велико Търново е наложена имуществена санкция в
размер на 2 000 лв. за това, че е ползвало воден обект - местно дере, приток на р.Ялнъ
дере, поречие р.Янтра, като е зауствало в него производствени отпадъчни води,
формирани от дейността на млекопреработвателно предприятие, находящо се в
гр.Омуртаг, промишлена зона, имот №1545 и 1789, без необходимото за това
основание - да притежава издадено Разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на
съществуващото МПП;
3. на "Месни продукти" ООД, с. Здравец, общ. Търговище Търново е наложена
имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за това, че не е изпълнило задължителни
предписания, дадени с констативен протокол на основание чл.155, ал.2 от ЗООС;
4. на Община Омуртаг е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за това,
че не е изпълнила дадени и с КП задължителни за изпълнение предписания да се
внесат дължимите отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО;
5. на “Алтметал” ЕООД, гр.Попово е наложена имуществена санкция в размер на 1
000 лв. за това, че не е подновило банковите гаранции (за дейности с ОЧЦМ) в срок
един месец преди изтичане срокът им на действие съгласно чл.69, ал.6 от ЗУО;
6. на „СИ - ВИ – ЕС” ЕООД, гр.Велико Търново е наложена имуществена санкция в
размер на 1 000 лв. за това, че е изхвърлило отпадъчни води, формирани от дейността
на обект Млекопреработвателно предприятие, находящо се в гр.Омуртаг, промишлена
зона, във воден обект - местно дере, приток на р.Ялнъ дере, поречие р.Янтра, като е
нарушило емисионните норми и изисквания и които отпадъчни води са съдържали
концентрации на замърсяващи вещества по показатели “общ фосфор”, “неразтворени
вещества”, “БПК 5”, “ХПК” и “мазнини” над нормите и изискванията за заустване,
предвидени в т.11.4 от Приложение №5 към чл.16, ал.1 на Наредба №6 от 9.11.2000 г.
за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
7. на СНЦ „ГБПЖ“- Общински приют за кучета гр. Шумен е наложена имуществена
санкция в размер на 700 лв. за замърсяване на брегове на р. Текедере с фекалии от
кучета;
8. на Мердин Мустафа Байрям, кмет на Община Върбица е наложена глоба в размер
на 3 000 лв. за това, че не е осъществил отговорността си по чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО и
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не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място /спряно от
експлоатация депо/ на общ. Върбица;
9. на Румен Руменов Стефанов, с.Драганово, общ.Горна Оряховица, е наложена глоба
в размер на 1 400 лв. за това, че е извършвал търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали, без регистрация по Търговския закон и без разрешително по чл.35,
ал.1 от Закона за управление на отпадъците;
10. на Сали Ахмед Мехмед е наложена глоба в размер на 1 400 лв. за това, че е
извършвал търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без регистрация
по Търговския закон и без разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление на
отпадъците;
11. на Митхат Юмеров, с.Стоян Михайловски, общ.Нови пазар, е наложена глоба в
размер на 300 лв. за това, че не е представил отчет за добитите от него количества от
лечебни растения за 2014 г.;
12. на Джейлян Нихатова Касимова е наложена глоба в размер на 200 лв. за това, че в
РИОСВ Шумен, в качеството си на проверявано лице, не е представила документи,
придружаващи билкозаготвителния пункт, находящ се в гр. Върбица, общ. Върбица,
ул. „Септемврийско въстание” № 1М, и по-конкретно: книга – дневник и
позволителни за ползване, които документи удостоверяват спазването на
установените изисквания, и които са липсвали при извършена проверка на място на
билкозаготвителния пункт, съгласно констатациите на Констативен протокол /КП/ №
70-КБ/ 01.08.2014 г.;
13. на Изпълнителния директор на “Барс” АД, гр.Шумен е наложена глоба в размер
на 100 лв. за това, че не е осигурил функциониране на пречиствателно съоръжение за
отпадъчни газове на асфалтосмесителна инсталация, собственост на дружеството;
14. на Веселин Демиров Василев, гр. Варна, е наложена глоба в размер на 100 лв. за
това, че е използвал неселективни уреди, средства и методи, посочени в приложение
№ 5 на ЗБР – звуковъзпроизвеждащи устройства, с цел убиване на екземпляри от
приложение №4 от същия закон;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 14 бр. АУАН, както следва:
1. на “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище, е съставен АУАН за това, че не е
изпълнило задължителни предписания, дадени с констативен протокол на основание
чл.155, ал.2 от ЗООС;
2. на “Алтметал” ЕООД, гр.Попово е съставен АУАН за това, че не е подновило
банковите гаранции (за дейности с ОЧЦМ) в срок един месец преди изтичане срокът
им на действие съгласно чл.69, ал.6 от ЗУО;
3. на "Месни продукти" ООД, с. Здравец, общ. Търговище е съставен АУАН за това,
че е заустило отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено Разрешително
за заустване на отпадъчни води;
4. на "Месни продукти" ООД, с. Здравец, общ. Търговище е съставен АУАН за това
не е изпълнило задължителни предписания, дадени с констативен протокол на
основание чл.155, ал.2 от ЗООС;
5. на ЕТ “Недялко Филчев” гр. Шумен е съставен АУАН за това, че нерегламентирано
е изгарял отпадъци;
6. на “Ник – 2007” ЕООД гр. Шумен е съставен АУАН за това, че съхранява ИУМПС
на площадка, неотговаряща на изискванията на Приложение 3 от Наредбата за
ИУМПС;
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7. на Изпълнителния директор на “Барс” АД, гр.Шумен е съставен АУАН за това, че
не е осигурил функциониране на пречиствателно съоръжение за отпадъчни газове на
асфалтосмесителна инсталация, собственост на дружеството;
8. на Ивайло Стефанов Иванов, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че е заустил
отпадъчни води от Рибарник с.Руец, при
превишение на ИЕО, определени в
Разрешително заустване на отпадъчни води;
9. на 6 бр. билкозаготвители е съставен АУАН за това, че не са представили отчет за
добитите от тях количества от лечебни растения за 2014 г.;
Вследствие изпълнение на предписание на РИОСВ Шумен се установи, че няма
наднормено замърсяване на повърхностните води в района на наводнени лагуни за
отпадъчни води от свинекомплекс с.Никола Козлево на „Тетрахиб” ЕАД. Съгласно този
резултат се установява , че няма замърсявания по поречието на р. Хърсовска и наводнени
земеделски земи по течението на водния обект след лагуните за торова течност.
През двата месеца са обработени 4 броя доклади за проведени СПИ от оператори с
източници на емисии (“EнерСис” АД, гр. Търговище /втора част за 2014 г./, “Фикосота”
ООД, гр. Шумен, “Пип Трейд” ООД, гр. София, МПП – с. Давидово и “Титан БКС” ООД, гр.
Шумен – депо за отпадъци.
Съставиха се 4 бр. констативни протоколи за резултати от взети проби отпадъчни
води на обекти, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден обект – „Винекс Преслав”
АД, Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Омуртаг, канализационна мрежа с.Коньовец и
„Енерсис” АД. Установени са превишения на нормите и индивидуалните емисионни
ограничения. За всички от тях са съставени са 4 броя предложения за налагане на текуща
месечна санкция.
При комплексните проверки на 3 обекта не се констатираха сериозни нарушения на
екологичното законодателство. При установени несъответствия на операторите са дадени
задължителни предписания относно управление на отпадъците.
За отчетния период са издадени са 4 бр. разрешителни документи за дейност с
отпадъци по чл. 67 от ЗУО, както и 10 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от
които 9 бр. за дейност по събиране и транспортиране и 1 бр. за дейности по третиране на
отпадъци.
Обработени и утвърдени са 77 бр. работни листове за класификация на отпадъци
образувани от дейността на дружества в обхвата на РИОСВ – Шумен, заверени са 73 броя
отчетни книги по образци от Наредба 1.
Представени са 2 броя доклади за проведени собствени измервания на показателите
на излъчвания шум в околната среда („Керамат” АД, гр. Каспичан – цех – Каспичан и
“Екомакс” ООД, гр. Шумен – площадка гр. Велики Преслав).
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Въз основа на представените резултати с докладите за проведени 4 броя 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.
В резултат на дадените предписания за почистване на локални пречиствателни
съоръжения на обекти, заустващи в в канализационните мрежи на гр.Шумен и гр.Търговище,
и на прекратяването заустването на инфилтрат от Регионално депо за неопасни отпадъци
гр.Омуртаг, се очаква намаляване риска от замърсяване на р.Поройна и р.Врана от поречието
на р.Камчия, и на местен воден обект-дере, от поречието на р.Янтра.
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Във връзка с представените доклади за проведени СПИ от „Керамат” АД, гр.
Каспичан – цех – Каспичан и “Екомакс” ООД, гр. Шумен – площадка гр. Велики Преслав, не
са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум за съответните
територии регламентирани с Наредба № 6.
При извършените проверки през отчетния период не са констатирани сериозни
нарушения на екологичното законодателство. За установените нередовности при проверките,
на операторите са дадени задължителни за изпълнение предписания, за привеждане в
съответствие с изискванията на ЗУО.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Беше взето участие в 39-тото Среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви
птици съвместно с представител на БДЗП. Преброяването се извърши в рамките на 2 дни (1718.01.2015г.), 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-голямо в сравнение с това, отчетено през предходната година, като
същото се установи и по отношение на числеността на видовете спрямо 2014 г. Видовото
разнообразие и общия брой птици се установи основно на яз. Тича, тъй като яз.Съединение
бе напълнолно замръзнал, а яз. Фисека и яз. Ястребино полузамръзнали (на 80%), поради
което броя на преброените птици при тези язовири бе много малък.
През месеците януари и февруари са постановени две решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за отглеждане на
риба в плаващи клетки (садки) в яз. Баячево и увеличаване денонощния капацитет на
инсталацията, приемане на площадката и третиране на нови по вид отпадъци, модернизиране
на оросителната система, промяна в потоците на формираните отпадъчни води, коригиране
на географските координати на газовите кладенци и пунктовете за мониторинг на
Регионално депо за неопасни битови отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен с характер на
решенията да не се извършва ОВОС.
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец МАРТ 2015 г.
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отменени наказател-ни санкции с НП суми от
актове с постановлен по чл. 69 от наложени
резолюция
ия
ЗООС
санкции*

ПАМ

брой

брой
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брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

121

121
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0

0

9

7 100

2

1 164
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:

Съгласно Заповед № РД-114/ 12.02.2015г. на Министъра на ОСВ, започнаха
масови проверки по всички селища от общините на територията на РИОСВ Шумен,
относно замърсяване на речните легла и прилежащите им територии. Преди проверките
се изпратиха предписания със срок до 20.03.2015 г., до кметовете на всички общини, за
предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните русла, дерета и
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водни обекти и районите около тях. Проверените селища за м. март са на територията
на 9 броя общини;
През отчетния месец са извършени 5 бр. проверки на оператори с издадено
Комплексно разрешително - „ХЦС” АД, гр. Шумен, „Карлсберг България” АД, гр.
София, „Брамас 96” АД, гр. Шумен, „Ескейп Груп” ООД, Търговище и Депо за
неопасни отпадъци за общините Шумен, Върбица, Нови пазар, Каспичан;
Извършени са 11 бр. комплексни проверки;
Извършиха се проверки на 6 броя обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обект;
Извършиха се и 17 бр. проверки по отношение експлоатацията на наличните
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
По отношение на почвите бяха извършени 5 бр. проверки на Б-Б кубове и
складове за залежали и негодни за употреба препарати за растилена защита;
Извършени са 2 броя проверки на обекти с измерване на показателите на шум,
излъчван от промишлени източници;
4 бр. са извършените проверки на вековни дървета;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец март 2015 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 9 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 7 100 лв., както следва:
1. на "Месни продукти" ООД, с. Здравец, общ. Търговище е наложена имуществена
санкция в размер на 5 000 лв. за това, че на територията на месопреработвателно
предприятие – кланица и транжорна, чрез канализационен тръбопровод, е зауствало
отпадъчни води, реализирани от производствената му дейност, в местен воден обект –
дере, без да притежава издадено Разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води при експлоатация на съществуващата кланица и
транжорна;
2. на ЕТ “Недялко Филчев” гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на
1 400 лв. за това, че нерегламентирано е изгарял отпадъци;
3. на 7 бр. билкозаготвители е наложена глоба в размер на 100 лв. за това, че не са
представили отчет за добитите от тях количества от лечебни растения за 2014 г.;
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 2 бр. НП за налагане на санкции по реда на
чл.69 и сл. ЗООС на обща стойност 1 164 лв. сред които:
1. на „ЕнерСис” АД гр.Търговище, е наложена текуща месечна санкция в размер на
276 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на
вредни вещества в заустваните отпадъчни води, установени в комплексно
разрешително, по показатели “сулфати”, “азот нитритен” и “олово” при
експлоатацията на Предприятие за производство на индустриални батерии и
акумулатори, находящо се в гр.Търговище
2. на ДП “Кабюк” гр.Шумен, е наложена текуща месечна санкция в размер на 888 лв.
за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на индивидуалните
емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни води,
определени в Разрешително за ползване на воден обект, по показатели “ХПК” и
“БПК5” при експлоатацията на канализационната мрежа на с.Коньовец, общ.Шумен и
животновъдни ферми в стопанство ДП “Кабюк”;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 23 бр. АУАН, както следва:
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1. на ЕТ "Николай Неделчев", гр. Велики Преслав е съставен АУАН за това, че
едноличният търговец не е представил в РИОСВ - Шумен отчет за 2014 г. за
продуктите и съоръженията, които съдържат ФПГ и ВНОС;
2. на "Астро Трейд" ООД, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че дружеството не
е представило в РИОСВ - Шумен отчет за 2014 г., както и за продуктите и
съоръженията, които съдържат ФПГ и ВНОС;
3. на 20 бр. билкозаготвители е съставен АУАН за това, че не са представили отчет за
добитите от тях количества от лечебни растения за 2014 г.;
4. на Мевсяр Тефик, с. Кочово, общ. Велики Преслав, е съставен АУАН за това, че е
добила количества от цвят липа, надвишаващи определените такива в издаденото й
позволително за ползване;
В изпълнение на утвърдения график за ЗИК е извършено пробонабиране от котел,
инсталиран в парова централа на „Крис ойл 97„ ЕООД, гр. Каспичан. От представения
Протокол от изпитване на РЛ-Варна е видно, че са превишени НДЕ регламентирани с
Наредба № 1. В тази връзка следва да бъде съставен Констативен протокол по чл. 69 от
ЗООС и дружеството подлежи на санкция по реда на закона.
Представени и обработени са 2 броя доклади за проведени СПИ от оператори,
експлоатиращи обекти с източници на емисии - „Санитапласт” АД, с. Драгоево и “МБАЛ –
Шумен” АД, гр. Шумен.
В отговор на уведомителни писма във връзка с изискванията на Наредба за
ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и Наредба № 7 от 2003
г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната
среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени
инсталации в РИОСВ Шумен постъпи информация от фирми, извършващи дейности,
попадащи в обхвата на горецитираните Наредби.
През отчетния период е прекратено просмукването на инфилтрат извън Клетка 2 на
Депо за твърди битови отпадъци гр.Шумен в канавка за отвеждане на дъждовни води, както
е прекратено и преливането на инфилтрат извън ретензионен басейн към Регионално депо за
твърди битови отпадъци гр.Търговище.
Извършиха извънредни проверки на общините Смядово, Каспичан, Нови пазар,
Каолиново, Никола Козлево, Върбица, Велики Преслав, Венец и Хитрино по заповед на
Министъра на ОСВ, във връзка с почистване на речните корита. При констатирани
замърсявания на кметовете на съответните общини бяха дадени задължителни за изпълнение
предписания.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Във връзка с получен сигнал в РИОСВ – Шумен е извършена проверка на “Фотон
Логистик” ЕООД гр. Шумен, при която е констатирано, че дружеството пуска на пазара в Р
България електрическо и електронно оборудване, за което не заплаща продуктови такси,
съгласно изискването на Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на
продуктови такси, за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци. Дадени са задължителни за изпълнение предписания за привеждане в
съответствие с нормативните изисквания.
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. Лицата, извършващи сервизната дейност
притежават необходимия за това сертификат за правоспособност.
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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.
Пречиствателните съоръжения на всички 14 бр. обекти, проверени при планови
проверки през отчетния период, са в експлоатация. Не е било установено заустване на
непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или канализационна мрежа за
отпадъчни води. През периода не са установени залпови замърсявания и аварийни
изпускания на замърсени отпадъчни води.
Във връзка с извършените проверки на Условие № 12 от КР, констатираме, че не са
превишени установените гранични нива на шум.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Въз основа на представените резултати с докладите за проведени 2 броя СПИ от
операторите с инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
отчитаме, че не са превишени регламентираните с Наредба № 1 НДЕ.
С изпълнение на дадените предписания за почистване на локални пречиствателни
съоръжения на промишлени обекти, формиращи отпадъчни води, и прекратяване
заустването на битово-фекални отпадъчни води от жилищни имоти от населени места в
област Шумен ще се намали съдържанието на замърсяващи вещества във водни обекти (реки
и дерета) от поречието на река Камчия.
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.
През месец март са постановени три решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за разширение производствената
площадка на действаща рафинерия, увеличение капацитета на птицеферма за отглеждане на
бройлери и площадка за събиране и съхранение на ИУМПС с център за разкомплектоване, с
характер на решенията да не се извършва ОВОС.
Постановени са и три решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО за три проекта на ПУП-ПП за изграждане на обслужващ път с характер на решенията да
не се извършва ЕО.
Издадени са 4 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО, както и 4
броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. Обработени и утвърдени са 31 бр. работни
листи за класификация на отпадъци образувани от дейността на дружества в обхвата на
РИОСВ – Шумен. Заверени са 34 броя отчетни книги по образци по Наредба №1 от
04.06.2014 г.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец АПРИЛ 2015 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:












През м.април продължиха масовите проверки по Заповед № РД-114/ 12.02.2015г.
на Министъра на ОСВ, относно замърсяване на водните обекти, бреговете и
прилежащите им територии, по селища от общините на територията на РИОСВ Шумен.
Съвместно с това се извършиха проверки за тръбни зауствания от жилищни имоти в
местни дерета с цел недопускане на замърсявания и изпускане на отпадъчни води.
Проверените населени места и обекти са от 5 броя общини.
За неизпълнените дадени предписания за почистване започна съставяне на АУАН на
Кметовете на общини.
Проверените обекти с Комплексни разрешителни са 2 броя. Ново стъкло”ЕАД гр. Нови
пазар е осъществила намерение за изграждане на нова формовъчна линия към
съществуващата инсталация за производство на домакинско стъкло. С това е увеличен
капацитета с 20т./24 часа. Втория обект е Свинекомплекс „Братя Томови” АД, гр.
Попово.
Основен акцент в дейността е документалните проверки на Годишните Доклади за
Околна Среда на обектите с Комплексни раррешителни за 2014г. Проверените ГДОС са
за 24 бр. обекти, като част от тях се върнаха за корекции и допълнителна информация.
Съгласно Заповед № РД– 974/19.12.2014 г.на Министъра на околната среда, се извърши
1 бр. проверка на "Тракия глас България"ЕАД, на условията в разрешителни по чл.104,
ал.1 и чл.116д, ал.1 от ЗООС
Извършени са проверки на 6 бр. обекти с комплексни проверки;
Проверени са
8 броя планирани
обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обекти по условията на издаденото разрешение за заустване;
Извършиха се и 13 бр. проверки по отношение експлоатацията на наличните
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, зауствани в канализационна мрежа и
или , които се транспортират от обекта до най-близка ГПСОВ ;
В изпълнение на Заповеди на Областните управители на областите Шумен и
Търговище , се извърши участие в Междуведомствени комисии и се провериха
състоянието на Язовири и речни русла, общо за двете области - 85 броя.
За опазване чистотата на атмосферния въздух са извършени извършени планови
проверки на 13 обекта
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Извършени са 2 броя проверки с проби за качеството на отпадъчните газове от
организирани източници , чрез мобилна лаборатория на РЛ Варна
По “Управление на отпадъците и опазване на почвите” се извършиха общо 31 бр.
планови проверки от общо 43 броя планови и извънредни
Извършени са 6 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
Има осъществени 4 бр. проверки на защитени територии – ПЗ „Водопада” – с.
Пайдушко, общ. Търговище; ЗМ „Петка Балкан” – с. Братово, общ. Търговище; ЗМ
“Блатно кокиче” - с.Осмар и ЗМ “Блатно кокиче”, с. Кочово, общ. Велики Преслав;
3 бр. извършени планови проверки на зоомагазини – гр. Търговище;
Постановени са 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за инвестиционни предложения;
Постановено е 1 бр.решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
Извършени са 3 бр. планови проверки - на два ветроенергийни парка в землищата на
Община Венец и Община Хитрино и на „Фикосота” ООД гр. Шумен, при които се
установи, че инвестиционните предложения не са реализирани;
Представени и обработени от направлението са 3 броя доклади за проведени СПИ;
Извършени проверки само по ОХВ на 7 бр обекта;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец март 2015 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 7 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 2800 лв., както следва:
1. на “Астро Трейд” ООД, гр. Търговище е наложена имуществена санкция в размер
на 1 000 лв. за това, че не е представило в РИОСВ – гр. Шумен отчет за периода от
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за веществата, които нарушават озоновия слой и/или за
флуорирани парникови газове, както и за продуктите и съоръженията, които
съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, съгласно изискванията на чл.
11 и чл.13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ №
1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой;
2. на ЕТ “Недялко Неделчев” гр. Велики Преслав е наложена имуществена санкция в
размер на 1 000 лв. за това, че не е представило в РИОСВ – гр. Шумен отчет за
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за веществата, които нарушават озоновия
слой и/или за флуорирани парникови газове, както и за продуктите и съоръженията,
които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, съгласно изискванията
на чл. 11 и чл.13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент
/ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой;
3. на „Саманта” ЕООД, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 300
лв. за това, че не е изпълнил задължението си до 20.01.2015 г. да представи в РИОСВ
- Шумен обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и налични
количества билки в организирания от него билкозаготвителен пункт през 2014-та
година.
4. на 4-ма билкозаготвители са наложени глоби в размер на общо 500 лв. за
нарушение на разпоредби от Закона за лечебните растения;
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 2 бр. НП за налагане на санкции по реда на
чл.69 и сл. ЗООС на обща стойност 431 лв.:
1. на Крис - ойл - 97 ЕООД, гр.Каспичан, е наложена текуща месечна санкция в размер
на 353 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на НДЕ на
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вредни вещества изпускани във въздуха при експлоатацията на Предприятие за
производство на олио, находящо се в гр.Каспичан;
2. на „Хан Омуртаг” АД, гр.Шумен, е наложена текуща месечна санкция в размер на
78 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни
води, определени в Разрешително за ползване на воден обект, при експлоатацията на
предприятие за производство на керамични изделия, находящо се в гр. Шумен.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 15 бр. АУАН, както
следва:
1. - на „БКС Търговище” ООД – за допуснато наднормено замърсяване с отпадъчни
води от Регионално Депо за неопасни ТБО гр.Търговище и за изтичане на инфилтрат
и заустването му във воден обект.
2. - на „Газ 99” ООД гр.Търговище – за непредставени документи, удостоверяващи
извършено почистване на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.
3. Съставени са 3 броя АУАН – 2 броя за непредставяне на отчет за фреони за 2014 г.
-“Бенса Си Ен” ЕООД, гр. Русе, МПП – гр. Попово, местност “Калето” и ЕТ “Пам –
Бож Електрик – Милен Лазаров”, гр. Попово.
4. - на “Лавена” АД, гр. Шумен предприятие за производство на етерични масла и
козметика – за непроведени СПИ през 2014 г.
5. Съставени са 6 броя АУАН за извършени нарушения на чл. чл. 151, ал. 2, т. 6 във
връзка с чл. 19, ал. 3 т. 15 от ЗУО – 2 бр., чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 2 от
ЗУО, чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците и 2 бр. по чл. 166, т. 3
във връзка с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда
Дадените предписания общо през отчетния период са 32 бр.
В изпълнение на утвърден от Министъра на ОСВ график за 2015 г. е осъществено
пробонабиране от източници на емисии на два оператора („Младост 2002” ООД, МПП – гр.
Търговище и „Пътинженерингстрой - Т” ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база - с. Лиляк).
Представени са и обработени от направлението са 3 броя доклади за проведени СПИ
от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии - „Инжстройинженеринг”
ЕООД, гр. Варна, Асфалтова база – с. Драгоево, “Лавена” АД, гр. Шумен и “Тракия Глас
България” ЕАД, гр. Търговище.
По отношение опазване на водите, при проверките не се установени липса на
експлоатация на пречиствателни съоържения за отпадъчни води.
Дружествата, които транспортират формираните от дейността си отпадъчни води до
най-близка ПСОВ, представиха необходимите документи, удостоверяващи извършената
дейност.
При проверките замърсяване на протичащите през тях местни реки и дерета, бяха
обходени 118 населени места в общините,. При проверките в общините Шумен, Опака и
Омуртаг е констатирано нерегламентирано замърсяване с отпадъци, във връзка с което на
кметовете на съответните общини са съставени или предстои съставянето на АУАН.
Във връзка с писмо от МОСВ с изх. № 05-08-2242 от 08.04.2015 г. относно
почистването от отпадъци на пътищата, са изпратени писма до кметовете на общините
попадащи в обхвата на РИОСВ – Шумен, както и писма до Областните пътни управления в
гр. Шумен и гр. Търговище относно предприемане на мерки за почистване на замърсени
терени и предотвратяване на последващото им замърсяване с отпадъци, със срок на
изпълнение до 30. 04. 2015 г.
11

За отчетния период са издадени са 2 бр. разрешителни документи за дейност с
отпадъци по чл. 67 от ЗУО (разкомплектуване на ИУМПС), както и 2 бр. регистрационни
документи по чл. 78 от ЗУО, от които 1 бр. за дейност по събиране и транспортиране и 1 бр.
за дейности по третиране на отпадъци.
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 относно вещества, които нарушават озоновия слой, изпълняват
изискванията на наредбите. 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.
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).
Изпълнени са 6 бр. предписания, свързани с предприемане на мерки с цел
подобряване пречистването на отпадъчни води от „Меггле България” АД гр.Шумен,
„Фикосота” ООД гр.Шумен, „Строителни изделия” АД с.Хан Крум общ.В.Преслав, „Йоана
89” ООД гр.Търговище, „Електроапаратура” ЕООД с.Ковачевец общ.Попово. С това се
очаква подобряване качеството на пречистените отпадъчни води, съответно намаляване
количеството на замърсяващи вещества, постъпващи във водния обект-водоприемник.
Вследствие извършените проверки и дадени предписания за заустени изходни тръби
от жилищни имоти в селищата, в местни п дерета и реки, е прекратена възможността от
заустване на замърсени отпадъчни води във водни обекти и тяхното замърсяване.
Изпълнени са 22 бр. предписания за привеждане в съответствие на обектите,
съобразно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
Пречиствателните съоръжения на проверените обекти, проверени при планови
проверки през отчетния период, са в експлоатация. Не е било установено заустване на
непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или канализационна мрежа за
отпадъчни води. През периода не са установени залпови замърсявания и аварийни
изпускания на замърсени отпадъчни води.
Във връзка с извършените проверки на Условие № 12 от КР, констатираме, че не са
превишени установените гранични нива на шум.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Заложената контролна дейност в годишния план на РИОСВ Шумен се изпълнява в
определените срокове, което е причина за подобряване състоянието на околната среда.
Въз основа на лабораторни протоколи представени в РИОСВ - Шумен, отчитаме, че
не са спазени нормите за допустими емисии при един обект с източници на емисии ("Крис
ойл 97" ООД, гр. Каспичан). Относно същото следва налагане на санкция по реда на чл. 69
от ЗООС).
проведените контролни измервания през предходния месец /месец март/ на
показателите на шум излъчван в околната среда от производствените инсталации на „КММ”
АД, гр. Шумен и “Екселанс” ООД – МПП, с. Тодор Икономово, отчитаме, че не са
превишени граничните нива за съответните територии.
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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.
Всички проверени Дружествата –с Разрешителни за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект, изпълняват условията, в тях. С това се намалява и предотвратява
замърсяването на околната среда със замърсяващи вещества в отпадъчните води.
При извършените проверки по УООП, през отчетния период не са констатирани
сериозни нарушения на законодателството по Управление на отпадъците. За установените
нередовности при проверките, на операторите са дадени задължителни за изпълнение
предписания, за привеждане в съответствие с изискванията на ЗУО. При установените
замърсявания на речните корита и прилежащите им територии на кметовете на общините са
съставени АУАН.
През отчетния период извършените проверки по ОХВ на обектите съответстват на
планираните такива в седмичните графици .
Извършените проверки по защитени обекти и биологично разнообразие, през месеца са
планови за 2-ро и 4-то тримесечие от Плана за контролната дейност на РИОСВ-гр. Шумен за
годината и извънредни проверки
Спазват се сроковете при процедиране по ОВОС и ЕО и при провеждане на
консултации с РЗИ и БД по входираните преписки.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН

проверен
и обекти

Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец МАЙ 2015 г.
актове за
наложени
събрани
неизпълнение отменени
издадени
санкции с НП суми от
извършени
съставени
на дадени
актове с
наказателни
по чл. 69 от наложени
проверки
актове
предписания резолюция постановления
ЗООС
санкции*

ПАМ

брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

141

141

7

0

0

5

14 000

2

282

2946.8

0

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:

През отчетния месец са извършени 2 бр. проверки на оператори с издадено
Комплексно разрешително - „Керамат” АД – цех Каспичан на инсталация за
изработване на керамични продукти чрез изпичане– тухли, и Регионално депо за
неопасни отпадъци за общините Омуртаг и Антоново;

През месеца, комисия, назначена със Заповед № РД– 974/19.12.2014 г.на
Министъра на околната среда с цел контролиране на условията в разрешителни по
чл.104, ал.1 и чл.116д, ал.1 от ЗООС и изпълнение на задълженията на оператора по
чл.115,ал.1,чл.116а, 116в, ал.1, т.1 и чл.116 з, ал.2 от ЗООС, извърши съвместна
проверка на „Максам СЕ България»ЕАД гр.Смядово;

Извършени са 12 бр. комплексни проверки;

Извършиха се и 15 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки, както и 2 бр. проверки на търговски обекти, във връзка с разделното
събиране на отпадъци от опаковки;

Извършиха се и 5 бр. проверки на животновъдни обекти и складове за съхранение
на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита;
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По отношение на почвите бяха извършени 5 бр. проверки на Б-Б кубове и
складове за залежали и негодни за употреба препарати за растилена защита;
Извършени са 2 броя проверки на обекти с измерване на показателите на шум,
излъчван от промишлени източници;
Извършена бе проверка на 13 бр. фирми по изпълнение условията на
разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;
Проверени през месеца са и 29 бр. билкозаготвителни пунктове;
4 бр. са извършените проверки на защитени територии; 1 бр. на пункт за
изкупуване на охлюви; 2 бр. на незаконни пунктове за изкупуване на билки; 4 бр. по
издадени Решения по Наредбатаза ОС;
1 бр. екземпляр от вида Европейска дива котка е изпратен в ОП „Зоопарк – СЦ” –
гр. Варна;
В законоустановения срок е извършено валидиране на доклади на оператори по
Регламент 166 от 2006 г. – ЕРИПЗ;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец май 2015 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 5 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 14 000 лв., както следва:
1. на “Ник-2007” ООД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 3 000
лв. за това, че съхранява излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),
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 “Тракия глас България “ ЕАД гр.Търговище е наложена имуществена санкция
в размер на 2 000 лв. за това, че дружеството не е изпълнило задължителни
предписания, дадени с констативен протокол, указващи да се осигурят контейнери за
съхранението на опасните отпадъци съгласно изискванията на условие 11.3.11. от КР,
като при невъзможност за набавяне на контейнери за съхранение, отпадъците да
бъдат предадени на фирми имащи документ по чл. 35 от ЗУО и да се осигурят
специализирани съдове за съхранение на оловни акумулаторни батерии, отговарящ
на условие 11.3.9. от КР;
3. на кмета на Община Шумен, е наложена глоба в размер на 3 000 лв. за това, че чрез
бездействие е извършил административно нарушение, като не е осъществил
отговорността си по чл.19, ал.3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците, като не е
организирал почистване на образуваните незаконни сметища и замърсявания с
отпадъци, изхвърлени по деретата, преминаващи през (и около) населени места на
територията на Община Шумен (речните легла и прилежащи територии в населените
места гр. Шумен, с. Новосел, с. Средня, с. Друмево, с. Ивански, и с. Мараш, община
Шумен, област Шумен);
4. на кмета на Община Върбица, е наложена глоба в размер на 3 000 лв. за това, че
чрез бездействие е извършил административно нарушение, като не е осъществил
отговорността си по чл.19, ал.3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците и не е
организирал почистване на образуваните незаконни сметища и замърсявания с
отпадъци, изхвърлени по деретата, преминаващи през (и около) населени места на
територията на Община Върбица (гр. Върбица, с. Иваново, с. Кв. Трошка, с. Бяла
река, с. Тушовица и с. Маломир);
5. на кмета на Община Хитрино, е наложена глоба в размер на 3 000 лв. за това, че
чрез бездействие е извършил административно нарушение, като не е осъществил
отговорността си по чл.19, ал.3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците и не е
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организирал почистване на образуваните незаконни сметища и замърсявания с
отпадъци, изхвърлени по деретата, преминаващи през (и около) населени места на
територията на Община Хитино (речните легла и прилежащи територии в населените
места с. Върбак, с. Тимарево, с. Развигорово, с. Звегор, с. Студеница, и с. Калино,
община Хитрино).
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 2 бр. НП за налагане на нови санкции по реда
на чл.69 и сл. ЗООС на обща стойност 282 лв.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 7 бр. АУАН, както следва:
1. на “Ново стъкло” ЕАД гр. Нови пазар е съставен АУАН за това, че не изпълнява
Условие 11.1.1. ; Условие 11.3.6. ; Условие 8.1.2. ; Условие 8.3.1.3. от издаденото му
КР;
2. на "Балкан милк - 2011" ЕООД, гр. Варна - МПП Нови пазар е съставен АУАН за
това, че дружеството не е поддържало пречиствателното съоръжение за отпадъчни
води в техническа и експлоатационна изправност;
3. на "Меггле България" ЕАД е съставен АУАН за това, че дружеството не е
поддържало пречиствателното съоръжение за отпадъчни води в техническа и
експлоатационна изправност;
4. на кмета на Община Омуртаг, обл.Търговище, е съставен АУАН за това, че в
качеството си на кмет на Община Омуртаг, чрез бездействие е извършил
административно нарушение, като не е осъществил отговорността си по чл.19, ал.3, т.
15 от Закона за управление на отпадъците;
5. на 3 бр. билкозаготвители е съставен АУАН за това, че при осъществяваната от тях
дейност в билкозаготвителните пунктове, не са спазвани изискванията на ЗЛР
(изкупуват лечебни растения без да притежават позволително за ползване и/или без да
са уведомили РИОСВ - Шумен за организирания от тях билкозаготвителен пункт);
В изпълнение на изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими
емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на
употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г., изм. ДВ бр.
24/2013г.) в РИОСВ Шумен са представени и са утвърдени с Решения на Директора Планове
за управление на разтворителите (ПУР) за 8 броя предприятия за 2014 г.
Във връзка с осъществено пробонабиране през месец април на „Пътинженерингстрой Т” ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база - с. Лиляк е установено, че регистрираните
концентрации не превишават нормите за допустими емисии регламентирани с чл. 11, чл. 17 и
чл. 27 от Наредба № 1.
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.
При извършените планови проверки не се установиха залпови и аварийни зауствания
на отпадъчни води в река или друг воден обект, а също и липса на експлоатация на
пречиствателни съоръжения. Всички проверени обекти поддържат в експлоатация наличните
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Прекратен е риска от замърсяване на
р.Камчия с отпадъчни води на „Винекс Преслав” АД чрез пломбиране в затворено
положение на изход на зауствашия тръбопровод.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
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При извършените проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, се
установи, че задължените по чл. 14 от ЗУО лица изпълняват задълженията си чрез участие в
организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и редовно заплащат дължимите
продуктови такси. При извършените 2 бр. проверки на търговски обекти, във връзка с
разделното събиране на отпадъци от опаковки, се установи, че в големите търговски вериги
образуваните отпадъци от опаковки се събират и третират (балират) на територията на
обекта, след което се предават на фирми притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейност
със съответния код отпадък. По отношение на осъществения планов контрол по почви бяха
извършени проверки на животновъдни обекти и складове за съхранение на залежали и
негодни за употреба препарати за растителна защита. При проверките не са установени
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. 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.
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
С Решение от 29 май 2015 г. на Поповски районен съд, беше потвърдено НП на
Директора на РИОСВ Шумен, с което бе наложена имуществена санкция в размер на 50 000
лв. на “Гужер комерс” ЕООД гр.Попово за това, че в с.Зараево, общ.Попово,
обл.Търговище, на територията на животновъден обект: Птицеферма, в качеството си на
оператор на действаща инсталация, извършва дейност по интензивно отглеждане на пилета
бройлери за угояване с капацитет над 40 000 места за птици, без наличието на издадено и
влязло в сила комплексно разрешително, издадено по реда на чл.117, ал.1 и сл. от ЗООС от
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда гр.София. Решението
подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище.
През месец май са постановени две решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане на тръбен кладенец и за
изграждане на лекарски кабинети със заведения за хранене, офиси и жилища с характер на
решенията да не се извършва ОВОС. Постановено е и едно решение за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО за Програма за управление на отпадъците на
територията на Община Търговище за периода 2015 – 2020 г., с характер на решението да не
се извършва ЕО.
За отчетния период са 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
дейности по събиране и транспортиране и третиране на отпадъци. Обработени и утвърдени
са 81 бр. работни листове за класификация на отпадъци образувани от дейността на
дружества в обхвата на РИОСВ – Шумен, заверени са 18 броя отчетни книги по образци от
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Наредба 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец ЮНИ 2015 г.
актове за
наложени
събрани
неизпълнение отменени
издадени
санкции с НП
суми от
провере- извършен съставени
на дадени
актове с
наказателни
по чл. 69 от
наложени
ни обекти и проверки актове
предписания резолюция постановления
ЗООС
санкции*

ПАМ

брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

170

170

2 бр.

1 бр.

0 бр.

8 бр.

21 500 лв.

0 бр.

0

5 060.67 лв.

0 бр.

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


















Акценти от извършената контролна дейност:
През отчетния месец са извършени 2 бр. проверки на оператори с издадено
Комплексно разрешително - „Тетрахиб” АД, Никола Козлево и „Екомакс” АД, гр.
Шумен;
През месеца, комисия, назначена със Заповед № РД– 974/19.12.2014 г.на
Министъра на околната среда с цел контролиране на условията в разрешителни по
чл.104, ал.1 и чл.116д, ал.1 от ЗООС и изпълнение на задълженията на оператора по
чл.115,ал.1,чл.116а, 116в, ал.1, т.1 и чл.116 з, ал.2 от ЗООС, извърши съвместна
проверка на „Ер Ликид България” ЕООД – обект Търговище;
Извършени са 18 бр. комплексни проверки;
Извършиха се и 12 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки, както и 19 бр. планови проверки на лечебни заведения за хуманна и
ветеринарна медицина;
Извършиха се и 9 бр. проверки на животновъдни обекти, Б-Б кубове и складове за
съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита;
За опазване чистотата на атмосферния въздух са извършени планови проверки на
11 обекта;
Извършени са проверки по спазване на програмите на общините за намаляване
замърсяването на атмосферния въздух и съдържанието на ФПЧ в по-големите градовеШумен, Търговище, Нови Пазар, съгласно писмо на МОСВ;
Проверени са 13 броя планирани обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обекти по условията на издаденото разрешение за заустване;
Проверени през месеца са и 12 бр. билкозаготвителни пунктове;
4 бр. са извършените проверки на защитени територии; 2 бр. са извършени
пробонабирания с цел анализ за ГМО; 3 бр. по издадени Решения по Наредбатаза ОС;
8 бр. са изпратените екземпляри от видовете Шипоопашата костенурка (2 бр.) и
Шипобедрена костенурка (6 бр.) в Център за размножаване и рехабилитация на
сухоземни костенурки, фондация “Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър;
2 бр. са изпратените екземпляри от видовете Бял щъркел и Керкенез в Спасителен
център за диви животни “Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;
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През периода са извършени и 5 бр. планови проверки, във връзка с издадени
Решения по ОВОС и Решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец юни 2015 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 8 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 21 500 лв., както следва:
1. на “Ново стъкло” ЕАД гр. Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на
10 000 лв. за това, че не изпълнява Условие 11.1.1. ; Условие 11.3.6. ; Условие 8.1.2. ;
Условие 8.3.1.3. от КР;
2. на “ЕКСИТ” ЕООД, гр.Шумен, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000
лв. за това, че дружеството не е изпълнило задължително предписание дадено на
основание чл.155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
3. на “Агрострой“ ЕООД гр.Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че дружеството не е изпълнило задължителни предписания, дадени с
констативен протокол на основание чл.155, ал.2 от ЗООС
4. на „Чугунена арматура България“ АД гр.Враца е наложена имуществена санкция в
размер на 2 000 лв. за това, че дружеството зауства битово-фекални отпадъчни води
без Разрешително за ползване на воден обект;
5. на "БКС Търговище" ЕООД гр.Търговище е наложена имуществена санкция в
размер на 2 000 лв. за това, че дружеството е превишило ИЕО на вредни вещества в
отпадъчните води, формирани при дейността на Регионално депо за неопасни ТБО
гр.Търговище;
6. на "Лавена"АД, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. за
това, че дружеството не провело СПИ на инсталираните в парова централа котли
ПКМ 4 и ПКМ 1,6 за периода 01.01.2013-31.12.2014 г.;
7. на Лютфи Рюстемов-кмет на общ. Опака, е наложена глоба в размер на 3 000 лв. за
това, че чрез бездействие е извършил административно нарушение, като не е
осъществил отговорността си по чл.19, ал.3, т. 15 от Закона за управление на
отпадъците, като не е организирал почистване на образуваните незаконни сметища и
замърсявания с отпадъци, изхвърлени по деретата, преминаващи през (и около)
населени места на територията на Община Шумен (речните легла и прилежащи
територии в населените места гр. Шумен, с. Новосел, с. Средня, с. Друмево, с.
Ивански, и с. Мараш, община Шумен, област Шумен);
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 2 бр. АУАН, както следва:
1. на „Фотон Логистик“ ЕООД гр. Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството
не е изпълнило задължително предписание дадено на основание чл.155, ал. 2 от
Закона за опазване на околната среда;
2. на Ахмед Рафет Заим - кмет на с. Стоян Михайловски е съставен АУАН за това, че
не е осъществил контрол по управление на отпадъците, съгласно чл.15, ал.2 от Закона
за опазване на околната среда;
През месеца, комисия, назначена със Заповед № РД– 974/19.12.2014 г.на Министъра
на околната среда с цел контролиране на условията в разрешителни по чл.104, ал.1 и
чл.116д, ал.1 от ЗООС и изпълнение на задълженията на оператора по чл.115,ал.1,чл.116а,
116в, ал.1, т.1 и чл.116 з, ал.2 от ЗООС, извърши съвместна проверка на „Ер Ликид
България” ЕООД – обект Търговище. По време на проверката бяха проверени: колона за
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разделяне на въздух, адсорбери, тръбопроводи и резервоари за продукти: 300 m3 за втечнен
кислород и 2 х 200 m3 за компресиран и втечнен азот. От направения преглед при проверката
се констатира,че операторът е спазил управленските и техническите мерки, предвидени в
подадените от него документи по чл.110, ал.2 от ЗООС.
Представени са и обработени 6 броя доклади за проведени СПИ от оператори,
експлоатиращи обекти с източници на емисии - „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна,
Асфалтова база – с. Драгоево, “Лавена” АД, гр. Шумен и “Тракия Глас България” ЕАД, гр.
Търговище.
Относно шумово замърсяване 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.
По отношение опазване на водите се установи, че за всички проверени обекти,
наличните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води са в експлоатация и
функционират.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
От извършена проверка на резервоар за събиране на инфилтрат от изведено от
експлоатация сметище на гр.Шумен се установи, че е монтирана помпа, чрез която
инфилтратът се насочва към ретензионен басейн за инфилтрат на Регионално депо за
неопасни отпадъци гр.Шумен. С това е преустановен риска от аварийни ситуации от
замърсяване на околната среда с инфилтрат, каквито са били констатирани от РИОСВШумен при проверки по сигнал през 2014 г. и 2013 г.
След получаване на резултати от изпитване на отпадъчни води се установи, че няма
превишения на индивидуалните емисионни ограничения за „ПХЖ Брадърс комерс” ООД и
превишение само по един от всички показатели за други три предприятия – „Енерсис” АД
(сулфати) и „Камаджиев милк” ЕООД (общ фосфор), Депо за неопасни твърди битови
отпадъци (азот амониев).
Относно чистотата на атмосферния въздух, 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.
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.
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).
Въз основа на представените резултати с докладите за проведени 6 броя 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 юни са постановени три решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за разширяване дейността на
съществуваща птицеферма, за изграждане на нова производствена сграда към предприятие за
тестени и сладкарски изделия и за смяна предназначението на поземлен имот от земеделска
земя в земя за жилищни нужди с цел изграждане на жилищна сграда с ел. захранване на
обекта от въздушна мрежа ниско напрежение с характер на решенията да не се извършва
ОВОС. Постановено е и едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО за ИПГВР на Община Нови Пазар с характер на решението да не се извършва ЕО.
За отчетния период са издадени са 5 бр. разрешителни документи за дейност с
отпадъци по чл. 67 от ЗУО, както и 6 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, за
дейности по събиране и транспортиране и третиране на отпадъци. Обработени и утвърдени
са 91 бр. работни листи за класификация на отпадъци образувани от дейността на дружества
в обхвата на РИОСВ – Шумен, заверени са 32 броя отчетни книги по образци от Наредба 1
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както
и реда за водене на публичния регистър.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец ЮЛИ 2015 г.
актове за
наложени
събрани
неизпълне-ние отменени
издадени
санкции с НП суми от
проверен извършени съставе-ни
на дадени
актове с
наказателни
по чл. 69 от наложени
и обекти проверки
актове
предписания резолюция
постановления
ЗООС
санкции*

ПАМ

брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

189

190

7

2

0

7

11 600 лв.

0

0

3 272 лв.

0

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










Акценти от извършената контролна дейност:
Във връзка с получен в РИОСВ – Шумен сигнал от ОДБХ Търговище, относно
изхвърлени в повърхностен воден обект 2 бр. трупове на мъртви телета, бе извършена
проверка на място;
През месец юли бяха извършени 12 бр. комплексни проверки;
Проверените са 4 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни;
Извърши се пробонабиране от 4 бр. пластмасови изделия от 3 бр. предприятия на
територията на РИОСВ Шумен, във връзка с контролна дейност по отношение на
вещества, предмет на ограничаване от Приложения XVII на Регламент REACH т.23 –
кадмий CAS;
Проверени са 14 бр. обекти, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден
обект по условията на издаденото разрешение за заустване;
Извършени са 9 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
По отношение на осъществения планов контрол по почви, бяха извършени 5 бр.
проверки на животновъдни обекти, Б-Б кубове и складове за съхранение на залежали и
негодни за употреба препарати за растителна защита;
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По отношение на фактор шум са осъществени 3 бр. проверки с инструментални
измервания на 3 бр. обекти;
21 бр. са извършените проверки на билкозаготвителни пунктове;
4 бр. са извършените проверки на защитени територии;
10 бр. са изпратените екземпляри от видовете Черен бързолет (2 бр.), Градска
лястовица (4 бр.), Черешарка (1 бр.) и Бял щъркел (3 бр.) в Спасителен център за диви
животни “Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;
През месец юли са извършени 4 бр. планови проверки по ОВОС /във връзка с
постановени актове по реда на глава VI-та от ЗООС/;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец юли 2015 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 7 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 11 600 лв., сред които:
1. на “Сибел” ЕООД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 7 000
лв. за това, че на площадка, находяща се в гр. Шумен е осъществило дейност по
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, без
да има издадено за съответната дейност разрешение, съгласно чл. 35, ал.1, т.1 от
Закона за управление на отпадъците;
2. на „Марекс” ООД, гр. Търговище е наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали,
находяща се в с.Славяново, общ.Попово дружеството не е водило отчетността на
отпадъците, съгласно изискванията на чл.44, ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за
управление на отпадъците, като не е нанасяло в отчетната книга за дейности с
отпадъци по Приложение №2, количества приети отпадъци;
3. на ЕТ “Пам – Бож електрик – Милен Лазаров”, гр. Попово, е наложена
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че не е представил в РИОСВ
Шумен отчет за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за веществата, които
нарушават озоновия слой и/или за флуорирани парникови газове, както и за
продуктите и съоръженията, които съдържат, зависят или са изработени от тези
вещества, съгласно изискванията на чл. 9 във връзка с чл.13 от Наредбата за
установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно
вещества, които нарушават озоновия слой /обн. ДВ. бр. 2/07.01.2011 г./, респективно
чл. 34 във връзка с чл. 38 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на
Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;
4. на „Меггле България” ЕООД, гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер
на 1 000 лв. за това, че не поддържало в експлоатационна изправност и не е
осигурило непрекъснато нормалната експлоатация на пречиствателно съоръжение за
отпадъчни води, формирани от предприятието за производство на млечни изделия,
собственост на дружеството;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 9 бр. АУАН, както следва:
1. на Румен Панайотов -кмет на община Нови пазар, е съставен АУАН за това, чрез
бездействие е извършил адм. нарушение, изразяващо се в неизпълнение на
задължително предписание, дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС за почистване
на речното корито в с.Стоян Михайловски, общ.Нови пазар;
2. на "Трансмат Андреев" ЕООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството
не е водило отчетността на отпадъците, съгласно изискванията на чл.44, ал. 1 и ал.2 от
ЗУО;
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3. на „Про – паст“ ЕООД гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е изпълнило
задължителни предписания за доизграждане на канал за отвеждане на отпадъчни води
и почистване на утайки от ЛПС;
4. на „ЕнерСис“ АД гр.Търговище е съставен АУАН за това, че дружеството не спазва
индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни
води , определени в Комплексно разрешително;
5. на „Брамас 96“ АД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството не спазва
индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни
води , определени в Комплексно разрешително;
6. на „Хадад“ ООД с.Макариополско, общ.Търговище е съставен АУАН за това, че
не е осигурена непрекъснато нормална експлоатация на резервоар за отпадъчни води
– лагуна, при експлоатацията на МПП;
7. на Неждет Назиф, с. Врани кон, общ. Омуртаг е съставен АУАН за това, че е създал
трайни насаждения (орехови дръвчета) в имот в землището на с. Врани кон, общ.
Омуртаг с начин на трайно ползване: «Ливада», което противоречи на Заповед № РД910/ 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.15/ 24.02.2009
г.) за обявяване на защитена зона BG 0002029 „Котленска планина” за опазване на
дивите птици;
8. на Йордан Маринов, гр. Смядово, е съставен АУАН за това, че е добил полски
хвощ, без да притежава издадено позволително за ползване за билката и не води
книгата-дневник към пункта;
9. на Снежана Антонова, с. Пробуда, общ. Търговище е съставен АУАН за това, че
изкупува полски хвощ и листа липа без да притежава позволителни за ползване и без
да е уведомила РИОСВ Шумен за организирания от нея билкозаготвителен пункт;
Представени и обработени са 2 броя доклади за проведени СПИ от оператори,
експлоатиращи обекти с източници на емисии във връзка с изпълнение на Условие № 9 от
КР ( „Керамат” АД, гр. Каспичан и „Рока България“АД, гр. Каспичан).
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Във връзка с получен в РИОСВ Шумен сигнал от ОДБХ Търговище, относно изхвърлени в местна река
2 бр. трупове на мъртви телета, бе извършена проверка на място в деня на получаване на сигнала. При
проверката бе установено, че мъртвите животни са извадени от коритото на реката от служители на Гражданска
защита. Взети бяха проби за изследване за болестта Антракс. На кмета на с. Давидово бе дадено 1 бр.
предписание – да се предадат мъртвите животни на екарисаж за обезвреждане със срок на изпълнение до 25. 07.
2015 г. Предписанието бе изпълнено в срок. След анализ от ОДБХ –Шумен е установено, че пробите от
мъртвите телета са отрицателни за болестта Антракс.

В резултат на извършеното измерване от мобилна автоматична станция (МАС) Варна в
гр. Търговище през периодите 15.04 – 28.04.2015 г. и от 23.06.2015 г. до 06.07.2015 г. и
представените протоколи от изпитване от РЛ-Варна отчитаме, че са регистрирани шест
превишения на средноденонощната норма /СДН/ по показател ФПЧ10. Не са отчетени
превишения на допустимите норми за CO, SO2, NO, NO2, O3 и NH3.
Във връзка с контролната дейност по отношение на вещества, предмет на ограничаване
по Приложения XVII от Регламент REACH, вписване т.23 – кадмий CAS № 7440-43-9 и ES
№ 231-152-8 и неговите съединения в определени смеси и изделия, и на основание чл.28,
ал.1, т.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, през
месеца се извърши пробонабиране от 4 бр. пластмасови изделия от 3 бр. предприятия на
територията на РИОСВ Шумен –„Херти-М”ООД, гр.Шумен; „Графус”ООД, гр.Шумен,
„Полипринт” ООД, гр.Шумен с цел анализиране за определяне на наличие на кадмий.
Извършени бяха анализи в акредитирана лаборатория ”АЛМИ ТЕСТ” гр.София. Резултатите
от извършения анализ показа, че не е е установено съдържание на кадмий в изпратените
проби за анализ.
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Въз основа на представените резултати с докладите за проведени 2 броя СПИ от
оператори с инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
отчитаме, че не са превишени регламентираните с издадените комплексни разрешителни
НДЕ.
Въз основа на представени Протоколи от изпитване на РЛ-Шумен към ИАОС, гр.
София относно проведените контролни измервания на показателите на шум излъчван в
околната среда от производствените инсталации на ЕТ „Николай Неделчев”, гр.Велики
Преслав /измерването е извършено юни месец/, “Месни продукти” ЕООД, с. Здравец и
“Лавена” АД, гр. Шумен, “Младост 2002” ООД, МПП – гр. Търговище отчитаме, че не са
превишени граничните нива за съответните територии.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец юли са постановени две решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане на площадка за
разглобяване на автомобили втора употреба за авточасти и за преоборудване и експлоатация
на птицеферма с капацитет 38 405 места за птици-бройлери с характер на решенията да не се
извършва ОВОС.
За отчетния период са издадени 6 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци
по чл. 67 от ЗУО, както и 6 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, за дейности по
събиране и транспортиране и третиране на отпадъци. Обработени и утвърдени са 37 бр.
работни листи за класификация на отпадъци образувани от дейността на дружества в обхвата
на РИОСВ – Шумен, заверени са 34 броя отчетни книги по образци от Наредба 1 за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публичния регистър.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН

Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец АВГУСТ 2015 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:


Акценти от извършената контролна дейност:
Във връзка с получен в РИОСВ Шумен сигнал и следствие изпълнение на
дадените предписания, е прекратено незаконното заустване на отпадъчни води в р.
Врана от канализационен тръбопровод, разположен в гр. Търговище в района на парк
„Борово око”;
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През месец август бяха извършени 6 бр. комплексни проверки;
Проверени са 4 бр. обекти, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден
обект по условията на издаденото разрешение за заустване;
През месец август е извършена 1 бр. проверка с измерване на показателите на шум,
излъчван от промишлен източник;
7 бр. са извършените проверки на билкозаготвителни пунктове;
3 бр. са изпратените екземпляри от вида Бял щъркел в Спасителен център за диви
животни “Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;
През месец август са извършени 5 бр. планови проверки по ОВОС /във връзка с
постановени актове по реда на глава VI-та от ЗООС/;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец август 2015 г. Директора на РИОСВ Шумен е издал 9 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 5 400 лв., сред които:
1. на Румен Панайотов -кмет на община Нови пазар е наложена глоба в размер на 2
000 лв. за това, че чрез бездействие е извършил адм. нарушение, изразяващо се в
неизпълнение на задължително предписание за почистване на речното корито в
с.Стоян Михайловски, общ.Нови пазар;
2. на "Балкан милк - 2011" ЕООД, гр. Варна – млекопреработвателно
предприятие /МПП/ гр.Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на
1 000 лв. за това, че дружеството не е поддържало пречиствателното съоръжение за
отпадъчни води в техническа и експлоатационна изправност;
3. на "Бенса Си Ен" ЕООД, гр. Русе - МПП- гр. Попово, местност "Калето", е
наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че не е представило в
РИОСВ Шумен отчет за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за веществата, които
нарушават озоновия слой и/или за флуорирани парникови газове, както и за
продуктите и съоръженията, които съдържат, зависят или са изработени от тези
вещества, съгласно изискванията на чл. 9 във връзка с чл.13 от Наредбата за
установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно
вещества, които нарушават озоновия слой /обн. ДВ. бр. 2/07.01.2011 г./, респективно
чл. 34 във връзка с чл. 38 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на
Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 1 бр. НП за налагане на текуща месечна
санкция по реда на чл.69 и сл. ЗООС на „ЮЕС Комерс” ООД с.Голямо Градище,
общ.Опака, в размер на 271 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 за заустване на отпадъчни води, издадено от
Директора на БДЧР, по показатели “неразтворени вещества”, “ХПК”, „БПК 5“ и “мазнини”
при експлоатацията на Млекопреработвателно предприятие, находящо се в с.Голямо
Градище.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 6 бр. АУАН, както следва:
1. на Мердин Байрям - кмет на Община Върбица, са съставени 2 бр. АУАН: първия е
за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на
неразрешено за това място (спряното от експлоатация депо за битови отпадъци),
вследствие на което на посочената територията е образувано незаконно сметище.
Втория АУАН е за това, че кметът не е осигурил събирането на битовите отпадъци от
24

2.

3.
4.
5.
6.

организираното сметосъбиране на Община Върбица и транспортирането им до
Регионално депо гр. Омуртаг за обезвреждане чрез депониране;
на Община Върбица отделно е съставен АУАН за това, че е извършила
транспортиране на смесени битови отпадъци (СБО) от населените места с
организирано сметосъбиране в рамките на община Върбица до Регионален център за
контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци на община Омуртаг без да
притежава действащ регистрационен документ по чл. 78 от Закона за управление на
отпадъците за дейност по събиране и транспортиране;
на ЕТ "Липа - Иван Стефанов", гр. Търговище е съставен АУАН за това, че е
изкупил 1200 кг цвят глог, без за него да притежава издадено позволително за
ползване;
на Йордан Маринов, гр. Смядово е съставен АУАН за това, че е добил полски хвощ
без да притежава издадено позволително за ползване за билката и не води книгатадневник към пункта;
на Сали Мехмедов, с. Вардун, общ. Търговище е съставен АУАН за това, че не води
книгата-дневник към билкозаготвителния пункт;
на Енгин Мустафов, с. Баячево, общ. Търговище е съставен АУАН за това, че не е
уведомил РИОСВ - Шумен за организирания от него склад за билки (плод бъз и плод
киселица), като е изкупил и впоследствие складирал 20 кг плод киселица, без да
притежава издадено позволително за ползване;

Извършиха се проверки по постъпили 2 броя сигнали за замърсяване на р.Врана в
района на парк „Борово око” в гр.Търговище, съвместно с община Търговище и „В и К“
Търговище, от които се установи наличие на канализационен тръбопровод, който не е част от
старата канализация на гр.Търговище и не е точка на заустване на отпадъчни води на
производствено предприятие. Дадени са предписания за затапване на заустването. На
20.08.2015 г. е извършено затапване на тръбопровода и прекратяване на заустването.
През месеца се извърши проверка на „Лисец” ЕООД, като оператор на регионално
депо-Омуртаг, във връзка с констатирани нарушения на законодателството от страна на
община Върбица, отнасящи се до транспортиране на битовите отпадъци от територията на
общината до Регионален център за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци
на община Омуртаг.
Във връзка с получен в РИОСВ Шумен сигнал, относно образуването на незаконни
сметища от отпадъци с различен произход в землището на с. Зараево, общ. Попово и на
сигнал за замърсяване със строителни отпадъци в кв. Невски, гр. Попово, бяха извършени
проверки на място, съвместно с представител на община Попово. За констатираните
замърсявания са дадени предписания за почистване и предприемане на мерки за
недопускане на последващо изхвърляне на отпадъци в землището на населените мяста.
Представени и обработени са 4 броя доклади за проведени СПИ представени от
оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии и във връзка с изпълнение на
Условие № 9 от КР ( „Мадара“ АД, гр. Шумен, „Каолин“ АД, гр. Сеново, „Протеин – 98“ АД,
гр. Шумен и „Хан Омуртаг“ АД, гр. Шумен).
Във връзка с писмо на МОСВ изх. № 05-08-2697/28.04.2015 г. относно засилване на
контрола върху индустриалните и неорганизираните източници на емисии с влияние върху
качеството на атмосферния въздух /КАВ/, през месец август от страна на РИОСВ Шумен е
извършена проверка в гр. Нови пазар - във връзка с осъществяваните строителни дейности
по проект „Изграждане на частична, канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
водопроводната мрежа на гр. Нови пазар“. При извършената проверка се установи, че
ремонтните дейности се извършват на територията на целия град, като обхващат голяма част
от уличната мрежа. Извършват се изкопни работи, полагат се водопроводи и канализации,
запълват се изкопи и се извършва подготовка за последващо асфалтиране. При проверката се
25

установи, че товарните камиони, доставящи строителните материали и извозващи
изкопаните земни маси и фракция, са оборудвани с платнища за ограничаване разсипването
на прахообразни материали.
В изпълнение на утвърден от Министъра на ОСВ график за 2015 г. е осъществено
пробонабиране от източници на емисии на два оператора („Роса” АД, гр. Попово и
„Фрештекс Текстил Финишинг България“ ЕООД гр. Попово).
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
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, отговарят
на изискванията на наредбите.
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.
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
През месец август са постановени 5 бр. решения за преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения с характер на решенията да не се
извършва ОВОС.
За отчетния период са издадени 4 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци
по чл. 67 от ЗУО, както и 4 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, за дейности по
събиране и транспортиране и третиране на отпадъци. Обработени и утвърдени са 52 бр.
работни листи за класификация на отпадъци, образувани от дейността на дружества в
обхвата на РИОСВ – Шумен, заверени са 16 бр. отчетни книги по образци от Наредба 1 за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и
реда за водене на публичния регистър.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец СЕПТЕМВРИ 2015 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:

След експресната намеса на МОСВ и РИОСВ Шумен, бе прекратено изтичането
на сярна киселина в р.Смядовска от стационарен резервоар, разположен в поземлен
имот от бившите Смядовски военни заводи, който имот е собственост на
„Инвестбланк“ АД гр.София;

По 2 бр. сигнали за запрашеност на въздуха, експертите на РИОСВ Шумен
направиха проверки през месец септември;

През месец септември бяха извършени 2 бр. проверки на обекти с издадени КР –
„Алкомет“ АД и „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и
Попово”, находящо се в гр.Търговище;

През месеца бяха извършени и 6 бр. комплексни проверки;

Проверени са и 8 бр. обекти, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден
обект, с издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за
водите или Комплексно разрешително и 12 бр. предприятия, заустващи отпадъчни води
в канализационни мрежи;

Като акцент от извършената контролна дейност са и 14 бр. извършени проверки
по писмо на МОСВ на лица, пускащи на пазара полимерни торбички, като проврките
бяха насочени към малките търговски обекти;
 Във връзка с утвърден график за ЗИК, през месеца е извършен инструментален контрол
на 2 бр. обекта с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
 7 бр. са извършените проверки на билкозаготвителни пунктове;
 6 бр. са извършените проверки на защитени територии;
 4 бр. са извършените проверки на вековни дървета;
Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец септември 2015 г. Директора на РИОСВ Шумен е издал 13 бр. НП, с
които са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 7 300 лв., сред които:
1. на "Хадат" ООД, с.Макариополско е наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че в млекопреработвателно предприятие не е осигурило
непрекъснато нормалната експлоатация на резервоара за отпадъчни води – лагуна в
съответствие с разпоредбата на чл.126, ал.1 от Закона за водите;
2. на "Трансмат Андреев" ЕООД гр.Шумен, е наложена имуществена санкция в
размер на 2 000 лв. за това, че в качеството си на юридическо лице - притежател на
регистрационен документ по чл.35, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците не
е водило отчетност на транспортираните отпадъци, съгласно изискванията на чл. 44
ал. 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците.
3. на "Брамас - 96" АД, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1 000
лв. за това, че е изхвърлило (заустило) замърсени отпадъчни води от дейността си в
канализационна система на гр.Шумен, които са с качества над индивидуалните
емисионни ограничения по Комплексно разрешително;
4. на "АДР - Ауто" ЕООД гр.Шумен, е наложена имуществена санкция в размер на 1
000 лв. за това, че на площадка, находяща се в гр. Шумен, неконтролирано е
управлявало отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),
изразяващо се в нерегламентирано събиране на отпадъци, без наличие на законово
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основание за извършване на дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление
на отпадъците;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 7 бр. АУАН, както следва:
1. на Бейсим Мустафа - ВрИД кмет на община Върбица, е съставен 1 бр. АУАН за
това, че не е изпълнил предписание, дадено с констативен протокол на основание чл.
155, ал. 2 от ЗООС, да почистят констатираните замърсявания на закритото сметище,
стопанивано от общ.Върбица;
2. на „Сиатрейд“ ООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството не е
водило отчетност за образувани и предени отпадъци за периода 30.09.2014 03.08.2015 г.;
3. на "СИ ВИ ЕС" ЕООД, гр. Велико Търново е съставен АУАН за това, че
дружеството е изхвърлило отпадъчни води във воден обект - дере, вливащо се в р.
Ялнъ дере, поречие на р. Янтра, като е нарушило емисионните норми и изисквания;
4. на "Млечни продукти" ООД, гр. Пловдив - Млекопреработвателно предприятие,
с. Коньовец, е съставен АУАН за това, че не са представени резултатите от извършен
собствен мониторинг на отпадъчни води от МПП с.Коньовец, за първото тримесечие
на 2015 г. в РИОСВ-Шумен в срока, указан в Разрешителното за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни води;
5. на “ПЪТИЩА” АД, гр. Шумен, е съставен АУАН за това, че осъществена дейност
по приемане от външни фирми на строителни отпадъци, които се използват за
рекултивация на нарушени терени (дейност с код R-10), без да има издадено за
съответната дейност разрешение съгласно чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за управление на
отпадъците;
6. на Шибил Тодоров, с. Крива река, общ. Никола Козлево е съставен АУАН за това,
че не са представени за проверка изисканите му документи към билкозаготвителния
пункт;
7. на Пламен Панков, с. Вардун, общ. Търговище е съставен АУАН за това, че е
изкупил 800 кг стрък къпина, без за него да притежава издадено позволително за
ползване;
На 24.09.2015 г. в РИОСВ-Шумен постъпи сигнал за замърсяване на р.Смядовска.,
като водата в руслото е с жълтеникав цвят. След проверка, се установи източника на
замърсяването - изтичане на сярна киселина от метален стационарен резервоар, от поземлен
имот, собственост на „Инвестбанк“ АД гр.София, придобит от „Мега груп” АД, намиращ се
на територията на бивши Смядовски химически заводи. В проверката участие взеха БДЧР
Варна, Община Смядово и РЛ Шумен. Взеха се водни проби от зесегнатото поречие на р.
Смядовска, р. Брестова и р. Камчия.
За периода 24-28 септември с наблюдение състоянието на реките, се извършваше
вземане на проби от 5 броя точки на повърхностен воден обект, от които 2 бр. са при
р.Смядовска,приток на р.Брестова, 1 бр. при р.Брестова, приток на р.Камчия и 2 бр. при
р.Камчия. Установи се, че от 26.09.2015 г., включително, качеството на водата във водните
обекти е нормализирано и замърсяването е преустановено.
Прекратено е замърсяването на р.Смядовска чрез изпускане на вода от основен
изпускател на яз. Качица, за разреждане и чрез изграждане на земна дига, под язовирна
стена на яз.Качица и преди реката. На завиреното количество се извърши неутрализиране на
киселината с натриев карбонат.
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При проверка на обекта на 28.09.2015 г от РИОСВ Шумен със съставен констативен
протокол са дадени предписания до собственика „Инвестбанк“ АД да извърши изчерпване на
завирената течност след неутрализацията, като са изземе течната фаза, събрана налична
утайка и замърсени почвени маси, и окончателно изчерпване на остатъка от сярна киселина в
метална цистерна с пробив. С изпълнението му ще се преустанови окончателно риска от
замърсяване със сярна киселина на р.Смядовска и последващите водни обекти – р.Брестова и
р.Камчия.
През месеца е извършена проверка във връзка с подаден в РИОСВ – Шумен сигнал,
относно замърсяване на въздуха с прах в гр. Смядово и по протежение на пътя ,свързващ гр.
Смядово и гр. В. Преслав, в резултат на строително-ремонтни дейности на обект „Основен
ремонт (рехабилитация) на път III-7302 Смядово – Златар - В. Преслав“. На дружеството
изпълнител е дадено предписание, за изпълнението на което РИОСВ е уведомена писмено.
Във връзка с цитирания сигнал и във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.; изм. и доп.), с писмо на РИОСВ Шумен
до община Смядово е изискано да се упражнява контрол от страна на общинските органи
при извършване на дейностите на територията на града, при които е възможно формиране на
прах.
Извършена бе и проверка, във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ – Шумен, относно
замърсяване на въздуха с неорганизирани емисии на прах в резултат на дейността на
асфалтова база „Лиляк“ с оператор „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, гр. Търговище. На
оператора на инсталацията е дадено предписание за оптимизиране работата на съоръженията
с цел намаляване неорганизираните емисии на прах. В изпълнение на същото е издадена
Заповед на изп. директор на „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, същата е представена и в
РИОСВ Шумен.
Във връзка с писмо на МОСВ, относно повишаване контрола по изпълнение на чл. 1 а
от Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса, за продукти
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ПМС 120 от 30. 05.
2008 г, изм. и доп.), експертите извършиха 14 бр. проверки, относно пусканите на пазара
полимерни торбички. Бяха проверени приоритетно павилиони и щандове за продажба на
плодове и зеленчуци, малки търговски обекти, предлагащи вносни стоки на дребно, стоки за
бита, обекти за бързо хранене. При проверките се констатира, че в 6 бр. от проверените
обекти бяха налични полимерни торбички, за които съгласно изискванията на чл. 1а от
Наредбата се дължи продуктова такса. На управителите на дружествата и едноличните
търговци беше даден 7- дневен срок за предоставяне на гореописаните документи. На
четирима управители на дружества и еднолични търговци предстои съставяне на актове за
установени административни нарушения, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 7, от ЗУО.
При извършена проверка по изпълнения на условията в КР на „Регионално депо за неопасни отпадъци
за общините Търговище и Попово”, находящо се в с.Пайдушко, общ.Търговище, беше установено, че в периода
януари – юни 2015 г. на депото са приети за обезвреждане отпадъци с код 10 11 10 и 10 11 14 от «Тракия Глас
България» ЕАД гр.Търговище, което е в неизпълнение на Условие 11.2.1 и Условие 11.4.1 от действащото КР,
където последните не са посочени.

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Наказателното постановление на директора на РИОСВ – Шумен за имуществена
санкция на „Гужер Комерс ” ЕООД в размер на 50 000 лв. е потвърдено с Решение на
Търговищкия административен съд от 18 септември 2015 г. Санкцията бе наложена в края на
октомври 2014 г. след извършена проверка от експертите на РИОСВ – Шумен. Дружеството
е санкционирано за това, че отглежда над 80 000 бройлера без да му е издавано комплексно
разрешително. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
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В резултат на извършеното контролно измерване през месец август във връзка с
представените протоколи с резултати относно работата на горивни инсталации (парни котли
на твърдо гориво) с оператори „Роса“АД, гр. Попово и „Фрештекс Текстил Финишинг
България“ЕООД, гр. Попово е установено съдържание на СО и прах в отпадъчните газове
над НДЕ. Съставени са констативни протоколи и следва да се направят предложения за
налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец септември, за трета година РИОСВ - Шумен организира спортни
състезания - крос, с които се отбеляза Европейска седмица на мобилността, чиято цел е да
провокира местните власти да въведат и насърчат устойчивата градска мобилност, както и
хората да използват други алтернативи за придвижване, а не автомобили. На 17 септември от
14 ч., деца от Дом и Дневен център „Калинка” в с. Васил Друмев се включиха в спортната
надпревара, а на 18 септември от 14 ч. над 120 бр. ученици от 1 до 12 клас на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”- гр. Смядово се надбягваха, разпределени в шест възрастови групи.
През месец са постановени 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестиционни предложения с характер на решенията да не се
извършва ОВОС и 3 бр. за преценяване необходимостта от ЕО с характер на решенията да не
се извършва ЕО.
За отчетния период е издаден 1 бр. разрешителен документ за дейност с отпадъци по
чл. 67 от ЗУО, както и 3 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, за дейности по
събиране и транспортиране и третиране на отпадъци. Обработени са 71 бр. работни листи за
класификация на отпадъци, образувани от дейността на дружества в обхвата на РИОСВ –
Шумен, като са утвърдени 63 бр.; заверени са 13 бр. отчетни книги по образци от Наредба 1
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както
и реда за водене на публичния регистър.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец ОКТОМВРИ 2015 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:

Със Заповед през месец октомври директора на РИОСВ Шумен наложи ПАМ на
„Инвестбанк“ АД, резервоара за сярна киселина да не се нарязва, поради опасност и
вероятност от наличие по дъното му на утаени органични съединения с взривоопасен
характер;
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През месец октомври бяха извършени 3 бр. проверки на обекти с издадени КР –
"Енер Сис" АД, гр. Търговище, „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище и „Алмед“
ООД, площадка гр. Нови пазар;
През месеца бяха извършени и 7 бр. комплексни проверки;
Проверени са и 16 бр. обекти, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден
обект, с издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за
водите или Комплексно разрешително и 6 бр. предприятия, заустващи отпадъчни води
в канализационни мрежи;
През месец октомври експерти от направление «Опазване на водие» участваха в
Междуведомствена комисия за техническото състояние на язовирите, съгласно
Заповеди на Областен управител на област Шумен и Областен управител на област
Търговище;
Във връзка с писмо на МОСВ, относно необходимост от извършване на проверки
на лица, които търгуват с авточасти втора употреба, през месеца се извършиха 3 бр.
проверки, на лица, които търгуват с авточасти втора употреба и не притежават издаден
по реда на чл. 35 от ЗУО документ за разкомплектуване на ИУМПС;
През месеца се извършиха 9 бр. проверки на фирми, пускащи на пазара опакована
готова продукция във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 14, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки;
Извършиха се 3 бр. проверки на автосервизи, извършващи смяна на масла и
ремонтни дейности;
Извършени бяха 5 бр. проверки на лица, пускащи на пазара продукти, след
употребата на които се образуват МРО (електрическо и електронно оборудване,
автомобилни гуми и акумулатори).
Във връзка с утвърден график за ЗИК, през месеца е извършен инструментален контрол
на 2 бр. обекти с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
През месец октомври са извършени 2 бр. проверки с измерване на показателите на шум,
излъчван от промишлени източници;
5 бр. са извършените проверки на защитени територии;
7 бр. са извършените проверки на вековни дървета;
3 бр. са изпратените екземпляри в Спасителен център за диви животни “Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора: по 1 бр. от видовете Черен щъркел, Червеногръдка и
Тръстиков блатар;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец октомври 2015 г. Директора на РИОСВ Шумен е издал 3 бр. НП, с които
са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 1 300 лв. С НП на "ЕнерСис"
АД гр.Търговище е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че на
територията на предприятие за производство на индустриални батерии и акумулатори е
изхвърлило (заустило) отпадъчни води във воден обект, в нарушение на установените в
Комплексно разрешително №121-Н1-И0-А0/2011 г. индивидуални емисионни ограничения.
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 7 бр. АУАН, както следва:

1. на „Инвестбанк“ АД гр.София, са съставени 2 бр. АУАН, както следва:


за това, че дружеството не е изпълнило задължително за изпълнение предписание,
дадено по реда на Закона за опазване на околната среда от оправомощено от
директора на РИОСВ Шумен длъжностно лице с констативен протокол в
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2.
3.

4.
5.
6.

определения за изпълнението му срок, а именно: да се предприемат мерки за
прекратяване на теча от резервоара за съхранение на сярна киселина и да не се
допуска замърсяване на околната среда в поземлен имот, находящ се в
гр.Смядово, с предназначение резервоарен парк, собственост на дружеството;
 за това, че по повод извършване на дейността си – стопанисване на поземлен
имот, находящ се в гр.Смядово, общ.Смядово, с предназначение резервоарен
парк, със своето бездействие е допуснало неразрешено изпускане на опасни
химични вещества или отпадъци – сярна киселина в концентрация 50-69%
разтвор от складово съоръжение – стационарен метален резервоар, чрез
тръбопровод – предвидения за дъждовната канализация, изградена в поземления
имот, канал, разположен в десния край на бързоотока на преливника на яз.Качица,
което съоръжение, в т. ч. и тръбопровода не попадат в обхвата на Комплексно
разрешително № 39/12.04.2005 г., издадено по реда на чл. 117 от Закона за
опазване на околната среда;
на „БКС – Търговище” ЕООД, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че
дружеството е нарушило 3 бр. условия от комплексно разрешително № 269-Н1-И0А0/2014 г.;
на Семра Басри- Изпълнителен Директор на "Екани" АД, с.Хитрино, е съставен
АУАН за това, че не е изпълнила задължително за изпълнение предписание, дадено с
констативен протокол, за представяне в РИОСВ на идентификационни документи за
транспортиране и обезвреждане на отпадъци;
на Мартин Стефанов, с.Шишковица, общ.Антоново, е съставен АУАН за това, че
извършва дейност с ОЧЦМ без издадено решение за дейност с отпадъци и без
регистрация по Търговския закон;
на ЕТ „Галко - Галин Господинов“, гр.Попово е съставен АУАН за това, че
извършва продажба на полимерни торбички, за които не е заплатена продуктова
такса, съгласно изискването на чл. 54, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците;
на ЕТ „Елада-Катя Колева“ гр.Попово е съставен АУАН за това, че извършва
продажба на полимерни торбички, за които не е заплатена продуктова такса, съгласно
изискването на чл. 54, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците;

Със Заповед през месец октомври, директора на РИОСВ Шумен наложи ПАМ на
„Инвестбанк“ АД, след окончателното изпразване на останалана сярна киселина от резервоар
за сярна киселина, находящ се в резервоарен парк с площ 11 534 м², съставляващ поземлен
имот с идентификатор №67708.282.515, находящ се в гр.Смядово, общ.Смядово, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
производствен складов обект и по документ за собственост от 29 600 м², който имот е
собственост на „Инвестбанк“ АД гр.София, р-н Триадица, бул.България №85,
представлявано заедно от Пламен Милков – Председател на Управителния съвет и
Изпълнителен директор и Радка Никодимова – член на Управителния съвет и Изпълнителен
директор, резервоара за сярна киселина да не се нарязва, поради опасност и вероятност от
наличие по дъното му на утаени органични съединения с взривоопасен характер.
През месец октомври, експерти от направление «Опазване на водие» участваха в
Междуведомствена комисия за техническото състояние на язовирите, съгласно Заповеди на
Областен управител на област Шумен и Областен управител на област Търговище. По време
на проверките не е констатирано замърсяване на бреговите ивици на язовирите с битови или
строителни отпадъци, а също и натрупан животински торов отпад и растителни отпадъци. От
наличните сгради за охранителен персонал не се констатира заустване на отпадъчни води
във водните обекти.
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През месеца бяха извършени проверки в с.Славяново, общ.Попово, на инсталация за
производство на биогаз. Установи се, че част от отпадъчни води от инсталацията, преливат
извън резервоара, стичат се по канавката за дъждовни води и се заустват в местно дере,
приток на яз.Каваците. Дадени са предписания за предотвратяване на заустването и за
предприемане на мерки за предотвратяване възможността за проникване на отпадъчни води
в дъждоприемната канавка.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Във връзка с писмо на МОСВ, относно необходимост от извършване на проверки на
лица, които търгуват с авточасти втора употреба, през месеца се извършиха 3 бр. проверки,
на лица, търгуващи с авточасти втора употреба и които не притежават издаден по реда на чл.
35 от ЗУО документ за разкомплектоване на ИУМПС. Бяха проверени 2 бр. физически лица
в гр. Търговище и с. Здравец, общ. Търговище и 1 бр. юридическо лице в гр. Шумен. При
проверките са дадени предписания за предоставяне на документи за произхода на
авточастите втора употреба, както и предписания за привеждане на дейността в съответствие
с изискванията на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.
През месеца се извършиха и 9 броя проверки на фирми, пускащи на пазара опакована
готова продукция във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 14, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. При проверките
се установи, че фирмите имат сключен договор с организации по оползотворяване на
отпадъци от опаковки, изготвят се редовно справки към ООп за пуснатите на пазара
опаковки. Дължимите лицензионни възнаграждения се заплащат своевременно.
Извършиха се 3 броя проверки на автосервизи, извършващи смяна на масла и
ремонтни дейности. От проверките се установи, че се изпълняват изискванията на Наредба за
отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и Наредба №1 от 04.06.2014 г.
Резултатите от изпитване на отпадъчни води, формирани от производствените
предприятия на „Юес комерс” ООД, „Айсис” ООД и „Родна индустрия 91” ЕООД, не
превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешителните за
заустване на отпадъчни води
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месеца са постановени 3 бр. решения за преценяване необходимостта от ЕО с
характер на решенията да не се извършва ЕО и 2 бр. решения за прекратяване на
производството по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместена с
процедурата по чл.31 от ЗБР за инвестиционни предложения.
За отчетния период е издаден 1 бр. разрешителен документ за дейност с отпадъци по
чл. 67 от ЗУО, както и 4 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, за дейности по
събиране и транспортиране и третиране на отпадъци. Обработени са 15 бр. работни листи за
класификация на отпадъци, образувани от дейността на дружества в обхвата на РИОСВ –
Шумен, като са утвърдени 13 бр.; заверени са 15 бр. отчетни книги по образци от Наредба 1
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както
и реда за водене на публичния регистър.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец НОЕМВРИ 2015 г.

съставени
актове

актове за
неизпълнение на дадени
предписания

отменени
актове с
резолюция

брой

общ брой

брой

115

4 бр.

1 бр.

проверени обекти

извършени
проверки

брой
112

издадени
наказателни
постановления

наложени
санкции с НП
по чл. 69 от
ЗООС

събрани
суми от
наложени
санкции*

ПАМ

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

0 бр.

6 бр.

6 750 лв.

2 бр.

94 лв.

803.00 лв.

0 бр.

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:

През месец ноември бяха извършени 3 бр. проверки на обекти с издадени КР – на
ЕТ „Милена Митова“, гр. Търговище, “НЕС – Нови Енергийни Системи” ООД гр.
Шумен и “Топлофикация" ЕАД, гр.Шумен;

През месеца бяха извършени и 3 бр. комплексни проверки;

Проверени са 6 бр. обекти, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден
обект, с издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за
водите или Комплексно разрешително и 17 бр. предприятия, заустващи отпадъчни води
в канализационни мрежи;

През месеца се извършиха 5 бр. проверки на състоянието на Б-Б кубовете за
съхранение залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита в с. Конево
и складовете за съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ в гр.Шумен, с.
Памукчи, с. Голямо Соколово и с. Ивански;

През месеца се извършиха проверки на общинските администрации на общините
Смядово, Антоново, Нови пазар, Върбица, Опака и Търговище;

Извърши се планов контрол на закритото със Заповед на Директора на РИОСВ –
Шумен депо за ТБО, стопанисвано от Община Нови пазар;
 Извършена бе проверка на ЗМ „Могилата”, земл. с. Коньовец, общ. Шумен, във връзка
с извършено трасиране на ЗТ;
 Извършена бе проверка на новоизлюпени екземпляри от вида Жълтоглава розела, във
връзка с последващата им регистрация, съгласно ЗБР;
 1 бр. е изпратения екземпляр от вида „Обикновен мишелов“ в Спасителен център за
диви животни “Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;
Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец ноември 2015 г. Директора на РИОСВ Шумен е издал 6 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 6 750 лв., сред които:
1. С НП на Неждет Джевдет Шабан, в качеството му на кмет на общ.Омуртаг, е
наложена глоба в размер на 3 000 лв. за това, че по речните легла и прилежащите
територии в населените места с. Плъстина, с. Звездица, с. Зелена морава, с. Пъдарино
и с. Птичево, община Омуртаг, чрез бездействие е извършил административно
нарушение, като не е осъществил отговорността си по чл.19, ал.3, т. 15 от Закона за
управление на отпадъците, като не е организирал почистване на образуваните
незаконни сметища и замърсявания с отпадъци, изхвърлени
по деретата,
преминаващи през (и около) населени места на територията на Община Омуртаг
(речните легла и прилежащи територии в населените места с. Плъстина, с. Звездица, с.
Зелена морава, с. Пъдарино и с. Птичево, община Омуртаг);
34

2. С НП на Мердин Мустафа Байрям, в качеството му на кмет на общ.Върбица, е
наложена глоба в размер на 3 000 лв. за това, че чрез бездействие е извършил
административно нарушение, като не е осъществил отговорността си по чл.19, ал.3, т.
2 от Закона за управление на отпадъците, като не е осигурил събирането на битовите
отпадъци от организираното сметосъбиране на Община Върбица и транспортирането
им до Регионално депо гр. Омуртаг за обезвреждане чрез депониране;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 5 бр. АУАН, както следва:
1. на "Рьофикс" ЕООД, гр.Септември, производствена база гр.Нови пазар, е
съставен АУАН, за това, че дружеството експлоатира оборудване с пречиствателни
съоръжения и източници на емисии в атмосферния въздух без изготвена програма за
техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения, поради което не изпълнява
такава;
2. на "Кулчеви" ООД, гр. Нови пазар е съставен АУАН за това, че дружеството не е
изпълнило задължителни предписания, дадени с констативен протокол: да подаде
работни листи за класификация на отпадъци; да представи списък на всички хладилни
и климатични системи, съдържащи фреон и да се въведат досиета на системите по
Приложение №3 към Наредбата за ФПГ;
3. на СД "Добромир Йорданов - Огнян Илиев - ЕЗОКС", гр.Попово, е съставен
АУАН за това, че дружеството е зауствало отпадъчни води в повърхностен воден
обект – местно дере, приток на язовир Каваците, общ.Попово, без издадено
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
4. на Община Нови пазар, е съставен АУАН за нерегламентирано изгаряне на
отпадъци на спряното от експлоатация общинско депо за отпадъци гр. Нови пазар;
5. на Красимир Николаев Христов - лесничей при ТП ДГС "Върбица", е съставен
АУАН за това, че в качеството си на длъжностно лице - лесничей при ТП ДГС
"Върбица", е издал позволително за ползване на лечебни растения и в частност за 800
кг Бял оман, в противоречие със Заповед №РД-115/13.02.2015 г., издадена от МОСВ,
на основание чл.10, ал.1, 2 и 3 от ЗЛР;
Относно извършена проверка на 08.09.2015 г., във връзка с постъпил сигнал в
РИОСВ за замърсяване на въздуха с неорганизирани емисии на прах, в резултат на дейността
на асфалтова база до с. Лиляк, общ. Търговище, през месец ноември е осъществен последващ
контрол на дадените предписания. Установено е, че се извършва производствена дейност с
трошачно ситовата инсталация (ТСИ) при работеща оросителна система към трошачките.
Констатирано е извършване на оросяване на вътрешноплощадковите пътища. Въпреки
установеното изпълнение на дадените предписания, със съставения констативен протокол са
дадени нови такива за предприемане на допълнителни мерки за ограничаване на
неорганизираните емисии на прахообразни вещества.
След депозирани в РИОСВ няколко броя сигнали, се извърши проверка в
с.Славяново, общ.Попово, на инсталация за производство на биогаз, стопанисвана от СД
„Добромир Йорданов - Огнян Илиев – ЕЗОКС“. Установи се, че част от отпадъчните води от
инсталацията преливат извън резервоара, стичат се по канавка за дъждовни води и се
заустват в местно дере, приток на яз.Каваците. Дадени са предписания за предотвратяване
на заустването и за предприемане на мерки за предотвратяване възможността за проникване
на отпадъчни води в дъждоприемната канавка, като е съставен и АУАН.
През месец ноември експерти на РИОСВ Шумен извършиха проверки на общинските администрации
на общините Смядово, Антоново, Нови пазар, Върбица, Опака и Търговище. При проверките, за установените
несъответствия са дадени предписания за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 19 и чл. 22 от ЗУО.
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Бяха извършени 5 бр. проверки на състоянието на Б-Б кубовете за съхранение залежали и негодни за
употреба препарати за растителна защита в с. Конево и складовете за съхранение на залежали и негодни за
употреба ПРЗ в гр.Шумен, с. Памукчи, с. Голямо Соколово и с. Ивански. При извършен планов контрол на
закрито със Заповед на Директора на РИОСВ – Шумен депо за ТБО, стопанисвано от община Нови пазар, е
установено нерегламентирано запалване на отпадъци в тялото на депото. За установеното, на общината е
съставен АУАН за нарушение на чл.29, ал. 2, предложение 3-то от ЗУО.

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Представени и обработени в РИОСВ са 3 броя доклади за проведени СПИ от
оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Алмед” ООД, гр. Нови пазар,
„Успех Металпринт ССБ“ ЕООД, гр. Шумен и „БКС - Търговище“ ЕООД – Депо
Търговище). Въз основа на представените резултати с докладите отчитаме, че не са
превишени регламентираните и с издадените комплексни разрешителни НДЕ.
Резултатите от изпитване на отпадъчни води, формирани от производствените
предприятия „Тракия вин” ООД, „Ив Мес” ООД, МПП „Екселанс ” ООД с. Осмар и „Тракия
глас България“ ЕАД гр.Търговище, не превишават индивидуалните емисионни ограничения,
определени в Разрешителните за заустване на отпадъчни води и в КР. Установено е
превишение на индивидуалните емисионни ограничения на дружествата „ПИП Трейд” с.
Давидово ООД, „Милк Трейд“ ООД, „Енерсис“ АД гр. Търговище, ГПСОВ Попово,
„Млечни Продукти“ ООД, за което са дадени предписания за почистване на
пречиствателните съоръжения.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През месец ноември, за трета поредна година РИОСВ-Шумен стартира конкурса „Еко
коледа", в който могат да се включат деца и ученици от всички детски градини и училища на
територията на областите Шумен и Търговище. Целта е децата да се провокират към
създаването на красиви неща от отпадъчни материали. В конкурса може да се участва в
следните категории:
ръчно изработени играчки и гирлянди за елха;
коледни и новогодишни картички от екологични и отпадъчни материали;
стихотворения на коледно - новогодишна тематика;
Желаещите могат да се включат с неограничен брой творби, които да се представят в
сградата на РИОСВ до 4 декември 2015 г. На 7 декември, комисия от експерти на РИОСВШумен, ще определи победителите. Екипът на екоинспекцията ще подари живи коледни
дръвчета на участниците от детските градини и училищата, представили се най - добре в
инициативата. Изработените от децата картички ще бъдат изпратени от РИОСВ-Шумен до
държавни и общински институции по случай коледно-новогодишните празници.
Поздравлението в тях ще бъде стихотворението, спечелило конкурса.
През месеца са постановени 1 бр. решение за преценяване необходимостта от ЕО и 3
бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Постановени са 6
бр. решения за прекратяване на административното производство на процедурата по ЗООС,
съвместена с процедурата по чл.31 от ЗБР за инвестиционни предложения.
За отчетния период са издадени 5 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци
по чл. 67 от ЗУО, както и 1 бр. регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО. Обработени и
утвърдени са 28 бр. работни листи за класификация на отпадъци, образувани от дейността на
дружества в обхвата на РИОСВ – Шумен; заверени са 26 бр. отчетни книги по образци от
Наредба 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец ДЕКЕМВРИ 2015 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:

Бяха извършени планови проверки на Община Нови пазар, Община Венец,
Община Хитрино и Община Шумен, във връзка със спазване изискванията на чл. 19 от
ЗУО от общинските администрации;

Бяха извършени 2 бр. проверки на площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО;

Бяха извършени 3 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки и Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова
такса, за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци;

През месец декември експертите от направление “ОЧАВВФФ” са извършили
планови проверки на 6 бр. обекта;
 Извършена бе проверка на община Шумен, във връзка с разработена „Програма за
намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата
на фини прахови частици в атмосферния въздух на община Шумен с период на
действие 2011 г. – 2014 г.“;
 1 бр. извършена проверка на Пещера "Бисерна", земл. гр. Шумен;
 2 бр. изпратени екземпляри от вида „Малък ястреб“ в Спасителен център за диви
животни “Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;
Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец декември 2015 г. Директора на РИОСВ Шумен е издал 10 бр. НП, с които
са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 39 250 лв., сред които:
1. С НП на „БКС - Търговище” ЕООД, гр.Търговище е наложена имуществена
санкция в размер на 10 000 лв. за това, че в че в периода месец януари – месец юли
2015 г., в качеството си на оператор на „Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Търговище и Попово”, находящо се в с.Пайдушко, общ.Търговище е
извършило административно нарушение, като не е изпълнявало задължителни условия
от Комплексно разрешително/КР/ № 269-Н1-И0-А0/2014 година, издадено от
Изпълнителния директор на ИАОС гр.София;
2. С НП на „Пътища” АД, гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 7
000 лв. за това, че на площадка, находяща се на терен, собственост на „Пътища” АД,
парцел 352, кв. „Мътница”, кариера „Мътница”, гр.Шумен, е извършило
административно нарушение, изразяващо се в това, че е осъществило дейност по
приемане от външни фирми на строителни отпадъци, които се използват за
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рекуллтивация на нарушени терени (дейност с код R-10) без да има издадено за
съответната дейност разрешение съгласно чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на
отпадъците;
3. С НП на община Върбица, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. за
това, че в периода от 20.07.2015 г. до 12.08.2015 г. в качеството си на юридическо
лице, което осъществява дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, е
извършила транспортиране на смесени битови отпадъци (СБО) от населените места с
организирано сметосъбиране в рамките на община Върбица до Регионален център за
контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци на община Омуртаг без да
притежава действащ регистрационен документ, издаден по реда на чл. 78 от Закона за
управление на отпадъците за дейност събиране и транспортиране;
4. С НП на „Си Ви Ес” ЕООД, гр.Велико Търново е наложена имуществена санкция в
размер на 5 000 лв. за това, че в гр. Омуртаг, промишлена зона, на територията на
Млекопреработвателно предприятие, експлоатирано от „Си Ви Ес” ЕООД, е
изхвърлило отпадъчни води във воден обект – дере, вливащо се в р. Ялнъ дере,
поречие на р. Янтра, като е нарушило емисионните
норми и изисквания
регламентирани в Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните вещества, зауствани във
водни обекти;
5. С НП на „Сиатрейд” ООД, гр.Велики Преслав е наложена имуществена санкция в
размер на 2 000 лв. за това, че в гр. Велики Преслав, в качеството си на задължено
лице по чл.44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, дружеството е извършило
административно нарушение, изразяващо се в това, че не е водило отчетността по
отпадъците, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците, като не е нанасяло в отчетната книга за дейности с
отпадъци по Приложение №1, количества образувани на площадката и предадени
отпадъци;
6. С НП на Мердин Мустафа Байрям, в качеството му на кмет на общ.Върбица, е
наложена глоба в размер на 6 000 лв. за това, че на спряно от експлоатация депо за
битови отпадъци в гр. Върбица, находящо се в местност “Гяуртарле” с ПИ № 00605 с
площ 1,48 дка и част от имот № 000073 с площ 6,86 дка от землището на гр. Върбица,
чрез бездействие е извършил административно нарушение, като не е осъществил
отговорността си по чл.19, ал.3, т. 15, предл. първо от Закона за управление на
отпадъците, при което не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на
отпадъци на неразрешено за това място (спряно от експлоатация депо за битови
отпадъци), вследствие на което на посочената територията е образувано незаконно
сметище;
7. С НП на Мартин Сергеев Стефанов, с.Шишковица, общ.Антоново, е наложена
глоба в размер на 1 400 лв. за това, че в гр. Антоново, ул. „Н. Новков” №29 е извършил
административно нарушение, състоящо се в извършване на търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни метали, без регистрация по Търговския закон и без
разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците;
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 7 бр. НП за налагане на текущи месечни
санкции по реда на чл.69 и сл. ЗООС на обща стойност 2 195 лв., сред които:
1. на „Млечни Продукти“ ООД, гр.Пловдив е наложена текуща месечна санкция в
размер на 1 333 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 за заустване на отпадъчни води при
експлоатацията на Млекопреработвателно предприятие, находящо се в с.Коньовец,
общ.Шумен.
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2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ Шумен са съставили 9 бр. АУАН, както следва:
1. на "НЕС - Нови Енергийни Системи" ООД, гр.Шумен, е съставен АУАН, за това,
че, при осъществяване на дейността си, дружеството не изпълнява условия в
издаденото му комплексно разрешително;
2. на "Лора-Х2" ЕООД гр.Търговище е съставен АУАН за това, че дружеството
писмено е информирало компетентния орган по околна среда и засегнатото население
за инвестиционното си намерение за „Изграждане на търговски комплекс в имот в гр.
Търговище” след влязло в сила Разрешение за строеж, издадено от Община
Търговище;
3. на "Тракия Глас България" "ЕАД, гр.Търговище, е съставен АУАН за това, че
дружеството е предало за обезвреждане отпадъци с кодове и количества както следва:
Отпадък с код 10 11 10 е предаден на “БКС Търговище” ЕООД в количество 1934,54
т; Отпадък с код 10 11 14 е предаден за дейност по обезвреждане на “БКС Търговище”
ЕООД в количество 217, 88 т. В отчетните книги по прил. 1 е вписан номер на
разрешителен документ на “БКС Търговище” ООД - КР № 269-Н0/2008 г., който е
невалиден към датата на проверката. В действащото КР на “БКС Търговище” ООД №
269-Н1/2014 от 20. 05. 2014 г., съгласно Условия 11. 2 и 11.4 от КР, дружеството няма
право да приема за обезвреждане отпадъци с кодове 10 11 10 и 10 11 14. Предаването
се извършва съгласно писмен договор по чл. 8 от ЗУО;
4. на "Феникс пластик" ЕООД гр. Тълговище е съставен АУАН за това, че не е
водена отчетност за транспортиране на отпадъци;
5. на Община Омуртаг, гр. Омуртаг, е съставен АУАН за това, че не е направила
месечни обезпечения по чл.60, ал.2, т.1 от Закона за управление на отадъците (ЗУО) за
месеците април, май, юни, юли, август, септември и октомври 2015-та година в
съответствие с изискванията на чл.60, ал. 3 от ЗУО и чл.4, ал.1,т.1 от Наредба № 7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци;
6. на Потребителна кооперация "Зора", е съставен АУАН за това, че не е изпълнила в
срок дадени предписания, с КП: да представи в РИОСВ Шумен документи за
почистване на отпадъците от дестилиране на спиртни напитки и да се преустанови
изтичането на отпадъчни води от резервоара към водния обект;
7. на Община Венец, с.Венец, е съставен АУАН за това, че общината е извършвала
транспортиране на смесени битови отпадъци, събрани на територията на общината, за
второто полугодие на 2015 г., без да притежава издаден по реда на чл. 35 от ЗУО
документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци;
8. на ЗП Пеньо Христов Димитров, е съставен АУАН за това, че е изпълнил
предписание, дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС: да представи изискани
писмени документи в РИОСВ Шумен и да почисти констатирано замърсяване с
торова маса в близост до воден обект;
9. на кмета на община Търговище, е съставен АУАН за това, че не е предприел
действия за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места
и/или създаване на незаконни сметища и организиране на почистването им;
През месец декември бяха извършени планови проверки на Община Нови пазар,
Община Венец, Община Хитрино, Община Шумен, във връзка със спазване изискванията на
чл. 19 от ЗУО от общинските администрации. За привеждане на дейността на общинските
администрации в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците, бяха
дадени 6 бр. предписания. При проверката на общинска администрация с. Венец е
констатирано, че Община Венец е извършвала транспортиране на смесени битови отпадъци
събрани на територията на общината за второто полугодие на 2015 г. без да притежава
39

издаден по реда на чл. 35 от ЗУО документ за извършване на дейност по събиране и
транспортиране на отпадъци. На общината е съставен АУАН за нарушение на чл. 35, ал. 3,
във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО.
Бяха извършени 3 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки
и Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса, за продукти
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. При проверките не
са констатирани нарушения. Експертите извършиха и 2 бр. проверки на площадки за
дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС на фирмите “Екомакс България” ООД и “Метарекс”
ООД. При проверките не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.
През изтеклия месец бяха извършени 3 бр. проверки по подадени сигнали от
граждани за констатирани замърсявания на прилежащи терени. При проверка по сигнал в с.
Голямо ново, общ. Търговище е констатирано замърсяване със смесени битови отпадъци,
строителни, биоразградими отпадъци, животински торов отпад в големи размери. За
установеното на кмета на община Търговище е съставен АУАН за нарушение на чл. 19, ал.
13 от ЗУО.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Представени са 3 броя доклади за проведени собствени измервания на показателите на
шум. От представените доклади отчитаме, че не са превишени граничните стойности за
съответните територии регламентирани с Наредба № 6.
Представени и обработени от направлението са 10 броя доклади за проведени СПИ от
оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии. Въз основа на представените
резултати с докладите за проведени 10 броя СПИ от оператори с инсталации с източници на
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не са превишени
регламентираните и с издадените комплексни разрешителни НДЕ.
Извършена бе проверка на община Шумен във връзка с разработена „Програма за
намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на
фини прахови частици в атмосферния въздух на община Шумен с период на действие 2011 г.
– 2014 г.“. С Решение № 1102 по Протокол № 53 от 24.09.2015 г. на заседание на Общински
съвет - Шумен е удължен срокът на действие на горецитираната Програма да края на 2015 г.
Към момента на проверката се установи, че община Шумен е в процес на избор на
изпълнител по изготвяне на „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и
достигане на установените норми за нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух с период на
действие 2016 г. – 2020 г.“.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
За трета поредна година РИОСВ-Шумен проведе конкурс „Еко Коледа". В него се
включиха повече от 35 детски градини и училища от областите Шумен и Търговище. На
адреса на инспекцията се получиха повече от 300 играчки, 100 картички и 25 стихотворения.
Децата създадоха уникални, ръчно изработени украси от отпадъчни материали – венци от
шишарки, гирлянди от торбички, рисувани крушки и много други. Комисия от експерти на
РИОСВ-Шумен определи 30 бр. победители, които бяха наградени за доброто си
представяне с живо коледно дърво и инструкция за засаждането му. Бяха раздадени и
грамоти и календари на инспекцията.
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През месеца са постановени: 1 бр. становище по ЕО за съгласуване предварителен
проект на ОУП на Община Търговище; 1 бр. решение за преценяване необходимостта от ЕО
и 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
За отчетния период са издадени 2 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци
по чл. 67 от ЗУО, както и 1 бр. регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО. Обработени и
утвърдени са 37 бр. работни листи за класификация на отпадъци, образувани от дейността на
дружества в обхвата на РИОСВ – Шумен; заверени са 18 бр. отчетни книги по образци от
Наредба 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.
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