ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец януари и февруари 2014 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През месеците януари и февруари 2014 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 11
бр. НП, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 28 400 лв.,
както следва:
1. на “Теси” ООД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. за
това, че е смесило опасни отпадъци с код 17 06 03* - други изолационни материали,
състоящи се от или съдържащи опасни вещества, с други отпадъци с код 15 01 02 –
пластмасови опаковки, и материали;
2. на
ЕТ "Агроелит - Митов-Божидар Митов" гр.Търговище е наложена
имуществена санкция в размер на 7 000 лв. за това, че не е организирал безопасното
съхраняване на опасни отпадъци - залежали негодни за употреба пестициди;
3. на “Агрострой” ЕООД гр. Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че нерегламентирано е изхвърлило неопасен отпадък с код 10 12 08
- отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали
(след термично обработване) на неразрешено за това място - поземлен имот, в
землището на гр.Плиска, общ.Каспичан, обл. Шумен, в количество 194,2 тона;
4. на “Агрострой” ЕООД гр. Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че не е водило отчетност за отпадъците, съгласно регламентираните
ред и изисквания;
5. на “Агрострой” ЕООД гр. Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че не е изпълнило дадени му с констативен протокол предписания
за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци от частен поземлен имот;
6. на “Хибриден център по свиневъдство” АД гр. Шумен е наложена имуществена
санкция в размер на 2 000 лв. за това, че е зауствало отпадъчни води в р.Теке дере,
поречие р.Камчия, без необходимото за целта основание;
7. на Снежана Христова Иванова, с. Васил Левски, общ. Търговише, е наложена
глоба в размер на 2 000 лв. за това, че не е изпълнила дадени и с констативен
протокол предписания за почистване на замърсени участъци с торова маса; за
изграждане на площадка за временно съхранение на торова маса и за предприемане
на действия за предотвратяване изтичането на течна торова маса от стопанисвания
животновъден обект;
8. на СД “Кавлак 22 – Русев, Иванов и СИЕ” гр. Шумен е наложена имуществена
санкция в размер на 1 400 лв. за това, че на площадка за авточасти в гр.Шумен
нерегламентирано е изгаряло отпадъци;
9. на „Арон" ООД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
за това, че е ползвало обект в защитената територия- защитена местност, което
ползване не е в съответствие с режима на дейностите, установен по реда на заповедта
за обявяване на защитената територия;
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10. на “Ново стъкло” ЕАД гр. Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на
1 000 лв. за това, че в гр. Нови пазар, на територията на Предприятие за производство
на стъклени изделия, е изхвърлило отпадъчни води, формирани от дейността му, в
канализационната система на гр.Нови пазар, като е нарушило емисионните норми и
изисквания на вредни вещества в заустваните отпадъчни води, по отношение на
показателите “неразтворени вещества”, “БПК5”, “ХПК” и “анионактивни
детергенти”;
11. на "Тракия глас България" ЕАД гр. Търговище е наложена имуществена санкция
в размер на 1 000 лв. за това, че дружеството е изхвърлило отпадъчни води в
канализационната система на гр. Търговище в нарушение на емисионните норми;
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 3 бр. НП за налагане на санкции по реда на
чл.69 и сл. ЗООС, както следва:
1. на „ЕнерСис” АД гр. Търговище е наложена текуща месечна санкция в размер на 3
350 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на
вредни вещества в заустваните отпадъчни води, установени в КР по показатели
“сулфатни йони”, “БПК5”, “азот амониев”, “общ фосфор” и “олово” при
експлоатацията на Предприятие за производство на индустриални батерии и
акумулатори, находящо се в гр.Търговище;
2. на „Камаджиев милк” ЕООД гр.Нови пазар е наложена текуща месечна санкция в
размер на 851 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 в повърхностни водни
обекти по показатели “неразтворени вещества”, “БПК5”, “ХПК”, “общ азот”, “общ
фосфор” и “мазнини”, при експлоатацията на Млекопреработвателно предприятие,
находящо се в с.Крива река, общ.Никола Козлево;
3. на „Винекс Преслав” АД гр. Велики Преслав е наложена еднократна санкция в
размер на 82 лв. за замърсяване на околната среда за определен период от време над
допустимото и неспазване на ИЕО на вредни вещества в заустваните отпадъчни води,
установени в Разрешително за ползване на воден обект по показатели неразтворени
вещества, ХПК и БПК5 при експлоатацията на Предприятие за производство на вина
и високоалкохолни напитки, находящо се в гр. Велики Преслав;
Акценти от извършената контролна дейност:

Във връзка с множество депозирани сигнали през изминалата 2013-та г.,
касателно дейността на два броя инсталации за производство на дървени въглища,
находящи се в с. Илийно и с. Врани кон, общ. Омуртаг, със Заповеди на Директора
на РИОСВ Шумен дейността на същите беше спряна;

През периода бяха извършени 12 бр. проверки по пунктовете за изкупуване
на ОЧЦМ в гр.Шумен по инициатива на икономическа полиция. При една от
проверките експертите на РИОСВ Шумен констатираха дейност на
нерегламентирана площадка за ОЧЦМ; ИУМПС; ИУЕЕО;

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 5 бр. комплексни проверки на
следните дружества: “Августа мебел” АД гр.Шумен; “Гужер комерс” ЕООД гр.
Попово; “Санитапласт” АД; „Чернев” ЕООД, Шумен и „Мадара” АД, гр.Шумен;

Извършена бе 1 бр. проверка по КР на “Камчия” ЕАД, гр.Шумен за
експлоатацията на инсталация за интезивно отглеждане на птици, включваща: линия
„Родители за бройлери” и линия ”Угояване на бройлери”

При извършена проверка по сигнал от Районно управление «Полиция» в гр.
Попово бе констатирано изкупуване на отпадъци от черни метали от железопътна
инфраструктура;
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Експертите на инспекцията спасиха 5 бр. екземпляри от различни видове;
3 бр. са извършените планови проверки на вековни дървета;
Експерт от РИОСВ Шумен взе участие в 38-мо Среднозимно преброяване
на зимуващи водолюбиви птици, извършено съвместно с представител на БДЗП;
Във връзка с изискването за регистрация на инсталации, извършващи дейности
свързани с употребата на органични разтворители, през месеците януари и февруари
2014 г. са издадени 3 бр. Удостоверения за регистрации на фирми;
Издадени са 2 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО,
както и 2 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за транспортиране на
отпадъци;
Обработени и утвърдени са 56 бр. работни листи за класификация на отпадъци,
образувани от дейността на дружества, в обхвата на РИОСВ – Шумен;
Заверени са 37 бр. отчетни книги по образци по Наредба №2 от 22.01.2013 г.;
За периода са постановени 7 бр. решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестиционни намерения;

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 28 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Ставропуло" ЕООД, гр. Шумен, е съставен АУАН за това, че дружеството
нерегламентирано изгаря отпадъци от пластмаса, хартия, растителни и текстилни
отпадъци;
2. на "Агрострой" ЕООД, гр. Нови пазар, е съставен АУАН за това, че не е изпълнило
задължителни предписания, дадени с констативен протокол за почистване на
поземления имот от нерегламентирано изхвърлените отпадъци;
3. на "Харткомс" ЕООД гр. Шумен, е съставен АУАН за това, че дружеството не води
отчетната книга за отпадъците, в съответствие с изискванията на ЗУО;
4. на "Надаревско пиле" ЕООД, с. Надарево, общ. Търговище е съставен АУАН за
това, че не е информирало компетентния орган по околна среда – Директора на
РИОСВ Шумен на най-ранен етап за своето инвестиционно намерение, което е
осъществил;
5. на "Маяк - КМ" АД, гр. Нови пазар, е съставен АУАН за това, че не е изпълнило
задължителни предписания, дадени с констативен протокол, за предаване на
събраните отпадъци от стар период;
6. на "Алтметал" ЕООД, гр. Попово, е съставен АУАН за това, че изкупува отпадъци
от черни метали, които нямат битов характер и са част от железния път, без наличие
на сертификат за произход, издадено от лицето, при чиято дейност са образувани;
7. 17 бр. АУАН са съставени на физически лица билкозаготвители по смисъла на ЗЛР за
това, че не са представили отчет за добитите от тях количества от лечебни растения
през 2013-та г.;
8. на Хикмет Алиосман Осман, гр. Нови пазар е съставен АУАН за това, че не е
изпълнил задължителни предписания, дадени с констативен протокол, за поправяне
на покривната конструкция за недопускане на течове в склад за залежали и негодни
ПРЗ;
9. на Неждет Акиф Мустафа, с. Вълнари, общ. Никола Козлево, е съставен АУАН за
това, не е изпълнил задължителни предписания, дадени с констативен протокол, за
предаване на нерегламентирано събраните отпадъци и почистване на земните площи
от тях;
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10. на Красимир Ангелов Василев, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че в
качеството си на длъжностно лице, не е осигурил функциониране на
пречиствателното оборудване към аспирационна система;
11. на Валентин Неделчев, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че извършва дейност
по приемане/ събиране на отпадъци от ИУЕЕО -цифрови електромери, без
разрешителен документ по ЗУО;
12. на Митко Цанев Пенев гр. Попово е съставен АУАН за това, че е предал ОЧЦМ,
които нямат битов характер, част от ЖП инфраструктурата;
Със заповед на Директора на РИОСВ Шумен от януари 2014 г., беше наложена
принудителна административна мярка /ПАМ/, с която беше спряна производствената
дейност на инсталация за производство на дървени въглища по ретортен начин,
находяща се в с. Врани кон, общ. Омуртаг, обл. Търговище, собственост на „Гюней" ООД,
с.Врани кон, до провеждане на собствени периодични измервания /СПИ/ на концентрациите
на вредни вещества в отпадъчните газове, формирани от точковия източник на инсталацията.
В изпълнение на Заповедта, бе извършено пломбиране на инсталацията.
С друга заповед на Директора на РИОСВ Шумен от януари 2014 г., беше наложена
ПАМ, с която беше спряна производствената дейност и на площадка за производство на
дървени въглища, находяща се в с. Илийно, общ.Омуртаг, собственост на "Феникс - ММ"
ООД, гр. Търговище, до изграждане на съоръжение за пречистване на отпадъчните газови
потоци към действащата инсталация за производство на дървени въглища, за осигуряване
спазването на установените с Наредба №1 от 27юни 2005 г. за норми за допустими емисии на
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии норми за допустими емисии. При проверка, във връзка с
привеждане на Заповедта в действие и пломбиране на инсталацията бе установено, че
същата е демонтирана.
В началото на месец януари в РИОСВ-Шумен е подаден сигнал от Районно
управление „Полиция” гр. Попово, за метални елементи от железопътната инфраструктура,
открити на площадка за изкупуване на черни и цветни метали в гр. Попово. След извършена
проверка от експерти на екоинспекцията, служители на Икономическа полиция към РПУПопово и представители на ЖП секция - Горна Оряховица, металните елементи са
идентифицирани като елементи от ЖП линия, с общо тегло 63 кг. По време на проверката,
дружество,„Алтметал” ЕООД гр. Попово, стопанисващо площадката, не е представило
сертификати за произход и договор за предаване на отпадъците, изисквани съгласно ЗУО.
Установено е и лицето, предало металните елементи, и е взето писмено обяснение за
произхода им. За установеното административно нарушение са съставени актове както на
дружеството, приело отпадъците, така и на физическото лице, което ги е предало.
При проверка, извършена през месец февруари, съвместно с икономическа полиция,
експерти от РИОСВ Шумен установиха действаща нерегламентирана площадка в местността
Топхането в гр.Шумен, на която се съхраняват ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС. Проверката
констатира, че собственикът не притежава необходимите документи за извършване на тази
дейност, а площадката не отговаря на изискванията за събиране и съхранение на ИУМПС. В
хода на проверката са открити и елементи от релси. Експерт от ЖП секция Горна Оряховица
констатира вида на елементите, като при допълнителна проверка бе установено, че те не са
част от ЖП път. На лицето, експлоатиращо площадката, ще бъде съставен АУАН.
В края на месец януари експерт от РИОСВ-Шумен и представители на БДЗП взеха
участие в ежегодното 38-мо Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици.
Преброяването бе организирано от ИАОС гр.София. В района на областите Шумен и
Търговище бяха обходени и наблюдавани язовирите „Тича“, „Фисека“, „Съединение“ и
„Ястребино“. Общият брой на презимуващи водолюбиви птици, отчетени от четирите
водоема, е 2139. Установено бе, че видовото разнообразие на водолюбиви птици е по-малко
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в сравнение с отчетеното в предходната година, като същото се установи и по отношение на
числеността на видовете спрямо 2012 г., като причина за това са високите температури преди
и по време на преброяването, както и значително падналото водно ниво на язовирите.
През януари и февруари, експертите на инспекцията спасиха общо 5 бр. екземпляри
от различни видове. От тях 4 бр. са изпратените птици от видовете Бухал (1 бр.), Обикновен
мишелов (1 бр.), Сива чапла (1 бр.) и Ням лебед (1 бр.) в Спасителен център за диви животни
„Зелени Балкани”- гр. Стара Загора. 1 бр. екземпляр от вида Шипоопашата костенурка бе
изпратен в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни, фондация „Геа Челониа”
– с. Баня, общ. Несебър.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации попадащи в
обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия
слой, изпълняват изискванията на наредбите. 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 7 броя /от общо 8 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.
От представените 3 броя доклади за проведени собствени измервания по фактор “шум”
отчитаме, че на са превишени граничните стойности за съответните територии
регламентирани с Наредба № 6.
Не се установи неизпълнение на условията на Разрешителни за заустване на отпадъчни
води от проверените 2 бр. производствени предприятия в повърхностен воден обект.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
В следствие на предприети мерки за подобряване ефективността на пречистване на
отпадъчните води от “Плиска ойл” ЕООД, в изпълнение на предписание на РИОСВ-Шумен,
е прекратен риска от влошаване на имисионното състояние на р.Камчия в района на
гр.Велики Преслав от страна на дружеството. След извършена проверка и взети проби от
отпадъчни води по депозиран сигнал, е установено превишение на максимално допустимите
концентрации по отделни показатели в отпадъчните води на “Плиска ойл”. Даденото
предписание за почистване на локално пречиствателно съоръжение на дружеството, е
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изпълнено. За констатираното наднормено съдържание на замърсяващи вещества предстои
изготвяне на АУАН.
В следствие на предприетите мерки е прекратено замърсяването от Депо за неопасни
ТБО гр.Шумен. След извършени 2 бр. проверки, бе установено преливане на инфилтрат през
предпазни диги на Клетка 1 и Клетка 2 и заустване в околовръстен отводнителен канал за
повърхностни води. Взети бяха проби от зауствания инфилтрат. Дадени са предписания до
оператора на депото за отстраняване на замърсяването, като е получено писмено
потвърждение за изпълнението. В резултат е прекратен риска от замърсяване на р. Камчия
при с.Хан Крум от инфилтрат от Регионално депо Шумен.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец март 2014 г.

проверени
обекти

актове за
Извършенеизпълнение отменени
издадени
ни
Съставена дадени
актове с
наказателни
проверки ни актове предписания резолю-ция постановления

наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

събрани
суми от
наложени
санкции*

ПАМ

брой

брой

общ брой

брой

брой
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сума

брой
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лв.

брой

141

142

21 бр.

0 бр.

0 бр.

8 бр.

41 900 лв.

0 бр.

0 лв.

4 912 лв.

0 бр.

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През месец март 2014 г. Директора на РИОСВ гр. Шумен е издал 8 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 41 900 лв., както следва:
1. на “Алтметал” ЕООД гр. Попово е наложена имуществена санкция в размер на
30 000 лв. за това, че е на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали в гр. Попово е приело възмездно от физическо лице отпадъци от черни
метали, които нямат битов характер и са част от железния път (железопътната
инфраструктура), без наличие на сертификат за произход, издаден от лицето, при
чиято дейност са образувани;
2. на “Хадад” ООД с. Макариополско, общ. Търговище е наложена имуществена
санкция в размер на 3 000 лв. за това, че е зауствало отпадъчни води от дейността на
млекопреработвателно предприятие в местно дере, без необходимото за целта
основание – разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни
води, издадено съгласно Закона за водите;
3. на “Тракия Глас България” ЕАД гр. Търговище е наложена имуществена санкция
в размер на 2 000 лв. за това, че на територията на Предприятие за производство на
на домакинско стъкло и стъклени изделия е изхвърлило отпадъчни води, формирани
от дейността си в канализационната система на гр. Търговище, в нарушение на
емисионните норми и изисквания по Комплексно разрешително;
4. на “Ставропуло” ЕООД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1
400 лв. за това, че нерегламентирано е изгаряло отпадъци от пластмаси, хартиени,
растителни и текстилни отпадъци;
5. на “Храткомс” ЕООД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на
1 000 лв. за това, че не води отчетна книга по отпадъците – не вписва в същата
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информация за количеството, естеството и произхода на отпадък с код 15 01 03 –
опаковки от дървесни материали;
6. на Хикмет Алиосман Осман, гр. Нови пазар, е наложена глоба в размер на 2 000
лв. за това, че не е изпълнил предписание на контролен орган, изразяващо се в това
да ремонтира покривната конструкция на склад за съхранение на негодни за употреба
препарати за растителна защита, с цел отстраняване на течовете в него;
7. на Неждет Акиф Мустафа, с. Вълнари, общ. Никола Козлево, е наложена глоба в
размер на 2 000 лв. за това че, не е изпълнил задължителни предписания, дадени с
констативен протокол, за предаване на нерегламентирано събраните отпадъци и
почистване на земните площи от тях;
8. на Неждет Акиф Мустафа, с. Вълнари, общ. Никола Козлево, е наложен глоба в
размер на 500 лв. за това, нерегламентирано е третирал излязло от употреба моторно
превозно средство (ИУМПС) чрез разкомплектоването му, без да притежава
необходимият за извършване на дейности с отпадъци документ по Закона за
управление на отпадъците;
Акценти от извършената контролна дейност:
















През месеца бяха извършени 4 бр. проверки на оператори с издадени КР;
Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 5 бр. комплексни проверки;
5 бр. са извършените проверки на защитени територии;
3 бр. са извършените проверки на вековни дървета;
През март експертите на РИОСВ Шумен спасиха 1 бр. екземпляр от вида
Обикновен мишелов, който бе изпратен в Спасителен център за диви животни
„Зелени Балкани”- гр. Стара Загора;
Бе извършена проверка по сигнал за нелегламентирано изхвърляне и
изгаряне на отпадъци на закритото сметище в гр. Плиска;
След подаден сигнал бе извършена извънредна проверка на старото и
новото депо за ТБО на Шумен, при която бе установено, че изтича инфилтрат, който
прелива през ретензионните басейни;
Eксперти от РИОСВ-Шумен извършиха проверка на „МБАЛ-Шумен“ след
подаден сигнал за смесване на битови и опасни отпадъци в контейнерите за битови
отпадъци, разположени на територията на лечебното заведение;
При проверка на свинекомплекс в село Радко Димитриево, община Шумен
бе установено, че формираните производствени отпадъчни води нерегламентирано
се заустват в река Поройна, поречието на река Камчия;
Постановени са 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС;
Издадени са 6 бр. решения за прекратяване на производството на процедурата по
глава шеста от ЗООС;
Постановено е 1 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО;
Издадени са 4 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО;
Издадени са 8 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО;
Обработени и утвърдени са 160 бр. работни листи за класификация на отпадъци;

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 21 бр. АУАН, както
следва:
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1. на “Билла България” ЕООД е съставен АУАН за това, че дружеството не е
извършило проверки за течове през 2013 – та г. на 4 броя топлинни помпи,
функциониращи в обекта, съдържащи над 3 и над 30 кг флуорирани парникови
газове /ФПГ/;
2. на "Морела" ООД, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че дружеството не е
представило в РИОСВ Шумен отчет за 2013-та г. за продуктите и съоръженията,
които съдържат ФПГ и вещества, нарушаващи озоновия слой /ВНОС/;
3. на "Шел България" ЕАД, гр. София е съставен АУАН за това, че дружеството не е
представило в РИОСВ Шумен отчет за 2013-та г. за продуктите и съоръженията,
които съдържат ФПГ и ВНОС;
4. "Евро - Инженеринг" ООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството не
е представило в РИОСВ Шумен отчет за 2013-та г. за продуктите и съоръженията,
които съдържат ФПГ и ВНОС;
5. на ЕТ "Ринк - Р. Методиева - К. Кирилов", гр. Търговище, е съставен АУАН за
това, че не е представил в РИОСВ Шумен отчет за 2013-та г. за продуктите и
съоръженията, които съдържат ФПГ и ВНОС;
6. на “Билла България” ЕООД е съставен АУАН за това, че дружеството не е водило
отчетна книга за образувани и предадени отпадъци;
7. на Атанас Ангелов Атанасов, гр. Шумен, е съставен АУАН за това, че
неконтролирано е управлявал отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ и ИУМПС,
нерегламентирано е събирал отпадъците, без наличие на документ по чл. 35 от ЗУО;
8. на Валентин Неделчев, гр.Шумен, е съставен АУАН за това, че изгаря кабели и
извлича благородни метали от ИУЕЕО;
9. на Христо Илиев Христов – кмет на гр. Плиска, е съставен АУАН за това, че в
качеството си на кмет на населеното място не е осигурил контрол по управление на
отпадъците и е допуснал образуване на нерегламентирани сметища на територията на
гр. Плиска;
10. на д-р Тереза Чолакова, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че в качеството си на
длъжностно лице на “МБАЛ” АД Шумен, е допуснала смесване на опасни и неопасни
отпадъци;
11. на Владко Вълков, гр. Шумен, е съставен АУАН за това, в качеството си на
управител на "Полимикс" ООД, гр. Шумен, не е организирал воденето на отчетност за
дейности с отпадъци в заверени в РИОСВ Шумен отчетни книги;
12. на “Андреевавто” ЕООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че е осъществило
изгаряне на отпадъци, образувани в следствие на ремонтна дейност на сграда -бивш
склад за съхранение на пестициди, собственост на дружеството;
13. на Николай Кръстев, гр. Попово е съставен АУАН за това, че лицето е
разкомплектовало ИУМПС;
14. на "Маяк КМ"АД гр.Нови пазар е съставен АУАН за това, че не съхранява опасни
отпадъци, генерирани от дейността му, при условия, осигуряващи защита на околната
среда и човешкото здраве;
15. на "Плиска ойл" ЕООД е съставен АУАН за това, че зауства отпадъчни води,
формирани от дейността на маслена фабрика, находяща се в гр. Велики Преслав, в
нарушение на максимално допустимите концентрации по приложение № 2 към чл.6
ал.1 от Наредба 7 от 14.11.2000 г.;
16. на "Хадад" ООД с. Макариополско, общ. Търговище е съставен АУАН за това, че
е зауствало отпадъчни води от дейността на млекопреработвателно предприятие в
местно дере, без необходимото за целта основание – разрешително за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено съгласно Закона за водите;
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17. 5 бр. АУАН са съставени на физически лица билкозаготвители по смисъла на ЗБР за
това, че не са представили отчет за добитите от тях количества от лечебни растения
през 2013-та г.;
След подаден сигнал, експерти от РИОСВ Шумен извършиха проверка на „МБАЛШумен“. Проверката установи, че в 3 бр. контейнери за ТБО са изхвърлени пластмасови
тръбички, банки за венозни вливания, използвани спринцовки, използвани игли,
употребявани ампули от лекарства и найлонови подложки за болнични легла. Така е
допуснато смесване на опасни отпадъци с други битови отпадъци. За констатираното
нарушение е съставен АУАН.
След подаден сигнал, експерти направиха проверка на закритото сметище в град
Плиска, община Каспичан, на което бе установено, че продължават да се изхвърлят смесени
битови и производствени отпадъци. Проверката е установила и новообразувано по-малко
сметище, на което се е извършвало нерегламентирано изгаряне на производствени
материали. В хода на проверката, в присъствието на специалисти от община Каспичан и
кметство на град Плиска са открити обгорени капачки, хартиени рула от стреч фолио, туби
от реагенти, лепящи етикети и изрезки от ламарина. За констатираното нарушение е съставен
АУАН.
При извършена проверка на свинекомплекс, находящ се в с.Р.Димитриево бе
установено, че формираните производствени отпадъчни води от дейността се изтичат от
бетонова тръба, разположена на около 80-100 м от ЖП линията Шумен-Комунари,
преминават през водосток на ЖП линията, след което чрез подземен канал се заустват в
р.Поройна, поречие р.Камчия. Вследствие на незаконното заустване, се извършва силно
замърсяване на водния обект р.Поройна, поречие р.Камчия. Дружеството “Свиневъдна
компания” ООД няма издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект за свинекомплекса. Взеха се 3 бр. проби – от отпадъчни води на
свинекомплекса в точка при водосток и 2 бр. проби от повърхностни води на р.Поройна –
преди и след точката на заустване на отпадъчните води. Предстои налагане на имуществена
санкция на дружеството за извършеното нарушение.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
След сигнал за замърсяване на местно дере, вливащо се в р.Камчия, се извършиха
проверки на старото изведено от експлоатация сметище за ТБО на гр.Шумен и на
Регионално депо за неопасни ТБО Шумен, при което се констатира, че събирателния
резервоар за инфилтрат на старото сметище е запълнен и прелива. Отпадъчната течност се
стича по земнонасипна канавка в посока юг, вследствие на което се замърсяват земни площи.
На територията на Клетка 3.1 на РД за неопасни ТБО, която до деня на проверката не е
използвана за депониране на отпадъци, има събрани дъждовни води, замърсени с
неопределено количество инфилтрат. Тези води се заустват чрез тръбопровод в бетонова
канавка за дъждовни води и чрез нея - в местно дере, приток на р.Камчия. Дадено е
предписание за незабавно прекратяване изпускането на замърсени дъждовни води. Взети са
водни проби от отпадъчни води, зауствани в дерето. При извършена проверка на следващия
ден експертите са установили, че част от инфилтрата от старо сметище, е изчерпен със
специализиран камион-цистерна и е използван за оросяване на РД за неопасни ТБО.
В резултат на извършената контролна дейност на експертите, беше прекратено
замърсяването на местно дере, приток на р.Камчия, с инфилтрат, както и замърсяването на
р.Поройна с отпадъчни води от свинекомплекс.
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4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
За трета поредна година РИОСВ Шумен организира кампанията „Гората за децата”.
Тя се провежда сред учениците и децата от детски заведения в Шуменска и Търговищка
област и е за предаване на най – голямо количество хартия за рециклиране. Кампанията се
организира по повод „Седмицата на гората”, която тази година е от 01 до 06 април 2014 г.
Съревнованието ще продължи до 5 юни, когато е Международния ден за опазване на
околната среда. Минималното количество предадена хартия, от което започва надпреварата,
е 10 кг. За всеки, предал над 50 кг до края на месец април 2014 г., наградата ще бъде живо
дърво.
Учениците могат да удостоверят предаденото количество с представяне на кантарни
бележки до 3 юни. Първите трима, предали най-голямо количество хартия в периода от 01.04
до 03.06.2014 г. включително, ще получат предметни награди. Победителите ще бъдат
обявени на 5 юни, като наградата за победителя ще бъде фотоапарат. В кампанията могат да
се включат ученици и деца – индивидуално, ученици от един клас или деца от една група на
детска градина. Не се допуска участие от името на цяло учебно заведение.
С Решение от март 2014 г. Шуменски районен съд отхвърли жалбата на “Шуменпътнически автотранспорт» ООД гр. Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което
на дружеството бе наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. за това, че е
извършило превоз на отпадъци без наличен регистрационен документ, издаден съгласно
Закона за управление на отпадъците.
С Решение от март 2014 г. Шуменски районен съд отхвърли жалбата на “Брадърс
комерс” ЕАД гр. Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на дружеството бе
наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за това, че не е изпълнило
задължителни за изпълнение предписания, дадени с констативен протокол, да се представи
документация, удостоверяваща какво количество фреон е използвано за допълване през
2012-та г. за хладилната инсталация както и да се представят копия на досиетата на
системите с отразени проверки за течове през първото полугодие на 2012-та г. за
инсталациите с количества над 30 кг хладилен агент.
С Решение от март 2014 г. Шуменски районен съд отхвърли жалбата на “ПС
Електрик” ООД гр. Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на дружеството бе
наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за това, че не е водило отчетност на
отпадъците по реда на ЗУО.
С Решение от март 2014 г. Поповски районен съд отхвърли жалбата на ЕТ “Аморфа
– 94 – Пенчо Калчев – Радка Цонева” гр.Попово срещу НП на Директора на РИОСВ, с
което на едноличния търговец бе наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за
това, че не е изпълнил дадено му с констативен протокол задължително за изпълнение
предписание в указания срок за предприемане на мерки за предотвратяване на изтичането
на отпадъчни води и течни торови маси по съседни терени (земни площи), като изгради
събирателно съоръжение за събиране на формираните от доилното помещение отпадъчни
води.
Със свое Определение от март 2014 г. ШАС остави без уважение жалбата на „Арон”
ООД гр. Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на дружеството бе наложена
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че е ползвало обект в защитената
територия- защитена местност, което ползване не е в съответствие с режима на дейностите,
установен по реда на заповедта за обявяване на защитената територия. Определението е
окончателно.
Със свое Решение от март 2014 г. ШАС отхвърли жалбата на община Шумен срещу
НП на Директора на РИОСВ, с което на общината бе наложена имуществена санкция в
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размер на 1 000 лв. за това, че, в качеството си на лице, стопанисващо обект Старо депо за
неопасни твърди битови отпадъци, частично рекултивирано,
не е изпълнила дадено с
Протокол за проверка задължително за изпълнение предписание на контролен орган, да се
вземат незабавни мерки за изчерпване и почистване на събирателната шахта; да се
предприемат мерки за прекратяване на преливането на инфилтрат и да не се допуска
последващо такова; да се извърши почистване на локализираните замърсени земни площи.
Решението е окончателно.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец април 2014 г.
Актове за
Събрани
неизпълнение на Отменени
Издадени
Наложени
суми от
Провере-ни Извърше-ни Съставедадени
актове с
наказателни
санкции с НП по
наложени
обекти
проверки
ни актове
предписания
резолюция
постановления
чл. 69 от ЗООС
санкции*

ПАМ

брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

121

121

13

0 бр.

1 бр.

18

17 000 лв.

4

9 683 лв.

11 743,59 лв.

0 бр.

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

През месеца бяха извършени 2 бр. проверки на оператори с издадени КР;

Комисия, определена със Заповед на Министъра на ОСВ, извърши
проверка на 1 бр. оператор, притежаващ издадено разрешително по чл.104 от ЗООС;

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 6 бр. комплексни проверки;

През април експертите прегледаха достоверността на информацията в общо
27 бр. депозирани ГДОС на оператори, с издадени КР;

Във връзка със Заповед на Областен управител на област Шумен, експерти
взеха участие в комисии за проверка на язовирите на територията на областта, при
които бяха проверени общо 56 бр. язовири;

20 бр. са извършените проверки на билкозаготвителни пунктове;

при извършена извънредна проверка в с. Вардун, общ. Търговище, експерти
на РИОСВ Шумен разкриха незаконен билкозаготвителен пункт, от който
конфискуваха 250 кг от забранения със заповед на Министъра на ОСВ пролетен
горицвет;

3 бр. са извършените проверки на защитени територии;

5 бр. са извършените проверки на вековни дървета;

През април експертите на РИОСВ Шумен спасиха 1 бр. екземпляр от вида
Обикновен мишелов, изпратен в Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани”- гр. Стара Загора;

През месеца са извършени 5 бр. планови проверки, във връзка с постановени
актове по реда на глава шеста от ЗООС;

Постановени са 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС;
 Обработени и утвърдени са 21 бр. работни листи за класификация на отпадъци;
 Заверени са 43 бр. отчетни книги по отпадъци;
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За периода, Директора на РИОСВ е издал 4 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл.69
и сл. ЗООС на обща стойност 9 683 лв. сред които:
1. на „Винекс Преслав” АД, гр. Велики Преслав е наложена текуща месечна санкция
в размер на 7 314 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване
на ИЕО на вредни вещества в заустваните отпадъчни води, установени в
Разрешително за ползване на воден обект по показатели “неразтворени вещества”,
“ХПК” и “БПК5” при експлоатацията на Предприятие за производство на вина и
високоалкохолни напитки, находящо се в гр.Велики Преслав;
2. на „Винекс Преслав” АД, гр. Велики Преслав е наложена текуща месечна санкция
в размер на 2 318 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване
на ИЕО на вредни вещества в заустваните отпадъчни води, установени в
Разрешително за ползване на воден обект по показатели “неразтворени вещества”,
“ХПК” и “БПК5” при експлоатацията на Предприятие за производство на вина и
високоалкохолни напитки, находящо се в гр.Велики Преслав;
През месец април 2014 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 18 бр. НП, с които
са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 17 000 лв., както следва:
1. на “Промишлено и хибридно животновъдство Брадърс Комерс” ЕАД гр. Шумен,
е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв. за това, че поне веднъж на
всеки шест месеца не е осигурило извършване на проверки за течове на 4 /четири/
броя стационарни хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 30 кг ФПГ и
ВНОС, на територията на Предприятие за производство и преработка на месо и
производство на месни продукти, без готови ястия, находящо се в гр.Шумен;
2. на “Месни продукти” ЕООД с. Здравец, общ. Търговище е наложена имуществена
санкция в размер на 3 000 лв. за това, че не е изпълнило дадено му с констативен
протокол задължително за изпълнение предписание на контролните органи, да се
прекрати заустването на отпадъчни води, формирани от производствената площадка,
като се вземат необходимите мерки за предотвратяване на повторно заустване;
3. на „Маяк - КМ” АД гр. Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на 2
000 лв. за това, че не е изпълнило дадено му с констативен протокол задължително за
изпълнение предписание на контролните органи да се предадат отпадъците с кодове
15 02 02* и 15 01 10* на фирма, притежаваща документ по чл.35 ЗУО;
4. на „Плиска ойл” ЕООД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на
1 000 лв. за това, че при експлоатацията на Предприятие за производство на
растително масло, находящо се в гр.Велики Преслав, е изхвърлило отпадъчни води в
канализационната система, при което е нарушило емисионните норми и изисквания,
като е заустило производствените си отпадъчни води в канализационната мрежа на
гр.Велики Преслав, за която няма функционираща селищна пречиствателна станция,
в които води концентрациите на вещества по показатели “активна реакция (рН)” и
“ХПК (бихроматна)” са били в несъответствие с максимално допустимите
концентрации;
5. на “Надаревско пиле” ЕООД с. Надарево, общ. Търговище, е наложена
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това, че в качеството си на възложител
на инвестиционно предложение, съгласно легалната дефиниция на понятието, дадена
в т.20, предл. 3-то от §1 към ДР на ЗООС, не е информирало в най-ранния етап на
своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население,
което е било необходимо да обяви писмено;
6. на Атанас Ангелов Атанасов, гр.Шумен е наложена глоба в размер на 3 000 лв. за
това, че в гр.Шумен, неконтролирано е управлявал отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ,
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ИУМПС, като нерегламентирано ги е събирал, без наличие на законово основание за
извършване на дейности с отпадъци по чл.35 от ЗУО;
7. на Митко Цанев Пенев, гр.Попово, е наложена глоба в размер на 1 400 лв. за това,
че е предал отпадъци от черни метали, които нямат битов характер и са част от
железния път (железопътната инфраструктура) на площадка за търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни метали, находяща се в гр. Попово. За отпадъците не е
бил представен сертификат за произход издаден от лицето, при чиято дейност са
образувани;
8. на Валентин Георгиев Неделчев, гр.Шумен е наложена глоба в размер на 500 лв. за
това, че е събрал отпадъци от електрическо и електронно оборудване (цифрови
електромери) без да притежава необходимият за извършване на дейности с отпадъци
документ по чл.35 от ЗУО;
9. на Красимир Ангелов Василев – началник цех “Троица” в “СМА Минерал Бургас
Вар” ЕООД гр.Бургас, е наложена глоба в размер на 100 лв. за това, че в качеството
си на длъжностно лице, не е осигурил функционирането на пречиствателно
съоръжение, съгласно разпоредбите на нормативните актове, отнасящо се до него;
10. с 9 бр. НП на обща стойност от 1 000 лв. са наложени глоби на 9 бр. физически лицабилкозаготвители по смисъла на ЗЛР за това, че не са представили в РИОСВ Шумен
обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните количества
билки през предходната 2013-та година, както и информация за складовите
наличности, касателно организираните от тях билкозаготвителни пунктове, което
задължение е трябвало да изпълнят в срок до 20 януари 2014 г.;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 13 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Брамас 96" АД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството не
изпълнява условия в издаденото му комплексно разрешително, касателно условия в
част “УО” и “отпадъчни води”;
2. на "КА-МЕТАЛ-2013" ЕООД е съставен АУАН за това, че дружеството е
осъществило дейност по събиране и съхранение до предаване за оползотворяване
и/или обезвреждане на отпадъци от НУБА, както и на части от двигатели на МПС, без
да има издадено за съответната дейност разрешение съгласно чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО;
3. на "МБАЛ-Търговище" АД е съставен АУАН за това, че в качеството си на
притежател на отпадъци, нерегламентирано е изхвърлило медицински (опасни)
отпадъци в контейнери за ТБО и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци
от стъклени опаковки;
4. на "Експрес груп 11" ЕООД, гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е
класифицирало отпадъците, образувани в резултат на дейността му, съгласно чл. 3 от
ЗУО по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците;
5. на "Андрей Кирилов" ЕООД гр. Шумен е съставен АУАН за това, че не е
осигурило възможност за съхранение на записите от видеонаблюдението на
площадката за дейности с ОЧЦМ, разположена в гр.Шумен;
6. на "Свиневъдна компания" ООД е съставен АУАН за това, че липсва изградено
пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, в съответствие с изискванията за
заустване във воден обект и извършва заустване на отпадъчни води от свинекомплекс
в с. Радко Димитриево във воден обект р. Поройна, без издадено Разрешително за
заустване по реда на Закона за водите;
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7. на Александър Горчев Александров - кмет на общ. Велики Преслав е съставен
АУАН за това, че не е предотвратил образуването на нерегламентирано локално
сметище на територията на общ. Велики Преслав;
8. на Красимир Благоев Костов - кмет на общ. Шумен е съставен АУАН за това, че не
е осъществил поддръжката и следексполатационните грижи за площадката на старо,
частично рекултивирано сметище за ТБО в гр. Шумен, кв. "Дивдядово";
9. на Величко Асенов Грудев - управител на "Крис ойл 97"ЕООД, гр. Каспичан, е
съставен АУАН за това, че в качеството си на управител, не е осигурил
функциониране на пречиствателното съоръжение към котел ПКМ 6,5 с предна
камера, с ефективност за осигуряване на нормите за допустими емисии. Котелът
работи за технологични нужди във фабрика за производство на растителни масла в гр.
Каспичан;
10. на ЗП Тихомира Руменова Владева-Кирилова, е съставен АУАН за това, че е
реализирала инвестиционното си намерение преди да е финализирала започната
процедура по реда на глава шеста от ЗООС;
11. на Христо Асенов Христов, с. Вардун, общ. Търговище е съставен АУАН за това,
че добива пролетен горицвет в нарушение на т. 5 от Заповед №РД-83/ 03.02.2014 г. на
МОСВ, като също така не е уведомил РИОСВ - Шумен за организирания от него
билкозаготвителен пункт;
12. на Фатмя Хамид Хашим, с. Крива река, община Никола Козлево е съставен
АУАН за това, че изкупува листа от бял имел без да притежава позволително за
ползване на билката и без да е уведомила РИОСВ - Шумен за организирания от нея
билкозаготвителен пункт;
13. на Маргаритка Цанева Петкова, с.Лиляк, общ.Търговище е съставен АУАН за
това, че не е уведомила РИОСВ-Шумен за действия, имащи значение за опазване на
водите, относно предприети действия за изграждане на събирателен резервоар за
течна торова маса от кравеферма в с.Лиляк;
Във връзка с извършена в края на месец март проверка на «Брамас – 96» АД
гр.Шумен – оператор с издадено КР и установено неизпълнение на условия от КР, през
месец април бе съставен акт на оператора, съгласно който последния не е изпълнил 4 броя
уславия в издаденото му КР. С КР на дружеството е разрешено годишно да генерира отпадък
с код 17 01 01 – бетон, в количество 3 т/г. При извършената документална проверка на
представения Годишен отчет за отпадъци, изпратен в ИАОС София, както и на отчетните
книги по отпадъците, водени на място на площадката, е установено, че през 2013-та г.
оператора е генерирал 15 тона от отпадък с код 17 01 01 – бетон. Освен това, 1 222 т
отпадъци с код 16 03 06 – месокостно брашно от категория 1 и 2, през 2013-та г. е предадено
на “Фуражни храни” ООД гр.Ловеч и “Фарма Вет” ООД гр.Шумен за оползотворяване при
производство на храни за животни, което е в нарушение, тъй като “Фуражни храни” ООД и
“Фарма Вет” ООД не притежават разрешение по чл.37 ЗУО (отм.), аналогично - по чл.35 от
ЗУО (нов), нито комплексно разрешително за извършване на такава дейност. На следващо
място, в отчетната книга са липсвали записи за количествата, предадени през 2013-та г. на
“Фуражни храни” ООД и “Фарма Вет” ООД - 1 222 т, които оператора е отчел с годишните
отчети по отпадъци, изпратени в ИАОС гр.София. При осъществяване на дейността си,
оператора е превишил и ИЕО на вредни вещества в заустваните отпадъчни води по
показатели БПК5, ХПК и Азот амониев.
През месеца комисия, назначена със Заповед на Министъра на ОСВ, извърши
проверка на «Тракия Глас България» ЕАД гр.Търговище, с цел контролиране на условията в
издаденото разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС и изпълнение на задълженията на
оператора. От направения преглед при проверката се констатира, че операторът е спазил
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управленските и техническите мерки, предвидени в подадените от него документи по чл.110,
ал.2 от ЗООС, поради което не се установиха нарушения по чл.157 б, ал.3 от ЗООС.
При извършена проверка на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали в гр.Шумен е установено, че на площадката не е налична действаща уредба за
видеонаблюдение и съхраняване на записите в продължение на една година. Видеокамерите
за наблюдение на площадката са налични и разположени, но липсват записващите
устройства за съхранение на видеозаписите (DVR). На дружеството е съставен АУАН.
Изпълнено е даденото предписание на кмета на община Велики Преслав, относно
укрепване на терена, разположен в непосредставена близост до Б-Б кубовете за съхранение
на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, находящи се в «Опитна
станция по земеделие» с. Хан Крум, в непосредвствена близост до коритото на река
«Камчия» . Представена е информация, относно предприетите мерки от община Велики
Преслав за запълване на образувалото се хлътване на терена с инертни материали и
почиставнето му от растителност.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
За нито един от проверените обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с
издадено Разрешително по реда на Закона за водите или Закона за опазване на околната
среда, не се установи липса на експлоатация на наличните пречиствателни съоръжения, или
неспазване на условия, в издадените Разрешителни, което да доведе до замърсяване на
околната среда и водите. В резултат на дадени предписания, 3 бр. фирми са започнали
извършване на мониторинг на наличните локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни
води, с което се очаква подобряване качеството на пречиствателния процес.
Във връзка с осъществения инструментален контрол през месец март, в изпълнение на
утвърдения график за ЗИК, въз основа на лабораторни протоколи представени в РИОСВ,
отчитаме, че са спазени нормите за допустими емисии при един обект с източници на емисии
(„Мадара” АД, гр. Шумен) и е установено превишаване на нормите за допустими емисии при
1 бр. обект ("Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан). В тази връзка е съставен Констативен
протокол по чл. 69 от ЗООС. Относно същото следва налагане на санкция по реда на чл. 69
от ЗООС).
Въз основа на представените резултати с доклада за проведени СПИ от един оператор с
инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух („ЗГП
България”АД – площадка гр. Каспичан) отчитаме, че не са превишени регламентираните
НДЕ.
През месеца са извършени 5 бр. планови проверки, във връзка с извършено
процедиране по ОВОС и ЕО, с компетентен орган Директора на РИОСВ Шумен. При
проверка по инвестиционно намерение за изграждане на туристическа база и малък
ресторант в с. Кюлевча, общ.Каспичан, по изпълнение на условията в постановено Решение
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, бе констатирано, че условията в
Решението не са изпълнени, има промяна във възложителя и в параметрите на
инвестиционното предложение, за което е постановено решението, без за това да е уведомен
компетентния орган по околна среда. За констатираните нарушения предстои съставяне на
АУАН.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
За трета поредна година, през месец април РИОСВ Шумен организира кампанията
„Гората за децата”. Тя се провежда сред учениците и децата от детски заведения в Шуменска
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и Търговищка област и е съревнование за предаване на най – голямо количество хартия за
рециклиране. Кампанията се организира по повод „Седмицата на гората”, която тази година
бе от 01 до 06 април. В тази връзка, към момента в РИОСВ Шумен са представени кантарни
бележки, удостоверяващи общо предадено количество хартия за рециклиране в размер на
3 156 кг. Общо 23 бр. са участниците, които до края на месец април предадоха своите
количества, започващи от 50 кг хартия. Тези 23 бр. участници ще получат като награда живо
дърво, което ще могат да засадят през месец октомври 2014 г. От тях 3 бр. са
индивидуалните участници, а останалите 20 бр. - са груповите участници.
Към момента общия брой на участниците в кампанията – индивидуално или
колективно, е 25 бр. Съревнованието ще продължи до 5 юни, когато е Международния ден
за опазване на околната среда.
С Решение от април 2014 г. ШАС отхвърли жалбата на ЕТ “Николай Неделчев” гр.
Велики Преслав срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на ЕТ бе наложена ТМС в
размер на 2 407 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни води,
установени в разрешително за заустване по показатели “БПК 5”, “азот амониев”,
“неразтворени вещества” и “ХПК” при експлоатацията на Цех за замразяване, съхранение и
консервиране на плодове и зеленчуци, находящ се в с.Кочово, общ.Велики Преслав.
Решението е окончателно.
С Решение от април 2014 г. Шуменски районен съд отхвърли жалбата на Димитър
Йовчовски от с. Багренци, общ. Кюстендил срещу НП на Директора на РИОСВ, с което
му бе наложена глоба в размер на 1 000 лв. за това, че в гр. Шумен, на организирана изложба
– базар на гълъби, декоративни животни и екзотични птици, е предлагал за извършване на
търговски сделки 2 /два/ броя нерегистрирани екземпляри от вид гръбначни животни по
чл.90, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – от вида „Бернардова розела”
(Barnardius zonarius semitorquatus), попадащ в приложение Б на Регламент (ЕО) №338/97 на
Съвета от 09 декември 1996 г., относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез
регулиране на търговията с тях, за които екземпляри законният им произход не може да бъде
доказан.
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец май 2014 г.
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3. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:


Постановено е 1 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване
на ЕО за Общински план за развитие на Община Смядово за периода 2014-2020 г.
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Проведени са 4 бр. консултации на постъпилите преписки с РЗИ по
Информацията за преценяване на необходимостта от ЕО и 3 бр. по постъпилите за
преценка по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за
човешкото здраве;
Проведени са 3 бр. консултации с Басейнова дирекция за ИН по реда на чл.
чл.7, ал.2, т.4 от Наредбата за ОВОС по постъпила Информацията за преценяване
на необходимостта от ОВОС и пет консултации по чл.4а, ал.1 от Наредбата за
ОВОС, относно допустимост на ИП.
Прекратена е процедурата по ОВОС за ИП за което е получено становище за
недопустимост от БД. Постановени са пет решения за прекратяване – по искане на
възложителя, при реализирано инвестиционно намерение, по чл. 2а, ал 4, т. 1 и ал.
5 от Наредбата за ОВОС
Осъществена е проверка по разрешителн по чл.104от ЗООС на „Максам СЕ
България”ЕАД, гр. Габрово, площадка гр.Смядово.
Извършени са 3 бр. планови проверка по Комплексни разрешителни на
„Чугунена арматура България” АД - Попово, "Ново стъкло”ЕАД, град Нови
пазар, “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище.
Извършени са 10 бр Комплексни проверки на “Милктрейд БГ” ООД, “ПХЖ
Брадърс комерс”, ГПСОВ-Попово, Канализационна мрежа с ГПСОВ гр.
Търговище, МПП Хадат ООД, ЕТ “Николай Неделчев” – плодохранилище
с.Кочово, Консервен цех гр. Велики Преслав, “Камаджиев милк” ЕООД –МПП,
“Херти” АД – цех с.Плиска, „Фрештекс Текстил Финишинг България”ЕООД, гр.
Попово - Изпълнени са дадените предписания от предходна проверка. Няма
констатирани нарушения по отношение спазване на екологичното законодателство
по проверяваните направления Взети са водни контролни проби. За фирма
“Херти” АД – цех с.Плиска се установи изтичане отпадъчни води. Предстои
съставяне на Акт за нарушение, като е дадено предписание за отстраняването
му.
Осъществено пробонабиране от 3 бр.източници на емисии на три оператора
(„Роса”АД, гр. Попово; „Фрештекс Текстил Финишинг България”ЕООД, гр.
Попово; „ЕС Мизия”ООД, гр. Търговище чрез РЛ-Варна към ИАОС София.
Извършени са 9 броя проверки по контрол на обекти, заустващи отпадъчни
води в повърхностен воден обект, при което са взети проби от точките за
мониторинг на отпадъчни води .
Съвместни проверки са изпълнени за 7 бр. обекти.
Извършени са 4 бр извънредни и 3бр планови- съвместни с ОД на МВР Шумен
и Търговище и Омуртаг на площадки за дейности с ОЧЦМ, и по писма на
МОСВ относно лица пускащи на пазара батерии и акумулатори и фирмите
членове на организацията «Екоресурс България» АД.
Извършиха се 6 броя проверки на лица генератори на отработени масла автосервизи относно спазване на изискванията на чл. 25 от Наредба за отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти и една проверка на лице извършващо дейност с
код R9 с отработени масла.
Извършени са 13 бр. проверки на фирми по чл. 14 от ЗУО и Наредба за
опаковки и отпадъци от опаковки, 6 броя на лица генератори на отработени масла
- автосервизи и 8 бр. проверки по изпълнение на дадени предписания .
Обработени са 32 бр. работни листове за класификация на отпадъците като са
утвърдени 40 бр. работни листове .
Заверени са 45 броя отчетни книги по образци по Наредба №2 от 22.01.2013 г.
Общо проверки по ЗУТ и Наредбите към него за УООП са 81 бр.
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Извършени 11 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове, 8 бр. на
защитени територии от които по важни 2бр ЗМ "Блатно кокиче", земл. с. Осмар,
общ. Велики Преслав и с. Кочово, общ. Велики Преслав; ПР "Патлейна", земл. гр.
Велики Преслав; ПР "Моминград", земл. гр. Върбица; ЗМ "Червен божур", земл.
гр. Върбица; ЗМ "Урумово лале", земл. с. Пайдушко, общ. Търговище;
Извършена е 2 бр проверки по сигнали в РИОСВ – Шумен за незаконно
изкупуване на билки в с. Илийно, общ. Омуртаг и с. Мировци, общ. Нови пазар

За отчетния период, Директора на РИОСВ е издал 4 бр. НП и Заповеди за на санкции
по реда на чл.69 и сл. ЗООС на обща стойност 264 лв. сред които:
3. на „Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен е наложена текуща месечна санкция в размер на
191 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на
вредни вещества в заустваните отпадъчни води, установени в Комплексно
Разрешително по показател “азот нитритен” при експлоатацията на Предприятие за
производство на керамични плочки;
4. на „Екселанс” ООД, с.Осмар е наложена текуща месечна санкция в размер на 36лв.
за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на ИЕО на вредни
вещества в заустваните отпадъчни води, установени в Разрешително за ползване на
воден обект по по“ХПК” и “БПК5” при експлоатацията на млекопреработвателно
предприятие, находящо се в с.Тодор Икономово, общ.Каолиново;
5. За намаляване на замърсяването на околната среда е прекратена санкция, на 0,0 лева,
след взети водни проби , на МПП "Надежда "ООД с. Климент, общ. Каолиново.
През месец май 2014 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 20 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 21750 лв. По-значимите от тях са:
11. 6000 лв на „Хадат” ООД за допуснато незаконно заустване на отпадъчни води от
млекопреработвателно предприятие с.Макариополско в местен воден обект – дере,
приток на язовир Фисек. – 6000 лв
12. 4000 лв на „Билла България” ООД за неизвършен контрол на агрегати, съдържащи
флуорирани парникови газове
13.
3000 лв на Кмета на Община Велики Преслав за допуснато образуване на
нерегламентирани локални сметища
14. 1400 лв. на Милчо Милев, за нарушение на нормите по отпадъците.
15. 1400 лв. на Христо Христов от с. Вардун по направление Биоразнообразие.
16. 1000 лв. на ЕТ "Ринк-Румяна Методиева-Калин Кирилов" гр. Търговище по
компонент Въздух.
17. 1000 лв. "Маяк - КМ" АД, гр. Нови Пазар за нарушение по отпадъци.
4. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили е 1 бр. АУАН на кмета на
г-н Румен Христов – кмет на гр. Нови пазар по ЗУО за образуване на нерагламентирано
замърсяване с битови и строителни отпадъци.
По останалите компоненти не са съставяни АУАН за замърсяване на околната среда
и нарушаване разпоредбите на екологичното законодателство.
От извършени три планови проверки по изпълнение на Решения по ОВОС не се
установи неизпълнени дадени условия няма реализирани дейности, и съставени АУАН.
През отчетния месец са извършени 3 проверки на предприятия с издадени
Комплексни Разрешителни са дадени са 21 броя предписания, като са изпълнени са 9 броя.
Останалите са в процес на изпълнение. Във връзка с процедура по издаване на КР е
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изпратено в искания срок до ИАОС становище по Заявление за издаване на КР на
ЕТ”Милена Митова” гр.Търговище.
В законоустановения срок е извършено валидиране на доклади на оператори по
Регламент 166 от 2006г. – ЕРИПЗ.
През месец май бяха извършени проверки на 30 обекта включени в годишния план за
изпълнение на направление «КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и
ОХВ и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества » през 2014 г., 3 по
отношение на контрол на КР, 1 по Севезо,чл.104 от ЗООС, 29 проверки по контрол на
Регламент 1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP /3 в рамките на проверки на
КР, 10 в рамките на комплексни проверки, 6 в рамките на съвместни проверки/.
От извършените проверки на 26 обекта по ОХВ за реда и начина за съхранение на
опасни химични вещества са дадени са 28 предписания. Изпълнени са 9 предписания по охв.
Изпратена е информация до отдел „КАВ”, дирекция „ОЧВ” на МОСВ, гр. София за
изпълнените мерки от Община Шумен през 2013 г. съгласно разработена програма по чл. 27
от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/.
Представен е 1 брой доклад за проведени СПИ от оператор, експлоатиращ обект с
източници на емисии („Лакираща къща” ЕООД, гр. Попово).
По отношение на водите през месец май 2014 г. са дадени 17 бр. предписания, от
които 3 бр. са изпълнени преди изтичането на месеца. Всички обекти, заустващи отпадъчни
води във воден обект с издадено Разрешително по реда на Закона за водите или Закона за
опазване на околната среда, експлоатират наличните пречиствателни съоръжения и не
заустваха непречистени отпадъчни води
От предписанията по отношение на водите по-важни са:
- 2 броя са за прекратяване на риска от нерегламентирано заустване на отпадъчни
води. 2 бр. от тях изпълнени още преди края на настоящия отчетен период.
- 4 броя са за почистване на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води
- 4 броя са за започване на периодичен мониторинг на състоянието на наличните
пречиствателни съоръжения, с цел поддържането им в техническа и експлоатационна
изправност.
От 2 бр. извънредни проверки по писмо на МОСВ с ОД на МВР в град Шумен е
констатирано наличието на укрити ОЧЦМ и нерегистрирана площадка за дейност с ОЧЦМ и
са предприети мерки.
Издаден е 1 брой разрешителен документ за дейност с ОЧЦМ и 1 брой
регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО.
При извършени комплексни проверки не се констатирани сериозни нарушения в
областта на екологичното законодателство и в частност Закона за управление на отпадъците.
За констатираните пропуски на операторите са дадени задължителни предписания.
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.
Намерени 2 бр. птици от вида Горска ушата сова са изпратени в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора;
Извършено е участие в проведен мониторинг на кафява мечка в района на Стара
планина – ДПП „Българка”, гр. Габрово;
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3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
От извършените 29 бр. проверки са дадени 3 бр. предписания. През месеца са дадени
26 отговори по преписки по ИН по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и 14 бр. по внесени
лесоустройствени програми.
От анализа на резултатите по ОХВ и КПКЗ не са констатирани съществени
нарушения по спазване на екологичното законодателството.
От проверка на Условие 9 от издадено КР на „Чугунена арматура България”АД, клон
Попово, е установено несъответствие между описаните в КР съоръжения и реално
инсталираните на площадката. При проверките на „Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар и
„Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище във връзка с изпълнение на Условие 9 от
издадени КР не са констатирани нарушения.
Отчетено е изпълнение на 4 броя предписания във връзка с изискванията на
Наредбата за ФПГ и на Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни
вещества. От изпълнение на предписание по сигнал за запрашаване от строителство на
Главен път за гр. Велики Преслав, същото е прекратено чрез посотянно оросяване на
работното трасе.
Не са констатирани нарушения на изискванията за етикетировка и максимално
допустимо съдържание на ЛОС по Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС
В изпълнение на изискванията на Наредба № 7, са представени и утвърдени Планове
за управление на разтворители от 6 оператора.
По онтошение на водите: 1. От изпълнено предписание на Фирма “Делфин 22” ЕОО
с.Водица, общ.Попово е прекратено заустване на отпадъчни замърсени води в р. Черни лом.
2. Прекратен е риска от заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен
воден обект от МПП “Камаджиев милк” ЕООД с.Крива река, общ.Н.Козлево поради
подготвен за пломбиране байпасен тръбопровод за отпадъчни води по дадено предписание.
3. Недопуснато замърсяване на воден обект от Фирма “Алкомет” АД, поради
ефективно стопанисване на наличните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, което
се доказва от липсата на наднормено съдържание на замърсяващи вещества от контролен
мониторинг.
Вследствие на дадените 80 задължителни за операторите предписания по ЗУО са
изпълнени 62 бр. за превеждане в съответствие съобразно Закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на проверените обекти.
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
Спазват се сроковете при процедиране по ОВОС и ЕО и при провеждане на консултации
с РЗИ и БД по входираните преписки и се изпълнява плана за контрол в направлението.
През месеца са извършени голям брой планови проверки, предимно на ЗТ и
билкозаготвители.
През отчетния период извършените проверки на обектите с Комплексни
разрешителни и по ОХВ, съответстват на планираните такива в седмичните графици и
годишния план за контролна дейност.
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Във връзка с изпълнение на чл. 5 и чл. 11 на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 до всички
оператори, експлоатиращи оборудване съдържащо HCFC са изпратени писма с указания за
предприемане на мерки за съответните изисквания.
Въз основа на представените резултати с доклада за проведени СПИ от един
оператор /”Лакираща къща” ЕООД, гр. Попово/ с инсталации с източници на емисии на
вредни вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не са превишени регламентираните
НДЕ.
Не е допуснато замърсяване на река Теке дере, поречие Камчия от “Алкомет” АД.
Това производствено предприятие е един от най-големите източници на отпадъчни води на
територията на РИОСВ-Шумен.
Планираните проверки и обекти за контрол по опазване на водите, са изпълнени и има
извършени допълнително такива.
Не са били констатирани залпови и аварийни замърсявания на повърхностни водни
обекти.
През отчетния период извършените проверки на обектите по Плана за 2014г.
Почистени са 6 броя нерегламентирани сметища.
По Протоколи от изпитване на РЛ-Шумен към ИАОС София за контролни измервания
на показателите на шум от „Хадад”ООД, МПП с. Макариополско и „Фрештекс Текстил
Финишинг България” ЕООД, гр. Попово, отчитаме, че не са превишени граничните нива за
съответните територии.
При проверката на Условие 12 във връзка с издадените КР не е установено
неизпълнение от операторите по отношение на изискванията за провеждане на наблюдение
на показателите на шум.
Проверките заложени в Плана за контролната дейност , общо за РИОСВ Шумен се
изпълняват , съгласно определените срокове и изготвения график за целта.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец юни 2014 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
През месец юни 2014 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 14 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 34 550 лв., както следва:
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1. на “Андрей Кирилов” ЕООД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер
на 1 000 лв. за това, че не е осигурило видеонаблюдение на площадката си за
дейности с ОЧЦМ;
2. на „Билла България ООД, гр. Софияе наложена имуществена санкция в размер на
2 000 лв. за това, че не е организирало воденето на отчетните си книги за отпадъци в
съответствие със ЗУО;
3. на „Брамас – 96” АД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 10
000 лв. за неспазване на условия от Коплексно разрешително, издадено за дейността
на дружеството съгласно Закона за опазване на околната среда;
4. на „Експрес груп 11” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
за това, че не е класифицирало отпадъците, образувани от дейността съгласно
разпоредбите на ЗУО;
5. на „Ка-метал-2013” ЕООД, гр. Попово е наложена имуществена санкция в размер
на 7 000 лв. за това, че е извършвало дейности с негодни за употреба батерии и
акумулатори без надлежно издадено разрешение по чл.35 от ЗУО;
6. на “МБАЛ – Търговище” АД АД, гр. Търговище е наложена имуществена санкция
в размер на 1 000 лв. за това, че е при проверка на място е било установено, че
медицински отпадъци се изхвърлят в контейнери за ТБО;
7. на „Морела” ООД, гр. Търговище е наложена имуществена санкция в размер на
1 000 лв. за това, че не е представило информация за периода от 01.01.2013 г. до
31.12.2013 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;
8. на Община Шумен е наложена симуществена санкция в размер на 1 000 лв. за това,
че в качеството си на оператор на старо депо не е осъществила поддръжката и
следексплоатационните грижи за площадката на старо, частично рекултивирано
сметище за ТБО в гр. Шумен, кв. “Дивдядово”;
9. на „Свиневъдна компания” ООД, с. Радко Димитриево е наложена имуществена
санкция в размер на 5 000 лв. за това, че не е изградило пречиствателни съоръжения
за отпадъчните води от дейността си в съответствие с изискванията за заустване във
воден обект;
10. на „Шел България” ЕАД, гр. София е наложена имуществена санкция в размер на
1 000 лв. за това, че не е представило информация за периода от 01.01.2013 г. до
31.12.2013 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;
11. на три физически лица (Ахмед Исмаилов Ахмедов, Стойчо Димитров Ненов и
Стоян Ангелов Бонев) са наложени глоби в размер на 150 лв всяка за това, че в
периода от 01.01.2014 г. до 20.01.2014 г., в качеството си на билкозаготвители, не са
изпълнили задължението си до 20.01.2014 г. да представят в РИОСВ - Шумен
обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и налични количества
билки в организираните си билкозаготвителни пунктове през 2013-та година.
12. на Тихомира Руменова Владева – Кирилова от село Осен, общ. Търговище е наложена
глоба в размер на 100 лв за това, че е реализирала инвестиционното си предложение
„Отглеждане на трайни насаждения с орехи”, преди финализиране на започнатата с
уведомление за инвестиционно намерение процедура по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда.
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 1 бр. НП за налагане на санкции по реда
на чл.69 и сл. ЗООС, с което на „Фрештекст Текстил Финишинг България” ЕООД, гр.
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Попово е наложена текуща месечна санкция в размер на 244 лв. за замърсяване на околната
среда над допустимото и неспазване на пределно допустими норми на вредни вещества,
определени в Наредба №1/ 27.06.2005 г. г. (обн.ДВ,бр.96/86г.) за норми за допустими емисии
на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии
Акценти от извършената контролна дейност:
















През м. юни е извършена проверка на „Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Омуртаг, Котел и Върбица” по изпълнение на условията в комплексно
разрешително № 302-НО/2008 година.
Извършени са 16 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове и 4 бр. проверки на
защитени територии:
ЗМ "Дъбовете" - земл. Илия Блъсков, общ. Шумен
(извънредна проверка, поради паднало от буря дърво, по информация подадена по
телефона от Община Шумен); ПЗ "Скока", земл. с. Веселиново, общ. Смядово; ЗМ
"Див рожков", земл. гр.Велики Преслав, общ. Велики Преслав и ЗМ "Петка Балкан",
земл. с. Братово, общ. Търговище;
Извършени са 4 бр. проверки на вековни дървета от вида Цер, земл. с. Никола
Козлево, общ. Никола Козлево;
Спасени са 6 бр. птици от видовете Бял щъркел (3 бр.), Обикновен мишелов (2 бр.) и
Чухал (1 бр.) и са изпратени в Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани”- гр. Стара Загора
През периода са осъществени общо 72 бр. проверки по Закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Извършени са 11 бр. проверки по контрол на обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обект. От 8 бр. от тях са взети проби от точките за мониторинг
на отпадъчни води. - Депо за ТБО Омуртаг, Енерсис” АД, канализационна мрежа
гр.В.Преслав, “Строителни изделия” АД, “Ив-мес” ЕООД, “Пип трейд” ООД,
канализационна мрежа с.Осмар, и “Автомагистрали Черно море” - Бетонов възел
Преслав.
Експертите на РИОСВ Шумен са извършили 8 бр. комплексни проверки на „Лисец”
ЕООД, „Кея комерс 03”, „Ив-мес” ЕООД, „Пип трейд” ООД, „Плиска ойл” , „Теси”,
„Терем”, „НЕС” и „ПС електрик”.
През месец юни се извършиха проверки на 25 обекта по изпълнение изискванията
на чл.25, т.1,4,5,6,7,13,16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси/ДВ.бр.114 от 2003 г., посл.изм. ДВ бр.63 от 2010г./ и Наредба за
реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси/ДВ.бр.43 от
30.05.2011г./.
През месец юни са извършени две проверки с измерване на показателите на шум
излъчван от промишлени източници /”Пип Трейд” ООД, с. Давидово и „Плиска
ойл” ЕООД, гр. Шумен, производствена площадка гр. Велики Преслав
В изпълнение на утвърден от министъра на ОСВ график за 2014 г. е осъществено
пробонабиране от източници на емисии в атмосферния въздух на два оператора;
Извършени са общо 11 проверки по чистотата на атмосферния въздух;
Обработени и утвърдени са 49 бр. работни листи за класификация на отпадъци
образувани от дейността на дружества в обхвата на РИОСВ гр. Шумен. Заверени са
15 броя отчетни книги по образци по Наредбата №1 от 04.06.2014 г.
Издаденa е една регистрационна карта съгласно разпоредбите на чл.91 от Закона за
биологичното разнообразие; Издадено е едно Решение по Наредбата за ОС;
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Постановени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за
инвестиционни намерения: за монтиране и пускане в експлоатация на машини за
третиране на отпадъци различни по вид и характеристики; за смяна
предназначението на ПИ в гр. Нови пазар в смесена територия с комплексно
застрояване за жилищни и обществени функции и заведение за обществено хранене;
за изграждане на садково рибовъдно стопанство на територията на язовир
„Дервиша” и допълнителни дейности; за преустройство на съществуваща складова
база на „Металснаб България” АД в Цех за производство на поцинкована тел и
складове за съхранение на входящите материали и готовата продукция с характер
на решенията да не се извършва ОВОС.
Постановени са 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
за: Общински план за развитие на Община Шумен за периода 2014-2020г., Частично
изменение на ПУП-ПРЗ в обхват в гр. Търговище за автогара и общественообслужващи дейности; Частично изменение на ОУП на гр. Търговище; Частично
изменение на ОУП и Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ в гр.
Шумен за обект „Пречиствателна станция за питейни води гр. Шумен заедно с
прилежащата инфраструктура”, които са с характер да не се извършва ЕО.
Издадени са четири решения за прекратяване на производството на процедури по
глава шеста от ЗООС, в т.ч. и на съвместената процедура по чл.31 от ЗБР: по реда на
чл.2а, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС съгласно чл.5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС;
Издадени са 2 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО;

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 9 бр. АУАН, от които:
1. на "Делфин 22" ЕООД , с. Водица е съставен АУАН за това, че е извършило
заустване на производствени отпадъчни води във воден обект, без необходимото за
това основание по Закона за водите;
2. съставени са 2 бр. АУАН на физически лица (Мевсяр Мустафа Тефик и Йордан
Христов Маринов) за извършени административни нарушения на ЗЛР, като са
добивали в организираните си билкозаготвителни пунктове лечебни разтения (билки)
без да притежават позволителни за ползване за видовете;
3. на ХЗ "П. Волов" АД за това, че не е подало в регламентирания срок (21.12.2013 г.)
Заявление по реда на чл. 30 „л”, ал. 3 от Закон за чистота на атмосферния въздух;
4. на земеделският производител Ивайло Стефанов Иванов е съставен АУАН за това, че
е изхвърлил отпадъчни води във воден обект в нарушение на ИЕО, съгласно
Разрешително за заустване;
Във връзка с необходимостта от предоставяне на информация за електронна база
данни /eSPIRS/ на Европейската комисия, обхващаща всички предприятия, попадащи под
разпоредбите на Глава седма, Раздел I от ЗООС и по специално в изпълнение на чл.21,
параграф 3, подточка а/ от Директива 2012/18/ЕС /Севезо III/ е осигурена информация от
операторите на предприятия/ съоръжение с нисък или висок рисков потенциал - точните
координати на тези предприятия/съоръжения и изпратена в МОСВ.
Представени са 2 броя доклади за проведени СПИ от оператори, експлоатиращи обекти
с източници на емисии във връзка с изпълнение на Условие 9 от КР („Брамас – 96” АД, гр.
Шумен) и „Младост – 2002” ООД, МПП - гр. Търговище).
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Изготвена е и изпратена до ИАОС информация (Приложения №№1-2 и
некласифицирани инсталации) във връзка с Информационна система с база данни, съгласно
чл. 29 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г.
Попълнени са регистрационните карти за обектите с източници на емисии по
утвърдения от министъра на ОСВ график за 2014 г. Информацията е изпратена до ИАОС в
регламентирания срок.
През месец юни се извършиха проверки на 25 обекта по изпълнение на изискванията
на чл.25, т.1,4,5,6,7,13,16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси/ДВ.бр.114 от 2003 г., посл.изм. ДВ бр.63 от 2010г./ и Наредба за реда и
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси/ДВ.бр.43 от 30.05.2011г./.
Основните предписания, дадени с констативните протоколи са във връзка с изготвянето на
инструкции съгласно изискванията на чл.4, т.8-11, чл.7 от Наредба за реда и начина за
съхранение на опасни химични вещества и смеси/ДВ.бр.43 от 30.05.2011г./, осигуряване на
ИЛБ за всички суровини и готови продукти, които да отговарят на изискванията на
Регламент (EO) 1272/2008, относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
химични вещества и смеси (СLP) и чл. 31 параграфи 5 и 6, Приложение II на Регламент (ЕО)
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH), актуализиране на инвентаризационните списъци на химичните вещества и смеси,
съхранявани и използвани в проверяваните фирми.
Извършени са 4 броя проверки на фирми във връзка с изпълнение на изискванията по
чл.14 от ЗУО и Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки. Бяха проверени лица пускащи
на пазара опакована стока, които досега не са били проверявани от РИОСВ гр. Шумен. За
установените липси на документи относно изпълнение на задълженията на дружествата са
дадени предписания.
По подаден сигнал за заливане на лагуни за течна торова маса на свинекомплекс
„Тетрахиб” ЕАД от повърхностни води от поречието на р.Хърсовска, се констатира, че
заливането е формирано от обилни атмосферни валежи. Извършвало се прокопаване на
байпасен канал покрай лагуните с цел отводняване на околните терени. Временно е
прекратено изпускането на отпадъчни води от свинекомплекса в лагуните.
Извършени са 8 бр. проверки по Закона за водите. При проверките не е установено
замърсяване на околната среда, аварийни ситуации и неизпълнение на екологичното
законодателство по отношение на отпадъчните води.
Експерт от РИОСВ гр. Шумен е взел участие в проведен мониторинг на кафява мечка в
района на Стара планина – ДПП „Българка”, гр. Габрово;
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
При извършен последващ контрол с констативен протокол за резултати от взети проби от
отпадъчни води, на “Чугунена арматура България” АД не се установи превишение на
индивидуалните емисионни ограничения, а за „Камаджиев милк” е изготвено предложение
за намаляване на текущата месечна санкция.
От извършени две планови проверки по изпълнение на Решения по ОВОС не се установяват
неизпълнени дадени условия и няма реализирани дейности, както и съставени АУАН.
При извършените проверки по чистотата на населените места и състоянитето на
закритите селски сметища не се установяват сериозни нарушения, а единствено малки
локални замърсявания предимно с битови отпадъци и животинска торова маса. На кметовете
и кметските наместници на населените места се дават предписания за почистването им и
недопускане на повторно образуване на замърсявания, които се изпълняват своевременно.
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Изпълнени са предписания, дадени във връзка с Б-Б кубове за съхранение на залежали за
употреба прапарати за растителна защита в Община Каолиново, относно укрепване на терена
в непосредставена близост до Б-Б кубовете, находящи се в с. Сини вир. И на община
Антоново за отстраняване на теч в общински склад за съхранение на ПРЗ.
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.
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).
При проверка на (“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел
и Върбица”, гр. Омуртаг) във връзка с изпълнение на Условие 9 от издаденото КР не са
констатирани нарушения.
Отчетено е изпълнение на 3 броя предписания – 2 броя във връзка с изискванията на
Наредбата за ФПГ дадени на „Херти” АД, гр. Шумен, производствена площадка – гр. Плиска
/1 брой/, ЕТ „Кулчо Кулчев”, гр. Нови пазар /1 брой/, 1 брой „Крис ойл 97” ЕООД, гр.
Каспичан – за актуализиране на програма за поддръжка на пречиствателното съоръжение за
отпадъчни газове на ПКМ.
Въз основа на представените резултати с доклади за проведени СПИ от оператори /
„Брамас – 96” АД, гр. Шумен) и „Младост – 2002” ООД, МПП - гр. Търговище/ с инсталации
с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не са
превишени регламентираните НДЕ.
С изпълнено предписание на Фирма “Политерм” ЕООД е прекратено изтичане на
химически замърсени отпадъчни замърсени води по ул.Цветан Зангов в гр.Шумен
Извършено е пломбиране на байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни
води от 3 бр. производствени предприятия на „Камаджиев милк” ЕООД, „Ив-мес” ЕООД,
„Крис ойл 97”.
С временно преустановеното заустване на отпадъчни води от свинекомплекс
с.Н.Козлево в залети с повърхностни води лагуни, фирма „Тетрахиб” ЕАД е предприела
необходимите мерки за замърсяване на повърхностни води и околни земни площи, до
отстраняване на аварийната ситуация.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

В рамките на организирано от РИОСВ гр. Шумен отбелязване на 5 юни, участниците,
които се включиха в кампанията „Гората за децата“ бяха наградени от Директора на РИОСВ.
Победителите получиха своите грамоти и предметни награди, а всички останали участнвици
получиха грамоти и розови храсти. В индивидуалното класиране на първо място се класира
Денислав Пенев с общо предадено количество 995кг. В класирането за група/клас на първо
място се класираха Еко клуб „Екология“ от град Нови Пазар, с общо предадено количество
872кг.
26

Децата от ЦДГ-32 Дружба представиха своя танц посветен на 5 юни, Световен ден на
околната среда, а децата от Еко клуб „Приятели на здравето“ представиха песен, танц и
стихотворение посветени на празника.
В кампанията се включиха голям брой участници, предали над 7552 кг. хартия за
рециклиране в периода от 1 април до 3 юни 2014 г.
С Решение от юни 2014 г. Шуменски районен съд отхвърли жалбата на
“Ставропуло” ЕООД гр. Шумен срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на
дружеството бе наложена имуществена санкция в размер на 1400 лв. за това, че е извършило
нерегламентирано изгаряне на отпадъци от пластмаси, хартиени, растителни и текстилни
отпадъци;
С Решение от юни 2014 г. Новопазарският районен съд отхвърли жалбата на
“Агрострой” ЕООД гр. Нови пазар срещу НП на Директора на РИОСВ, с което на
дружеството бе наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за това, че е е
изхвърлило отпадъци на неразрешено за целта място;
С Решение от юни 2014 г. Шуменски районен съд отхвърли жалбата на ЕТ
"Агроелит - Митов-Божидар Митов" гр.Търговище срещу НП на Директора на РИОСВ, с
което на дружеството бе наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. за това, че в
качеството си на притежател на отпадъци, не е организирал безопасното съхраняване на
отпадъците (опасни) - залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита,
находящи се в склад за съхранение на ЗНУПРЗ, находящ се в бивш стопански двор на с.
Средня, община Шумен.
С Решение от март 2014 г. Шуменски Административен съд отхвърли окончателно
жалбата на “Шумен- пътнически автотранспорт» ООД гр. Шумен срещу НП на
Директора на РИОСВ, с което на дружеството бе наложена имуществена санкция в размер
на 7 000 лв. за това, че е извършило превоз на отпадъци без наличен регистрационен
документ, издаден съгласно Закона за управление на отпадъците.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец юли 2014 г.
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брой

151
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2
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1.

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

Акценти от извършената контролна дейност:
 През месеца бяха извършени 2 бр. проверки на оператори с издадени КР;
 17 бр. са извършените проверки, във връзка с изпълнение на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за реда и
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 11 бр. комплексни проверки;
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10 бр. са извършените проверки по контрол на обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обект;
14 бр. са извършените проверки на билкозаготвителни пунктове;
12 бр. са направените проверки по изпълнение на Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки;
През месец юли са извършени 2 бр. проверки с измерване на показателите на шум,
излъчван от промишлени източници;
2 бр. са извършените проверки на защитени територии;
през юли експертите на РИОСВ Шумен спасиха 3 бр. птици от видовете Черен
щъркел, Чухал и Градска лястовица, които бяха изпратени в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора;
Постановени са 5 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС и 3 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
Издадени са 6 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО
и 10 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО;
Обработени и утвърдени са 32 бр. работни листи за класификация на отпадъци;
Заверени са 30 бр. отчетни книги по отпадъци;

През месец юли 2014 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 17 бр. НП, с които са
наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 17 600 лв., както следва:
1. на “Делфин 22” ЕООД с.Гагово, общ.Попово е наложена имуществена санкция в
размер на 2 000 лв. за това, че е зауствало отпадъчни води във воден обект,
формирани от работата на цех за производство на боза, без издадено Разрешително за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
2. на “Вторични суровини Шумен” ЕООД гр.Шумен е наложена имуществена
санкция в размер на 2 000 лв. за това, че, в качеството си на оператор на площадка за
събиране и съхранение на ИУМПС, находяща се в гр.Търговище, не е изпълнило
дадено задължително за изпълнение предписание за въвеждане в действие на
компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените
удостоверения за разкомплектоване на МПС;
3. на „Камаджиев милк” ЕООД гр.Нови пазар е наложена имуществена санкция в
размер на 2 000 лв. за това, че не е изпълнило условие от издадено Разрешително за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води,
относно представяне на резултати от собствен мониторинг на отпадъчни води;
4. на Химически завод “Панайот Волов” АД гр.Шумен, е наложена имуществена
санкция в размер на 1 000 лв. за това, че в регламентирания срок не е било подадено
заявление за регистрация на инсталация, извършваща дейност с летливи органични
съединения;
5. на „Хемус - БГ” ЕООД гр.Шумен е наложена имуществена санкция в размер на
1 000 лв. за това, че не е уведомило Директора на РИОСВ Шумен, в качеството му на
компетентен орган по околна среда, за промяна в обстоятелствата, при които са били
постановени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
6. на “Карлсберг България” АД гр.София, е наложена имуществена санкция в размер
на 1 000 лв. за това, че не е осъществило поддържане на необходимото качество на
отпадъчните води от дейността си, които се заустват в градска канализационна мрежа;
7. на кмета на община Нови пазар, е наложена глоба в размер на 3 000 лв. за това, че в
качеството си на кмет на общината не е осъществил контрол по управление на
отпадъците, при което не е предотвратено изхвърлянето на отпадъци на неразрешени
на това места, в следствие на което се е образувало локално сметища на територията
на гр.Нави пазар;
28

8. на ЗП Ивайло Стефанов Иванов, гр.Търговище, е наложена глоба в размер на 2
000 лв. за това, че е изхвърлил отпадъчни води от рибарник за отглеждане на
аквакултури в повърхностен воден обект в нарушение на индивидуалните емисионни
ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води;
9. на Марин Асенов Маринов, с.Илийно, общ.Омуртаг, е наложена глоба в размер на 1
400 лв. за това, че е извършвал търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали, без да има издаден по реда на ЗУО разрешителен документ;
2.

НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 8 бр. АУАН, както
следва:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

на Аксиния Анатолиева Стоянова, с. Вардун, общ. Търговище е съставен АУАН за
това, че е изкупила полски хвощ, без да разполага с издадено позволително за
ползване;
на "Херти" АД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че дружеството не е осигурило
непрекъсната нормална експлоатация на локално пречиствателно съоръжение за
отпадъчни води;
на "Камаджиев милк" ЕООД, гр.Нови пазар е съставен АУАН за неизпълнение на
условията в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води,
относно представяне на резултати от собствен мониторинг на отпадъчни води;
на "Карлсберг България" АД, гр.София, е съставен АУАН за това, че не е
осъществило поддържане на необходимото качество на отпадъчните води от
дейността си, които се заустват в градска канализационна мрежа;
на „Хемус - БГ” ЕООД гр.Шумен е съставен АУАН за това, че не е уведомило
Директора на РИОСВ Шумен, в качеството му на компетентен орган по околна среда,
за промяна в обстоятелствата, при които са били постановени Решения за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
на “Вторични суровини Шумен” ЕООД гр.Шумен, е съставен АУАН за това, че в
качеството си на оператор на площадка за събиране и съхранение на ИУМПС,
находяща се в гр.Търговище, не е изпълнило дадено задължително за изпълнение
предписание за въвеждане в действие на компютърна информационна система за
отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектоване на МПС;
на Искрен Асенов Моллов, с. Струйно, общ. Шумен, е съставен АУАН за това, че е
добил количество цвят липа, надвишаващо със 157 кг, определеното му такова в
издаденото му позволително за ползване;
на Мустафа Ахмедов Еминов, с. Кралево, общ. Търговище е съставен АУАН за
това, че са създадени орехови насаждения, без да е уведомена РИОСВ- гр. Шумен за
това;

През месеца в РИОСВ Шумен бяха представени и обработени 7 бр. доклади за
проведени СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии, както и 1 бр.
доклад за проведени собствени измервания на показателите на излъчвания шум в околната
среда от страна на „Теси” ООД, гр. Шумен.
През месеца се извърши планова проверка по изпълнение на условията в комплексно
разрешително КР № 200 – Н1 – А1 / 2012 г. на „Хан Омуртаг”АД, гр. Шумен, както и
планова проверка по изпълнение на условия на комплексно разрешително КР № 242 – Н0 –
И0 – А0 / 2008г. на „Родна индустрия 91”ЕООД, гр. Попово. При извършените проверки не
бе установено неизпълнение на заложените в КР условия.
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Бяха извършени 12 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки, при които се установи, че задължените по чл. 14 от ЗУО лица изпълняват
задълженията си чрез договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Не са били констатирани сериозни нарушения на екологичното законодателство.
Извършени са 3 бр. планови проверки по чистотата на населените места, при които са
проверявани чистотата в населените места и състоянието на закритите селски сметища. При
проверките се констатираха малки локални замърсявания предимно с битови отпадъци и
животинска торова маса. На кметовете и кметските наместници на населените места са
дадени предписания за почистването им и недопускане на повторно образуване на
замърсявания.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации, попадащи в
обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г.,
относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия
слой, изпълняват изискванията на наредбите. 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).
7 бр. фирми са извършили почистване на пречиствателните си съоръжения или са
започнали мониторинг на същите, поради което се очаква подобряване състоянието на
пречистваните отпадъчни води.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Въз основа на лабораторни протоколи, представени в РИОСВ - Шумен, отчитаме, че не
са спазени нормите за допустими емисии при 2 броя обекти с източници на емисии: „Плиска
ойл” ЕООД, гр. Шумен – фабрика гр. В. Преслав, и „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна
– асфалтова база - с. Драгоево. Установено е превишаване на нормите за допустими емисии.
В тази връзка са съставени Констативни протоколи по чл. 69 от ЗООС. Относно същото на
„Плиска ойл” ЕООД, гр. Шумен е наложена санкция по реда на чл. 69 от ЗООС, а за
„Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна предстои налагане на такава.
Въз основа на представени Протоколи от изпитване на РЛ-Шумен към ИАОС София,
относно проведените контролни измервания на показателите на шум, излъчван в околната
среда, от производствените инсталации на ”Теси” ООД, площадка „Теси 2” гр. Смядово –
цех „Серпентини”, и „Меггле България” ЕООД, гр.Шумен, отчитаме, че не са превишени
граничните нива за съответните територии.
Във връзка с представените 7 бр. доклади от оператори с източници на емисии:
„Брамас – 96” АД, гр. Шумен; „БКС Търговище” ЕООД; Община Омуртаг; „Родина Попово”
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ООД; „ЛВК Винпром” АД; „Теси” ООД; „КММ”АД, отчитаме, че не са регистрирани
превишения на нормите за допустими емисии.
Във връзка с представения доклад за проведени СПИ от „Теси” ООД, гр. Шумен, не е
установено превишение на граничните стойности на нивата на шум за съответните
територии регламентирани с Наредба № 6.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец август 2014 г.
проверен
и обекти

Извършени
Съставепроверки ни актове

актове за
неизпълнение
на дадени
предписания

отменени
актове с
резолюция

издадени
наказателни
постановления

събрани
наложени
суми от
санкции с НП по наложени
чл. 69 от ЗООС санкции*

ПАМ

брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

133

137

8 бр.

0 бр.

0 бр.

5 бр.

20 500 лв.

1 бр.

70 лв.

2 086 лв.

0

1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:
 През месеца бяха извършени 3 бр. проверки на оператори с издадени КР;
 Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 6 бр. комплексни проверки;
 29 бр. са извършените проверки, във връзка с изпълнение на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за реда и
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 10 бр. са извършените проверки на билкозаготвителни пунктове;
 6 бр. са направените проверки по изпълнение на Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки;
 4 бр. са извършените проверки по издадени Решения за дейности, попадащи в ЗЗ:
BG 0000501 "Голяма Камчия" (2 бр.); BG 0000104 "Провадийско- Роякско плато" (1
бр.) и BG 0000178 "Тича" (1 бр.);
 3 бр. са извършените проверки на вековни дървета;
 3 бр. са извършените проверки по контрол на обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обект;
 През месеца експерти участваха в епизоотични комисии, във връзка с болестта „син
език” в областна управа Търговище и общ. Шумен, както и в комисия за определяне
на площадки на територията на общ. Каспичан, където да се събират труповете на
умрели животни от болестта;
През месец август 2014 г. Директорът на РИОСВ гр.Шумен е издал 5 бр. НП, с които
са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 20 500 лв., сред които:
1. на „Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер
на 10 000 лв. за неспазване на условия от Комплексно разрешително, издадено за
дейността на дружеството, изразяващо се в превишение на разрешеното с КР
количество образувани отпадъци; смесване на опасни отпадъци с други отпадъци и
неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на замърсяващи вещества в
заустваните в градската канализация на гр.Нови пазар отпадъчни води, формирани от
дейността на предприятието;
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2. на „Чугунена арматура България" АД, гр.Враца, производствена площадка гр.
Попово е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за неспазване на
условия от Комплексно разрешително, издадено за дейността на дружеството,
изразяващо се в това, че в експлоатация е единствено 1 бр. пещ, включена в нова
средно честотна топилна система, която не фигурира в издаденото от Министъра на
ОСВ КР, като новите съоръжения не са свързани с локални аспирационни системи,
завършващи с изпускащи устройства;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 8 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Ново стъкло” ЕАД, гр.Нови пазар е съставен АУАН за това, че в качеството си
на оператор на действаща инсталация, съгласно легалната дефиниция на понятието,
не изпълнява условия в комплексно разрешително;
2. на "Чугунена Арматура България” АД, гр.Враца – производствена площадка
гр.Попово е съставен АУАН за това, че в качеството си на оператор на действаща
инсталация, не изпълнява условия в КР;
3. на "Тракия глас България" ЕАД гр.Търговище, е съставен АУАН за това, че е
превишило индивидуалните емисионни ограничения в потоци отпадъчни води,
зауствани в повърхностен воден обект;
4. на "Йоми" ЕООД, гр. Велики Преслав е съставен АУАН за това, че дружеството не
е водило за 1 брой климатична система и не е поддържало досиета на 2 броя хладилни
системи;
5. на ЕТ "Агросъвет - Теодора Железова" е съставен АУАН за това, че не е
представила документи, изискани и с констативен протокол;
6. на "Агрозаран" ЕООД, с. Конево, общ. Върбица е съставен АУАН за нарушение на
Заповед на Министъра на ОСВ за обявяване на защитена зона BG 0002029 "Котленска
планина" за опазване на дивите птици, като е разорало поземлен имот, попадащ в ЗЗ;
7. на Силвия Видева Паскова - управител на "Фуудс енд Кетъринг" ООД,
гр.Търговище, е съставен АУАН за това, че е не е предоставила в 7-дневен срок
липсващи при извършена проверка документи, удостоверяващи изпълнението на
задълженията на дружеството по чл. 14 от ЗУО;
8. на „Лисец” ЕООД, гр.Омуртаг, е съставен АУАН за това, че дружеството не е
водило отчетността на отпадъците, съгласно изискванията на Закона за управление на
отпадъците;
През отчетния период в РИОСВ бе представен и обработен 1 бр. доклад за проведени
СПИ от един оператор с източници на шум в околната среда („Каолин” АД – обогатителна
фабрика гр. Каолиново) и 1 бр. доклад за проведени СПИ от оператор, експлоатиращ обект с
източници на емисии, във връзка с изпълнение на Условие № 9 от КР - „Керамат” АД, гр.
Каспичан.
През месеца бяха извършени проверки по изпълнение на условията в КР на 3 бр.
оператора: “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики
Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар” гр. Шумен; “Братя Томови”
АД гр.Попово и “Керамат” АД гр.Каспичан – цех Каспичан. Във връзка с неизпълнение на
условия от КР, установено при извършване на проверки в предходен период, през месеца
бяха съставени актове на “Чугунена арматура България” АД – площадка гр.Попово и “Ново
стъкло” ЕАД гр.Нови пазар.
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Бяха извършени и 6 бр. проверки на фирми, във връзка с изпълнение на изискванията
по чл.14 от ЗУО и Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки. При проверките се
установи, че всички дружества изпълняват задълженията си по чл 14 от ЗУО чрез участие в
колективна система. Извършиха се и 6 бр. проверки на лица, генератори на отработени масла
– автосервизи, относно спазване на изискванията на чл. 25 от Наредба за отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти; отчетността и документация относно спазването изискванията
на ЗУО, при които не бяха констатирани нарушения.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
След извършени проверки по депозирани сигнали за замърсяване на водни обекти, бе
установено:
За замърсяване на р.Черни Лом с отпадъчни води от фирми в района на гр.Попово –
проверени бяха 5 бр. обекти, изброени поименно в подадения сигнал. Не бе установено
директно заустване на отпадъчни води във воден обект. Дадени са предписания на 2 бр.
фирми за подобряване воденето на отчетност по отношение транспортирането на отпадъчни
води от обектите до ГПСОВ-Попово;
За замърсяване на микроязовир в с.Осмар, общ.Велики Преслав – при извършена
проверка на пункт за дестилация на високоалкохолни напитки не бе установено заустване на
отпадъчни води;
За замърсяване на р.Врана в района на гр.Търговище – не бе установено замърсяване
на водния обект от отпадъчни води на фирма „Кока кола ХВС България“
Бяха извършени 6 бр. проверки на фирми, във връзка с изпълнение на изискванията по
чл.14 от ЗУО и Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки. При проверките се установи,
че всички дружества изпълняват задълженията си по чл 14 от ЗУО чрез участие в колективна
система. Извършиха се и 6 бр. проверки на лица, генератори на отработени масла –
автосервизи, относно спазване на изискванията на чл. 25 от Наредба за отработени масла и
отпадъчни нефтопродукт,; отчетността и документация относно спазването изискванията
на ЗУО, при която не бяха констатирани нарушения.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
В резултат на депозирани сигнали, през август експертите на РИОСВ Шумен спасиха
- 7 бр. птици: Бял щъркел (3 бр.), Керкенез (3 бр.) и Гларус (1 бр.), които бяха изпратени в
Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора.
При 3 бр. от извършените проверки на сигнали за замърсяване на повърхностни водни
обекти с отпадъчни води, не се установиха аварийни или извънредни ситуации на заустване
на отпадъчни води в повърхностен воден обект или замърсяване на земна площ,
разположени в близост до обекта, формиращ отпадъчни води. С това не се установи
замърсяване на р.Врана при гр.Търговище, р.Черни Лом при гр.Попово и Осмарско дере при
с.Осмар.
При извършена проверка по подаден сигнал за формиране на неприятна миризма в
резултат на работата на пещите към предприятие за производство на варови продукти,
разположено в с.Троица, общ.Велики Преслав, собственост на „СМА Минерал Бургас Вар”
ЕООД, гр. Бургас, бе установено, че сигнала е неоснователен.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ СЕПТМЕВРИ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец септември 2014 г.
проверени обекти

извършени
проверки

съставени
актове

актове за
неизпълнение
на дадени
предписания

брой

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

сума

лв.

брой

157

158

4 бр.

0 бр.

0 бр.

1 бр.

300 лв.

0 бр.

0 лв.

10 800 лв.

1 бр.

отменени
актове с
резолюция

издадени
наказателни
постановления

наложени
санкции с НП
по чл. 69 от
ЗООС

събрани
суми от
наложени
санкции*

ПАМ

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
















След подаден сигнал до РИОСВ Шумен и намесата на експертите, бе
предотвратена продажбата на ястреб в сайт за онлайн продажби;
След извършена проверка на експертите на РИОСВ Шумен, съвместно с
представител на ОДБХ Търговище и общ.Попово, във връзка с депозиран сигнал за
дейността на птицеферма в с.Зараево, общ.Попово, бе издадена Заповед на
Директора на РИОСВ Шумен за преустановяване зареждането с нови бройки пилета
в птицефермата до издаването и влизането в сила на комплексно разрешително;
През месеца бяха извършени 3 бр. проверки на оператори с издадени КР;
Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 3 бр. комплексни проверки;
5 бр. са извършените проверки на защитени територии;
5 бр. са и извършените проверки на вековни дървета;
4 бр. са извършените проверки на Държавни горски стопанства, във връзка със ЗЛР;
3 бр. са извършените проверки по издадени Решения по Наредбата за ОС, попадащи
в ЗЗ BG 0000393 "Екокоридор Камчия- Емине", BG 0000117 "Котленска планина" и
BG 0000421 "Преславска планина";
5 бр. са извършените проверки на търговски обекти, относно разделното събиране
на отпадъци от опаковки;
Извършиха се проверки на 5 бр. общинските администрации в обхвата на РИОСВ –
Шумен;
Бяха извършени 5 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки;
Извършени бяха и 2 бр. проверки на лица, пускащи на пазара в Р България
електрическо и електронно оборудване;
Извършени са 10 бр. проверки по чистотата на населените места;
Бяха извършени 12 бр. проверки на животновъдни обекти и складове за съхранение
на залежали препарати за растителна защита
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8 бр. са извършените проверки по контрол на обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обект;

2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 4 бр. АУАН, както
следва:
1. на "Си Ви Ес" ООД гр. Велико Търново е съставен АУАН за заустване на
отпадъчни води, формирани от дейността на млекопреработвателно предприятие,
находящо се в гр.Омутаг, без да има издадено Разрешително за заустване на
отпадъчни води във воден обект, издадено по реда на Закона за водите;
2. на "Гужер Комерс" ЕООД, гр. Попово, е съставен АУАН за това, че в с. Зараево,
общ. Попово, обл. Търговище, на територията на животновъден обект птицеферма,
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 Закона за
опазване на околната среда;
3. на Ибрям Алиев Ибрямов, с. Горско Абланово, общ. Опака е съставен АУАН за
това, че лицето е притежавало, отглеждало и предложило за продажба в интернет сайт
за онлайн търговия птица от защитен вид - ястреб;
4. на Димитър Светланов Димитров, гр. Търговище е съставен АУАН за това, че е
реализирал част от дейностите по инвестиционно предложение, преди да е
финализирана започналата процедура по глава VI-та от ЗООС;
Във връзка с подаден сигнал в РИОСВ Шумен през месец август 2014 г. за продажба
на ястреб, обявена в сайта www.olx.bg, инспекцията своевременно изпрати писмо до
Директора на ОД МВР- гр. Търговище с молба лицето, което предлага за продажба ястреба,
да бъде установено и да ни бъдат предоставени трите му имена, адрес по местоживеене и
ЕГН с цел съставяне на АУАН по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). През
втората половина на месец септември бяхме уведомени по телефона от страна на Началника
на Полицейски участък - гр. Опака, че лицето пуснало обявата е установено, като на същото
са снети сведения в полицейския участък. След официално предоставените сведения стана
ясно, че птицата е била намерена от нарушителя в гората през месец май 2014 г., след което е
била прибрана и отглеждана от него, а в началото на месец септември 2014 г. същият я
пуснал на свобода. При извършена проверка на 23.09.2014 г. на адреса, където е била
отглеждана птицата, същата не бе открита, като по този начин се потвърди информацията,
дадена от нарушителя в снетото му сведение. Въпреки това, на лицето бе съставен АУАН за
нарушение на ЗБР.
Във връзка със сигнал, изпратен в МОСВ, препратен по компетентност на РИОСВ
Шумен, бе извършена проверка на място на производствената площадка на птицеферма в с.
Зараево, общ. Попово, собственост на “Гужер Комерс” ЕООД гр. Попово, на всички халета
за отглеждане на пилета. Установено бе, че в момента има налични 6 /шест/ броя сградихалета, от които 5 /пет/ броя са заредени с пилета, в които се извършва отглеждане. При
оглед на халета и съгласно ежедневно водените „Дневник на халето”, общо наличните
отглеждани пилета в момента, при проверката в Птицефермата в с. Зараево, бяха 80 231 бр.
Констатираното осъществяване на дейност в този и капацитет, квалифицира „Гужер Комерс”
ЕООД гр. Попово, като оператор на инсталация за категориите промишлени дейности,
попадащи в обхвата на Приложение №4, т.6.6. буква „а” към чл.117, ал.1 от ЗООС:
„Интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места за птици”, задължен, съгласно чл.117,
ал.1 от ЗООС да експлоатира тази инсталация за интензивно отглеждане на пилета бройлери
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за угояване, след издаване на комплексно разрешително. Изпълнявайки разпоредбите на
Закона за опазване на околната среда, на оператора “Гужер Комерс” ЕООД гр. Попово е
съставен АУАН за нарушение на чл.117, ал.1 от ЗООС. В изпълнение на чл.158, т.4 от ЗООС,
директора на РИОСВ Шумен със Заповед за налагане на принудителна административна
мярка, разпореди да не се допуска зареждане на халетата в птицефермата с брой пилета,
надвишаващ 40 000 бр. до издаване и влизане в сила на комплексно разрешително.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месеца бяха извършени 5 бр. проверки по Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки. При последните се установи, че задължените по чл. 14 от ЗУО
лица изпълняват задълженията си чрез участие в организации по оползотворяване на
отпадъци от опаковки.
Извършиха се проверки на 5 бр. общинските администрации в обхвата на РИОСВ –
Шумен. Проверени бяха община Търговище, община Върбица, община Нови пазар, община
Никола Козлево и община Каспичан. При проверките се установи, че големите общини и
областни центрове предприемат мерки за изпълнения на задълженията си по чл. 19 от ЗУО.
Малките общини в обхвата на РИОСВ – Шумен срещат трудности при изпълнения на
задълженията си, относно разделното събиране на биоразградими отпадъци и строителни
отпадъци. Като основен проблем е липсата на инвеститорски интерес към изграждане на
съответните площадки за тяхното третиране, както и недостатъчния капацитет на
площадките.
Извършени са 10 бр. проверки по чистотата на населените места. Беше проверено
основно чистотата в населените места и състоянието на закритите селски сметища. При част
от проверките се констатираха малки локални замърсявания, предимно с битови отпадъци и
животинска торова маса. На кметовете и кметските наместници на населените места са
дадени предписания за почистването им и недопускане на повторно образуване на
замърсявания.
Бяха извършени и 5 бр. проверки на търговски обекти, относно разделното събиране
на отпадъци от опаковки, при които се установи, че в по-голямата част от случаите големите
търговски обекти събират разделно образуваните от дейността им отпадъци от опаковки, на
обособени за целта площадки, отговарящи на изискванията на Наредбата за третиране и
транспортиране на производствени и/ или опасни отпадъци. Предаването на разделно
събраните отпадъци от опаковки е на база сключени писмени договори с фирми,
притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейност със съответния код отпадък.
Извършени бяха и 2 бр. проверки на лица, пускащи на пазара в Р България
електрическо и електронно оборудване по наредбата за излязлото от употреба електрическо
и електронно оборудване, както 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 се констатира, че дружествата участват в колективни системи и не
се установиха незаплатени дължими лицензионни възнаграждения.
По отношение на компонент “почви” бяха извършени 12 бр. проверки на
животновъдни обекти и складове за съхранение на залежали препарати за растителна защита.
При проверките не се констатираха нарушения.
Представени и обработени от експертите на РИОСВ Шумен през месец септември
2014 г. са 3 броя доклади за проведени СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с
източници на емисии, във връзка с изпълнение на Условие № 9 от КР - „Хан Омуртаг” АД,
гр. Шумен, „Титан БКС” ООД, гр. Шумен и „ЕнерСис” АД, гр. Търговище. Въз основа на
представените резултати с докладите отчитаме, че не са превишени регламентираните НДЕ.
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4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА









През месец септември, Директора на РИОСВ Шумен издаде:
2 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО;
8 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за третиране или транспортиране
на отпадъци;
2 бр. регистрационни карти, съгласно разпоредбите на чл.91 от Закона за
биологичното разнообразие;
5 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер
на решенията да не се извършва ОВОС;
3 бр. решения за прекратяване на производството на процедурата по глава шеста от
ЗООС, в т.ч. и на съвместената процедура по чл.31 от ЗБР;
2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с характер на
решенията да не се извършва ЕО;
обработени и утвърдени са 70 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 по Наредба 1;

С Решение от 12.09.2014 г. Шуменски районен съд потвърди издаденото от
Директора на РИОСВ Шумен наказателно постановление на “Промишлено и хибридно
животновъдство Брадърс комерс” ЕАД гр. Шумен, с което на дружеството бе наложена
имуществена санкция в размер на 4 000 лв. за това, че в периода от 01 януари до 30 юни
2013 г. не е извършило проверки за течове на 4 /четири/ броя стационарни хладилни и
климатични инсталации, съдържащи над 30 кг флуорирани парникови газове /ФПГ/ и
вещества, които нарушават озоновия слой /ВНОС/ на територията на Предприятие за
производство и преработка на месо и производство на месни продукти, находящо се в гр.
Шумен, кв. Индустриален.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец октомври 2014 г.
съставени
актове

актове за
неизпълнение на дадени
предписания

отменени
актове с
резолюция

брой

общ брой

брой

брой

брой

сума

брой

121

5 бр.

0 бр.

0 бр.

4 бр.

50 400 лв.

3 бр.

провере
ни
обекти

извърше
ни
проверки

брой
120

издадени
наказателни
постановления

събрани
суми от
наложени
санкции*

ПАМ

сума

лв.

брой

3 438 лв.

16 735 лв.

1 бр.

наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

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














След депозиран сигнал, Директора на РИОСВ Шумен преустанови извършването на
нерегламентирана дейност по производство на черен и бронзов лак;
Експертите на РИОСВ Шумен спасиха 7 бр. екземпляри: 3 бр. са изпратените птици
от видовете Щиглец, Горска улулица и Червеноврат гмурец в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани” гр. Стара Загора; 4 бр. са намерени и изпратени
екземпляри от видовете Шипобедрена костенурка (2 бр.) и Шипоопашата
костенурка (2 бр.) в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни
костенурки, фондация „Геа Челониа” – с. Баня, общ. Несебър;
През месеца бяха извършени 2 бр. проверки на оператори с издадени КР;
Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 7 бр. комплексни проверки;
2 бр. са извършените проверки на защитени територии;
2 бр. са и извършените проверки на вековни дървета;
3 бр. са извършените проверки на Държавни горски/ловни стопанства, във връзка
със ЗЛР;
6 бр. са извършените проверки на търговски обекти, относно разделното събиране
на отпадъци от опаковки;
Извършени бяха 2 бр. съвместни проверки с представители на МОСВ на инсталации
за сепариране, обслужващи системите за разделно събиране на отпадъци от
опаковки в обхвата на РИОСВ – Шумен;
Бяха извършени 10 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки;
Извършена беше проверка на общинска администрация в гр. Велики Преслав, която
приключи със съставен АУАН на кмета на общината;
12 бр. са извършените проверки по контрол на обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обект;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец октомври 2014 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 4 бр. НП, с
които са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 50 400 лв., сред които:
1. на Гужер комерс” ЕООД гр.Попово е наложена имуществена санкция в размер на
50 000 лв. 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
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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;
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 3 бр. НП за налагане на санкции по реда на
чл.69 и сл. ЗООС на обща стойност 3 438 лв. сред които:
1. на “ЮЕС комерс” ООД с. Голямо градище, общ. Опака, е наложена текуща
месечна санкция в размер на 3 376 лв. за замърсяване на околната среда над
допустимото и неспазване на емисионните ограничения на вредни вещества в
заустваните отпадъчни води, определени в Приложение №5 към Наредба №6 от
09.11.2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, по показатели “активна реакция”, “общ азот”, “общ
фосфор”, “мазнини”, “хлориди”, “неразтворени вещества”, “ХПК” и “БПК 5” при
експлоатацията на Предприятие за производство на млечни продукти, находящо се в
с. Голямо градище;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 5 бр. АУАН, както
следва:
1. на ЕТ "Контакс - КМК - Кремена Митева" е съставен АУАН за това, че не е
изпълнила задължение за уведомяване на компетентните органи, относно
обстоятелства, имащи значение за опазването на водите и защита от вредното им
въздействие;
2. на Мердин Мустафа Байрям, кмет на Община Върбица е съставен АУАН за това, че
не е осъществил отговорността си по чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО и не е предотвратил
изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място /спряно от експлоатация
депо/ на общ. Върбица;
3. на "Си Ви Ес" ООД гр.Велико Търново е съставен АУАН за заустване на
отпадъчни води, формирани от дейността на млекопреработвателно предприятие,
находящо се в гр.Омутаг, в превишение на ИЕО по потоци отпадъчни води, зауствани
в повърхностен воден обект;
4. на "Мания-2009-Шумен” ЕООД гр.Шумен, е съставен АУАН за това, че не е
изпълнило задължение за уведомяване на компетентния орган по околна среда –
Директора на РИОСВ Шумен, относно обстоятелства, имащи значение за опазването
на водите и защита от вредното им въздействие;
5. на Иван Стоянов Иванов, с. Вехтово, общ. Шумен, е съставен АУАН за това, че не
са представени за проверка изисканите му документи към билкозаготвителния пункт;
Във връзка със сигнал за дейност на инсталация за производство на бронзов и черен
матов лак, находяща се в с.Салманово, депозиран в РИОСВ Шумен, бе извършена проверка
на място в началото на месеца, на “Лепи – 8” ЕООД гр.Шумен. Към момента на проверката
бе установено, че инсталацията не работи. Последната се намира в обособено помещение на
домашния адрес на управителя на дружеството, където имало инсталирани два броя
смесители. Същите се използват съответно за производство на бронзов лак и за производство
на черен матов лак. Технологията на производство включвала използване на алуминиева
паста, органичен разтворител, пиролен (въглеродна смола), силиконов лак, бентонит, черни
пигменти. Капацитета на смесителите бил 100 кг готова продукция на всеки. На екипа
експерти, извършили проверката, не били представени никакви документи за редовно
въвеждане в експлоатация на инсталацията за производство на лакови покрития –
Разрешение за ползване и/или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
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Производствената дейност, която се осъществявала в тези смесители, попада в обхвата на
Приложение №1, т.6 “Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила” на
Наредба №7 от 21 октомври 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 (загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г.).
Поради последното, директора на РИОСВ Шумен със Заповед за налагане на принудителна
административна мярка, разпореди да не се осъществява производствената дейност по
производство на бронзов и черен матов лак, до издаването на Удостоверение за
регистрация по реда на чл.30л от Закона за чистота на атмосферния въздух
След извършена проверка в община Велики Преслав се установи, че е необходимо да се извърши
актуализация на общинската наредба, в изпълнение на изискванията на чл. 22 от ЗУО. Бе установено още, че на
закритото със заповед на директора на РИОСВ – Шумен сметище в гр.Върбица са образувани нови
замърсявания с битови, биоразградими, строителни и др. отпадъци. На кмета на населеното място е съставен
АУАН за допускане образуването на замърсявания в поверената му община.

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
След извършена проверка на “Пътища” АД гр. Шумен, което осъществява дейност по
оползотворяване на строителни отпадъци, бе установено, че в следствие на занижен входящ
контрол са изхвърлени нерегламентирано други видове отпадъци (пластмасови опаковки,
гуми, пластмаси и др.), които дружеството няма право да оползотворява. За допуснатото
нарушение, предстои съставяне на АУАН.
При извършената проверка на Винарска изба “Хан Крум” АД с. Хан Крум, се
констатира, че дружеството не е заплащало продуктови такси за пуснати на пазара опаковани
стоки от м. януари до м. септември 2014г. Дадено бе предписание за заплащане на
дължимите лицензионни възнаграждения към ООп.
При извършените проверки на търговски обекти, относно разделното събиране на
отпадъци от опаковки, се установи, че в по-голямата част от случаите отпадъците се събират
разделно, на обособени за целта площадки. Предаването на разделно събраните отпадъци от
опаковки е на база сключени писмени договори с фирми, притежаващи документ по чл. 35 от
ЗУО за дейност със съответния код отпадък.
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.
Въз основа на представените резултати с доклад за проведени СПИ от оператор с
инсталация с източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не
са превишени регламентираните НДЕ.
Във връзка с извършените проверки на Условие 12 от КР, констатираме, че не са
превишени регламентираните гранични нива на шум. Операторите провеждат мониторинг
на показателите на шум в съответствие с изискванията на Условието. Въз основа на
представени Протоколи от изпитване на РЛ-Шумен към ИАОС София, относно проведените
контролни измервания на показателите на шум, излъчван в околната среда от
производствените инсталации на „Протеин 98” АД, гр. Шумен, отчитаме, че не са превишени
граничните нива за съответните територии.
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4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА








През месец октомври, Директора на РИОСВ Шумен издаде:
3 бр. разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО;
7 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за третиране или транспортиране
на отпадъци;
2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер
на решенията да не се извършва ОВОС;
1 бр. решение за прекратяване на производството на процедурата по глава шеста от
ЗООС, в т.ч. и на съвместената процедура по чл.31 от ЗБР;
3 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с характер на
решенията да не се извършва ЕО;
обработени и утвърдени са 78 бр. работни листи за класификация на отпадъци,
образувани от дейността на дружества в обхвата на РИОСВ – Шумен;
заверени са 15 бр. отчетни книги по образци по Наредба 1;

С Решение на касационната инстанция от 14 октомври 2014 г. е потвърдено
наказателно постановление на РИОСВ Шумен, с което е наложена текуща месечна санкция в
размер на 1 100 лева на „Винекс Преслав” АД за замърсяване на околната среда над
допустимото и неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в
заустваните отпадъчни води, установени в Разрешително за ползване на воден обект,
издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски
район” по показатели: “неразтворени вещества”, “ХПК”, “БПК5” и “азот нитритен”, при
експлоатацията на Предприятие за производство на вина и високоалкохолни напитки,
находящо се в гр.Велики Преслав. Решението е окончателно.
През месец октомври в РИОСВ гр.Шумен бяха получени протоколите от изпитване на
растителни проби, анализирани за наличие на генетично модифицирана ДНК, взети от
територията на РИОСВ Шумен. Взетите проби са от царевица – листа и слънчоглед – листа
от полета на Опитна станция по земеделие гр.Търговище, и от пшеница от учебно –
демонстрационното поле на Шуменския университет «Еп. Константин Преславски».
Вземането на извадки за пробите бе извършено на 30-ти юни и 1-ви юли 2014 г. от страна на
експерти на РИОСВ Шумен и ИАОС София, съгласно утвърдена от Министъра на ОСВ
„Годишна програма за извършване на контрол върху работата с ГМО в контролирани
условия и освобождаването им в околната среда”.
Изпитването е извършено в Централна лаборатория – София към ИАОС София, като
резултатите са, че във взетите проби не се открива генетично модифицирана ДНК.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН
Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец ноември 2014 г.
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1. НАЙ-ВАЖЕН АКЦЕНТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
Акценти от извършената контролна дейност:















Проверка на експерти на РИОСВ Шумен показа, че в региона не се извърша добив
на шистов газ;
След извършена проверка, неоснователен се оказа сигнала за продажба на бухал с
малки в сайт за онлайн търговия;
През месец ноември експерти от РИОСВ Шумен взеха участие в масираното
обследване на популацията на кафявата мечка в гр. Смолян;
Спасена бе птица от вида Черногуш гмуркач, който бе изпратен за лечение в
Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”- гр. Стара Загора;
С извършените проверки през месец ноември, експертите на РИОСВ Шумен
приключиха с изпълнението на Годишния план за КД през 2014-та г.;
През месеца бяха извършени 2 бр. проверки на оператори с издадени КР;
Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 3 бр. комплексни проверки;
Бяха извършени 7 бр. проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки;
4 бр. са проверките на складове и Б-Б кубове за съхранение на залежали и негодни
за употреба препарати за растителна защита;
2 бр. са проверките на лица, пускащи на пазара в Р България електрическо и
електронно оборудване;
През месец ноември бе извършена планова проверка на Община Шумен, във връзка
със задълженията й да изпълнява заложените в плана за действие мерки към
„Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените
норми за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух с период
на действие 2011 г. – 2014 г.”
Извършени са 8 бр. проверки по контрол на Регламент 1907/2006 – REACH и
Регламент 1272/2008 – CLP;
7 е броя на извършените проверки на обекти, заустващи отпадъчни води в
повърхностен воден обект;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец ноември 2014 г. Директора на РИОСВ гр.Шумен е издал 2 бр. НП, с които
са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 1 100 лв., както следва:
2. на „Тракия глас България” ЕАД, гр. Търговище е наложена имуществена санкция
в размер на 1 000 лв. за това, че на територията на Предприятие за производство на
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стъкло и стъклени изделия, находящо се в гр.Търговище, кв. Въбел, Индустриална
зона, е изхвърлило отпадъчни води от дейността си в канализационната система на
гр.Търговище, като е нарушило емисионните норми и изисквания по Условия 10.1.2;
10.2.2; 10.3.1 от Комплексно разрешително № 3-Н2/2013 г.;
3. на Димитър Светланов Димитров, гр. Търговище е наложена глоба в размер на
100 лв. за това, че в с. Стражица, общ. Търговище, чрез действията си е изградил
изравнител и система за капково напояване на земеделски земи, за което, на етап
инвестиционно намерение, не е подал в РИОСВ гр. Шумен уведомление за
инвестиционно предложение по реда на Закона за опазване на околната среда;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили общо 4 бр. АУАН, както
следва:







на “Марекс” ООД, гр. Търговище" е съставен АУАН за това, че в качеството си на
юридическо лице, извършващо дейности с ОЦЧМ, задължено да представи банкови
гаранции за дейности с ОЧЦМ, не е подновило банковите гаранции, издадени за
дейността му, в срок един месец преди изтичане срокът им на действие;
на Веселин Демиров Василев, гр. Варна, е съставен АУАН 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;
на Неждет Мустафа, с. Вълнари, общ. Никола Козлево е съставен АУАН за това, че
не е изпълнил дадени му с КП задължителни за изпълнение предписания да предаде
излезли от употреба МПС на фирма, притежаваща Разрешителен документ по ЗУО;
на Джейлян Нихатова Касимова, гр. Върбица е съставен АУАН за това, че не е
представила за проверка изисканите й документи към билкозаготвителния пункт;

След сигнал на местни медии, експерти на РИОСВ Шумен направиха няколко
проверки за установяване извършва ли се незаконен добив на шистов газ на територията на
селата Троица и Осмар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Резултатите показаха, че фирма
„Овергаз Инк.“ АД не извършва добив на шистов газ в района. Съгласно представените
писмени документи, в периода 01.10.2014 г. – 15.11.2014 г. планово се проведоха полеви 3D
геофизични (сеизмични) проучвания за търсене и проучване на нефт и природен газ, за които
с официални писма бе предварително уведомен областният управител на Шумен. Той по
процедура бе известил и кметовете на общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан и
Смядово за предстоящите дейности на фирмата. За проучвателните дейности на „Овергаз
Инк.“ АД в района е уведомено и населението, чрез разлепени обявления на територията на
трите населени места. За извършване на проучванията, на 17 февруари 2014 г. с решение на
Министерски съвет, е бил удължен с две години срокът на Разрешението за търсене и
проучване на нефт и природен газ на “Овергаз Инк.” АД в площ “Провадия”, разположена на
територията на Североизточна България – областите Варна, Шумен, Търговище и Разград.
Във връзка с постъпил сигнал в МОСВ, ИАОС и РИОСВ-Шумен от жители на с.
Зараево, общ Попово, относно обгазяване в резултат на дейността на „Гужер Комерс”ЕООД,
е подадена заявка до РЛ-Варна за провеждане на измерване с МАС за определяне качеството
на атмосферния въздух в населеното място.
По повод на подаден сигнал за продажба на бухал с малки, обявена в интернет,
РИОСВ Шумен, съвместно с ОД МВР Шумен, установи самоличността на лицето, което
предлага за продажба бухала с малките. След извършена проверка на адреса по
местоживеене на лицето, пуснало обявата, и съгласно снетите сведения в Полицейски
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участък Каспичан бе установено, че лицето, пуснало обявата, никога не е притежавало и
отглеждало птици от вида Бухал, а само е искало да разбере дали има пазар и евентуално
след това да бъдат внесени от Италия птици от този вид.
През изтеклия месец РИОСВ – Шумен бе уведомена за възникнал проблем с
организираното сметосъбиране и сметоизвозване на СБО на територията на общ. Нови пазар.
След изясняване на ситуацията се установи, че същия е породен от неуредени
взаимоотношения между община Нови пазар, община Шумен, операторът на РД гр. Шумен
и фирмата, осъществяваща сметосъбирането и сметоизвозването на СБО. Към настоящия
момент сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината е възобновено и се
извършва регулярно по утвърдения график.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През месец ноември бе публикувана обява в местен вестник, във връзка с изготвен
проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна BG0000589 „Марина дупка”. Защитената зона е разположена в
землището на с. Пайдушко, община Търговище, област Търговище. Предмет на опазване
в ЗЗ е типът природно местообитание Неблагоустроени пещери.
През месеца бяха извършени 4 бр. проверки на складове и Б-Б кубове за съхранение
на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита. Не бяха установени
разливи и разпилявания на пестициди в складовете и прилежащите земни площи. Извършиха
се 2 бр. проверки на лица пускащи на пазара в Р България електрическо и електронно
оборудване. При проверките се установи, че дружествата членуват в организации по
оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и изпълняват
задълженията си, вменени им с наредбите. Извърши се и проверка на лице, извършващо внос
на портативни батерии на територията на страната, при която се установи, че проверяваното
дружество се явява задължено лице по смисъла на чл. 14 от ЗУО и следва да изпълнява
задълженията си съобразно ЗУО и подзаконовата нормативна уредба. Дадени са му
задължителни за изпълнение предписания за привеждане в съответствие с нормативните
изисквания. Извършена бе и проверка на общинска администрация Шумен, при която се
установи, че е необходимо да се извърши актуализация на общинската наредба, в изпълнение
на изискванията на чл. 22 от ЗУО.
В изпълнение на утвърдения график за ЗИК през месец октомври бе извършено
пробонабиране от котел инсталиран в парова централа на „Августа мебел” АД, гр. Шумен.
От представения през месец ноември Протокол от изпитване на РЛ-Варна е видно, че
превишението на НДЕ, регламентирани с Наредба № 1, е намаляло. В тази връзка е
съставен Констативен протокол по чл. 69 от ЗООС и със Заповед на директора на РИОСВ
Шумен е намалена текущата месечна санкция на дружеството, наложена с НП в предходен
период.
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 „Тандем Попово” ООД, с. Дриново,
отчитаме, че не са превишени граничните нива за съответните територии.
Във връзка с извършените проверки на Условие 12 от КР, констатираме, че не са
превишени регламентираните гранични нива на шум. Операторите провеждат мониторинг
на показателите на шум в съответствие с изискванията на Условието.
При проверките на РИОСВ Шумен не се установиха залпови и аварийни ситуации по
отношение на отпадъчните води. Всички налични пречиствателни съоръжения за отпадъчни
води в проверяваните фирми са били в експлоатация, като при 4 бр. от фирмите се установи
необходимост от тяхното почистване, за което са дадени съответните предписания.
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От получените в РИОСВ Шумен протоколи от изпитване на взети проби от отпадъчни
води, се установи липса на наднормено замърсяване за „Чугунена арматура България” АД,
гр.Попово, минимално превишение по показател „общ азот” за „Камаджиев милк” ЕООД –
МПП с. Крива река, общ. Никола Козлево, и намаляване наднорменото замърсяване, в
сравнение с предходна проверка, в отпадъчните води от „Винекс Преслав” АД – Винпром
гр.Велики Преслав. С това може да се очаква намаляване на отрицателното въздействие
върху повърхностните водни обекти, в които се заустват отпадъчните води от тези
предприятия.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
За втора поредна година, през месец ноември в РИОСВ Шумен стартира конкурса
„Екоколеда” за ръчно изработени играчки и гирлянди за елха, коледни и новогодишни
картички от екологични материали, рециклируеми отпадъци и стихотворения на коледно –
новогодишна тематика. Наградата за победителите е живо коледно дърво. Желаещите да се
включат в конкурса трябва до 5 декември 2014 г. (петък) да донесат в РИОСВ гр.Шумен
своите играчки, гирлянди и картички, които да закачат на живото коледно дърво на
инспекцията. На 8 декември, комисия от експерти на РИОСВ - Шумен ще определи
победителите. Екипът на екоинспекцията ще подари коледни дръвчета на участниците от
детските градини и учебните заведения, представили се най – добре в инициативата.
Картичките, участвали в конкурса, ще бъдат изпратени от името на РИОСВ Шумен до
държавни и общински институции по случай коледните и новогодишните празници.
Поздравителният адрес ще бъде стихотворение, също участвало в конкурса.
С решение на Шуменския административен съд от 03 ноември 2014 г. бе потвърдено
наказателното постановление на Директора на РИОСВ Шумен, с което е наложена
имуществена санкция на „Агрострой” ЕООД гр. Нови пазар в размер на 2 000 лева.
Санкцията е наложена след извършена проверка от експертите на РИОСВ-Шумен по
подаден до МОСВ сигнал за извършено нарушение за това, че дружеството
нерегламентирано е изхвърлило неопасен отпадък - отпадъчни керамични изделия, тухли,
керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) на неразрешено за
това място - частен поземлен имот в землището на гр.Плиска, в количество 194,2
тона. Решението е окончателно.
Наказателно постановление на директора на РИОСВ-Шумен за имуществена санкция на
„ПХЖ Брадърс Комерс” ЕАД гр. Шумен в размер на 4 000 лева бе потвърдено с Решение на
Шуменския административен съд от 12 ноември 2014 г. Санкцията бе наложена за това, че
поне веднъж на всеки шест месеца дружеството не е осигурило извършване на проверки за
течове на 4 /четири/ броя стационарни хладилни и климатични инсталации, съдържащи над
30 кг флуорирани парникови газове и вещества, които нарушават озоновия слой. Решението
на съда е окончателно.
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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 Г. НА РИОСВ ШУМЕН

Предприети административно-наказателни мерки от РИОСВ Шумен през месец декември 2014 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 постъпил сигнал в МОСВ, ИАОС и РИОСВ-Шумен от жители на с.
Зараево, община Попово, относно обгазяване в резултат на дейността на „Гужер
Комерс” ЕООД, през месец декември бе проведено измерване с МАС за определяне
качеството на атмосферния въздух в населеното място;
След извършени проверки по депозирани сигнали, бе прекратено замърсяването на
земеделски земи и воден обект, и изтичане на инфилтрат от ретензионен басейн на
регионално депо за неопасни отпадъци гр.Шумен, както и замърсяването на терен в
гр. Шумен, кв. Гривица и изтичането на дренажни води, смесени с нефтопродукти,
от помещение за съхранение на течно гориво към котелна инсталация на ОДЗ
„Светулка” гр. Шумен;

Акценти от извършената административно – наказателна дейност:
През месец декември 2014 г. Директора на РИОСВ гр. Шумен е издал 12 бр. НП, с
които са наложени глоби и имуществени санкции в размер общо на 14 100 лв., сред които:
1. на “Техномаркет България” ЕАД гр.София е наложена имуществена санкция в
размер на 3 000 лв. за това, че на територията на търговски обект в гр.Шумен е
събирало и съхранявало на открито излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване – 9 бр. електронно – лъчеви монитори от персонални компютри, и
газоразрядни лампи – начупени;
2. на ЕТ “Агроцентър –Георги Георгиев” гр. Попово е наложена имуществена
санкция в размер на 1 400 лв. за това, че в с. Дриново, общ. Попово, в земеделска база
нерегламентирано е изгарял отпадъци от пластмасови опаковки;
3. на “Лисец” ЕООД гр. Омуртаг е наложена имуществена санкция в размер на 2 000
лв. за това, че дружеството не е водило отчетността на отпадъците, съгласно
изискванията на Закона за управление на отпадъците;
4. на “Марекс” ООД гр. Търговище е наложена имуществена санкция в размер на
1 000 лв. за това, че в качеството си на юридическо лице, извършващо дейности с
ОЦЧМ, задължено да представи банкови гаранции за дейности с ОЧЦМ, не е
подновило банковите гаранции, издадени за дейността му, в срок един месец преди
изтичане срокът им на действие;
5. на “Херти” АД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за
това, че в производствената си база в гр.Плиска не е осигурило непрекъснато
нормална експлоатация на пречиствателно съоръжение за битово – фекални
отпадъчни води;
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6. на “Рума” ЕООД гр. Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на 2 000
лв. за това, че във ветеринарна амбулатория в гр.Нови пазар не е водило отчетност на
образуваните отпадъци в заверена от РИОСВ Шумен отчетна книга;
7. на Неждет Акиф Мустафа е наложена глоба в размер на 2 000 лв. за това, че в
с.Вълнари, общ.Никола Козлево, не е изпълнил дадени му с КП задължителни за
изпълнение предписания да предаде излезли от употреба МПС на фирма,
притежаваща Разрешителен документ по ЗУО;
За периода, Директора на РИОСВ е издал и 6 бр. НП за налагане на санкции по реда на
чл.69 и сл. ЗООС на обща стойност 6 270 лв. сред които:
1. на ДП “Кабюк” гр. Шумен, е наложена текуща месечна санкция в размер на 6 270
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
“неразтворени вещества”, “ХПК” и “БПК5” при експлоатацията на канализационната
мрежа на с.Коньовец, общ.Шумен и животновъдни ферми в стопанство ДП “Кабюк”;
2. на “Винекс Преслав” АД гр. Велики Преслав, е наложена текуща месечна санкция
в размер на 240 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 “неразтворени вещества”, “ХПК” и “БПК5” при експлоатацията на
предприятие за производство и търговия на вино и спиртни напитки;
3. на “СИ ВИ ЕС” ООД гр. Омуртаг, е наложена текуща месечна санкция в размер на
118 лв. за замърсяване на околната среда над допустимото и неспазване на
емисионните ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни води,
определени в Приложение №5 към Наредба №6 от 09.11.2000 за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, по
показатели “неразтворени вещества”, “ХПК”, “БПК5”, “общ азот”, “общ фосфор”,
“мазнини” при експлоатацията на млекопреработвателно предприятие, находящо се в
гр.Омуртаг;
2. НАЙ-ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
През периода експертите на РИОСВ гр.Шумен са съставили 2 бр. АУАН, както следва:
1. на СНЦ „ГБПЖ“- Общински приют за кучета гр. Шумен, е съставен АУАН за
замърсяване на брегове на р. Текедере с фекалии от кучета;
1. на Община Омуртаг, е съставен АУАН 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;
Във връзка с постъпил сигнал в МОСВ, ИАОС и РИОСВ Шумен от жители на с.
Зараево, община Попово, относно обгазяване, в резултат на дейността на „Гужер Комерс”
ЕООД и въз основа на подадена заявка до РЛ-Варна към ИАОС, гр. София, в периода
01.12.2014 г. – 03.12.2014 г. бе проведено измерване с МАС за определяне качеството на
атмосферния въздух в населеното място. В резултат на измерването на 02.12.2014 г. е
отчетена средноденонощна концентрация на NH3 – 0,0124 mg/m3, при пределно допустима
средноденонощна концентрация - 0,1 mg/m3 (регламентирана с приложение № 1 на Наредба
№ 14 от 23.09.1997 г.). Не е установено превишение и на пределно допустимата
максималноеднократна концентрация за посочения замърсител.
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През месеца са обработени 9 броя доклади за проведени СПИ от оператори с
източници на емисии (“Брамас – 96” АД, гр. Шумен /2 броя/, „Карлсберг България” АД,
пивоварна – гр. Шумен, „Успех Металпринт ССБ” ЕООД, гр. Шумен, „Екофол” АД, гр.
Търговище, „ЗГП България” АД, гр. Каспичан, „Елена груп” ЕАД, гр. Попово, „Херти” АД,
производствена площадка гр. Плиска и „Алкомет” АД, гр. Шумен ). Представени са и 2 броя
доклади за проведени собствени измервания по показател “шум” от оператори с издадено
КР: „Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище и „Брамас - 96” АД, гр. Шумен.
След извършени проверки по сигнал за замърсяване на местно дере, приток на
р.Камчия при с. Хан Крум, общ.Велики Преслав, е прекратено замърсяването на земеделски
земи и воден обект и изтичането на инфилтрат от ретензионния басейн на регионално депо
за неопасни отпадъци гр.Шумен, получено вследствие аварийна ситуация със захранване на
помпената станция. След намеса на експертите на РИОСВ Шумен е прекратено и
замърсяването на терен в кв. Гривица, гр. Шумен и изтичането на дренажни води, смесени с
нефтопродукти, от помещение за съхранение на течно гориво към котелна инсталация на
ОДЗ „Светулка” гр. Шумен.
3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Въз основа на представените от дружествата през месец декември доклади за
проведени СПИ, отчитаме че не са регистрирани превишения на НДЕ за съответните
дейности и инсталации. От представените 2 броя доклади за проведени собствени
измервания по показател “шум” отчитаме, че не са превишени граничните стойности за
съответните територии, регламентирани с Наредба № 6.
4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТ СПРЯМО ОКОЛНАТА
СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА
За втора поредна година, през месец декември в РИОСВ Шумен приключи конкурса
„Екоколеда” за ръчно изработени играчки и гирлянди за елха, коледни и новогодишни
картички от екологични материали, рециклируеми отпадъци и стихотворения на коледно –
новогодишна тематика. Наградата за победителите бе живо коледно дърво. Желаещите да се
включат в конкурса трябваше до 5 декември 2014 г. (петък) да донесат в РИОСВ гр.Шумен
своите играчки, гирлянди и картички, които да закачат на живото коледно дърво на
инспекцията. На 8 декември, комисия от експерти на РИОСВ - Шумен определи
победителите.
15 бр. живи елхи раздаде екипа на екоинспекцията. Освен дръвчетата, децата и
учениците получиха грамоти, книги, плакати и лакомства. Ето и имената на призьорите,
отличени за ръчно изработени играчки и гирлянди за елха, коледни и новогодишни картички
от екологични материали и рециклируеми отпадъци :
1. Дом и дневен център за деца с увреждания “Калинка” с. Васил Друмев, общ. Шумен;
2. Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 гр. Шумен;
3. ЦДГ №6 “Здравец” гр. Попово – подготвителни групи;
4. Екоклуб “Екология и опазване на околната среда” към СОУ “Васил Левски” гр.Нови
пазар;
5. ЦДГ №10 “Брезичка” гр.Шумен;
6. ЦДГ “Снежанка” с. Ивански, общ.Шумен;
7. ЦДГ №2 “Слънце” гр. Шумен;
8. ЦДГ №19 “Конче вихрогонче” гр. Шумен;
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9. ЦДГ “Пролет” гр. Нови пазар – подготвителни групи “Теменужка” и “Червена
шапчица”;
10. ЦДГ “Щастливо детство” с. Царев брод, общ. Шумен;
11. ЦДГ №34 “Пролетна дъга” – комплекс “Слънце” гр. Шумен;
12. ОДЗ “Светулка” гр. Шумен;
13. НУ “Илия Р. Блъсков” гр. Шумен;
14. ОДЗ “Щурче” гр. Шумен;
15. ЦДГ “Братя Грим” – група “Русалка”;
Със специални награди – грамота, книги и лакомства, бяха отличени:
1. Магдалена Станчева от група “Калинка” при ЦДГ №2 “Слънце”, гр. Шумен;
2. Ивона Дончева – 6 г. от ОУ “Д-р Петър Берон” гр. Шумен;
3. Дима Димчева – VІ “д” клас при СОУ “Сава Доброплодни” гр. Шумен,
за техните стихотворения на коледно – новогодишна тематика.
Картичките бяха изпратени от името на РИОСВ Шумен до държавни и общински
институции по случай настъпващите коледни и новогодишни празници, а стихотворенията
бяха използвани за поздравителен адрес.
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