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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 2018 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 
 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г. 
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брой брой  общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой 

89 94 1 0 2 1 1 000 2 000 1 292,00 1699,66 0 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

През месец септември, 2018г. експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо  94 бр. 

проверки, при които се провериха 89 бр. обекти. От извършените проверки 56 бр. са планови,  

а  38 бр. са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.   

За констатирани административни нарушения през месеца, от експертите на РИОСВ са 

съставени 1 бр. АУАН, по Закона за водите. Няма съставени АУАН  за констатирано 

неизпълнение на дадено предписание по ЗООС.  

Общо всичките събрани суми от РИОСВ Шумен за м.септември  са 3699,66 лв, като от 

текущи месечни санкции по чл 69 от ЗООС, са – 1699,66 лв. Събрани суми  по наложени 

имуществени санкции и глоби през месеца са 2000,00лв.  Общо 1359,73 лв. са разпределени и 

преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти 

общо, като общините, получили най – големи приходи от наложени санкции са: за  общ. 

Търговище- 460,53лв., общ. Попово– 446,40 лв, за  общ. Каспичан са 229,60 лв., за общ. 

Шумен - 223,20 лв. 

През м. септември са извършени 7 бр. проверки по постъпили сигнали,  10 бр. сигнали, 

като  за 2бр. сигнали са изпратени писма и за 1 бр е направена проверки по дкументи.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 През месец септември  се извършваха 38 броя извънредни проверки, от които 7 бр. по 

постъпили сигнали. От проверките - 7 бр. са констативни протоколи след проби води и въздух, 

12 бр. за ДПК, 5 бр. по писма на МОСВ, РИОСВ, МВР, 3 бр за пробовземни точки -  и 4 бр. 

различни.    

 Важен акцент е въвеждането в експлоатация на съвременна Пречиствателна станция за 

отпадъчни води на предприятие за обработка, пране и омекотяване на дрехи "Реди гармън 

България"ООД гр. Търговище.  

 Акцент е изграждане на нова ЛПСОВ за МПП, с. Тодор Икономово общ. Каолиново- 

„Лактис милк“ ООД и въвеждането й в работа.  

 Акцент е дейността по контрол на отпадъчните води, като са извършени 11 бр.  

проверки с 6 бр. планови за месеца вземане на водни проби за контролен мониторинг чрез РЛ 

Шумен.   

 За установените извършени констатирани нарушения по Закона за водите при 

контролната дейност, е съставен 1 бр. АУАН на Община Опака гр.Опака за  заустване на 

замърсени отпадъчни води.  

 Акцент по отношение на управление на отпадъците е извършена контролна дейнст: 

 4 бр. проверки на фирми притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО за препакетиране на 

негодни за употреба ПРЗ 
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 5 бр. проверки на дружества извършващи дейности с отпадъци, притежаващи 

документи по чл. 35 от ЗУО. 

 По отношение опазване на почвите са извършени проверки на склад и Б-Б кубове с. 

Градище, за съхранение на залежали пестициди. 

 За м. септември е проверено  1 бр. КР- на «НЕС-Нови енергийни системи» гр. Шумен  

 През месец септември са извършени комплексни проверки на 4 бр. обекти. 

 По отношение на ОВОС и ЕО са  извършени 10 бр. проверки, 1 бр. от които 

извънпланова и 9 бр. планови.  

 По отношение на биологичното разнообразие и Защитени територии, през месеца 

приоритет бяха извършването на 12 бр. проверки на 12 бр. обекти, от които 5 бр. планови 

проверки и 7 бр. извънредни.  

 Спасени са и изпратени в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – 

гр. Стара Загора общо 3 бр. птици от видовете Домашна кукумявка, Тръстиков блатар и Бял 

щъркел. 

 Координиране на кампанията „Да почистим България за един ден“ за територията на 

област Шумен и Търговище. Доставени са и разпределени по общини 2000 бр. чували и 4100 

бр. ръкавици. Събраното количество отпадъци е 247,68т, почистени места- 664 бр., участници- 

9301 бр.   

   

  Засилен превантивен контрол : 

 Извършени са щест планови проверки, съгласно плана за контролна дейност на 

направление ОВОС и ЕО по издадени Решения по ОВОС и Решения за преценяване не 

необходимостта от извършване на ОВОС 

 През м. септември са постановени 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“ за ИП. 

 През месеца е постановено едно решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“. 

 Постановени са две решения за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, 

съвместена с ОС.  

 Постъпили са 4 бр. Искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС,  по 

три от тях  се провеждат консултация с РЗИ, едно е върнато за допълване и коригиране на 

информацията; 

 През м. септември е върнато за допълване и коригиране на информацията на 1 бр. 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

 Изготвени са 2 броя процедурни писма с указана приложима процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС- преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 През отчетния  са проверени на място 7 бр. сигнали от общо постъпили 10 бр. 2бр. са 

изпратени по компетентност, а 1 бр. е проверен по документи.     

 През месец септември в РИОСВ Шумен е постъпил сигнал за задушлив дим от два 

ниски комина зад бивше ТПК „Иглика“, гр. Шумен. При проверка на място не се установи 

задимяване. Дружеството работи и използва единия котел, който е оборудван с горелка на 

пелети от 03.09.2018 г. Предстои да бъде оборудван и другия котел който е спрян, с такава 

горелка. 

 Във връзка със сигнал за замърсяване с отпадъци и унищожаване /изсичане/ на орехи и 

черници в с. Кочово, общ. В. Преслав, е извършена проверка на място с община В. Преслав. Не 

е установено замърсяване на реката с торов отпад.  

 Във връзка със сигнал за възникнал пожар в товарен автомобил, с възможност за 

замърсяване на земни площи в местност “Райковец“, на второкласен  път Шумен-Бургас, след 

проверка на място с представител на Митническо бюро Шумен и МВР е  дадено предписание за 

почистване и предаване на отпадъците.  
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 По сигнал за запрашаване на атмосферен въздух в гр. Търговище от дйността на 

Зърнобаза на "Агродимекс" ООД, площадка гр. Търговище, е извършена проверка на място.   

 По 2 бр. сигнали за спиране на водата към р. Каменица от наемателите на яз. Велино и 

замърсена вода от яз. Поляница в бетониран напоителен канал във вилна зона „Драката“, 

гр.Търговище са изпратени писма по компетентност за решаване до БДЧР Варна и Напоителни 

системи ЕАД.  

 

Опазване чистотата на въздуха  

 Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2018 г. за извършване 

на задължителен инструментален контрол, през месец септември бяха взети проби от 3 обекта: 

1. „Роса“ АД, гр. Попово - измерване за съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните 

газове, от котел ПКМ – 6,5; 2. „Фрештекс Текстил Финишинг България“ ЕООД, гр. Попово -  

измерване съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, от котел ПКМ – 4 с 

предна камера за твърдо гориво; 3. „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан - измерване 

съдържанието на прах, CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, от котел ПКМ – 6,5 с предна 

камера за твърдо гориво. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. 

София. 

 За изминалия отчетен месец септември  са извършени планови проверки на 6 бр. 

обекти.  

 През месец септември са извършени 7 бр.  извънредни проверки, от които: 1. "Роса" 

АД, гр. Попово - съставяне на КП след проби; 2. "Фрештекс Текстил Финишинг България" 

ЕООД, гр. Попово - съставяне на КП след проби; 3. „Скорпион 84“ ЕООД, гр. Шумен -по 

сигнал относно наличие на задушлив дим; 4. "Валди Агро" ООД, гр. Шумен, птицеферма, с. 

Дибич, общ. Шумен -по условия в Решение по ОВОС; 5. "Енпай Трансформър Компонентс 

България" ЕООД, гр. Шумен за уточняване точки за мониторинг; 6. 2 бр. проверки на „Реди 

Гармънт Технолоджи България“ ЕООД, гр. Попово, производствена площадка гр. Търговище за 

уточняване точки за мониторинг. 

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 През месец септември са извършени 6 бр. проверки на обекти, заустващи отпадъчни 

води във воден обект, с вземане на водни проби -"Лактис милк" ООД-МПП,с.Тодор Икономово; 

"Надежда" ООД- МПП,с. Климент; Спортно-тренировъчен комплекс,гр.Върбица; “Родна 

индустрия-91“ЕООД,гр.Попово; „Чугунена арматура България“АД,гр.Попово Шумен; „Месни 

продукти-Т“ЕООД,с.Здравец. Извършена е 1 бр. проверка с водни проби на 

месопреработвателно предприятие "Местни продукти" с. Здравец, общ. Търговище, където е 

констатирано незаконно заустване на замърсени отпадъчни води във воден обект. Дадени са 

предписания за прекратяване на заустването на отпадъчни води. За нарушението ще бъдат 

предприети административно- наказателни мерки.      

 Извършени са планови проверки на  11 бр. обекти - емитери на отпадъчни води за 

месеца.  От тях 6 бр. зауствани в канализационна мрежа с проверка на ЛПСОВ.  

 През отчетния период са съставени 6 бр. констативни протоколи след водни проби. От 

резултатите от Протоколите от изпитване на РЛ Шумен  са установени минимални превишения 

на нормите на „Хан Омуртаг“АД,гр.Шумен; „Алкомет“АД,гр.Шумен и „Рока България“АД, 

гр.Каспичан. С по-големи превишения на анализираните показатели са „Електроапаратура“ 

ЕООД, с.Ковачевец ; КМ-гр.Опака ; КМ-гр.Каспичан.  

 Съставен е един брой АУАН по чл.48 , ал 4 от Закона за водите  на Община Опака.  

 Наложена е текуща месечна санкция на „Алкомет“АД,гр.Шумен за превишение на 

нормата по показател рН. 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;   

 През м. септември са извършени 5 бр. проверки на лица, пускащи на пазара опаковки и 

изпълнението на на чл. 14 от ЗУО и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. Не е 
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установено нарушаване на нормативните изисквания. На две дружества са дадени предписаня 

за представяне на документи за изпълнение на задълженията по чл. 14  от ЗУО. 

 Извърши се 1 бр. проверка на автосервиз, като се установи, че дружеството води 

редовно отчетност на отпадъците при спазване на Наредба за отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти и Наредба за третиране и транспортиране на отпадъци.  

 Извърши се 1 бр. проверка на фирма, генератор  на медицински отпадъци по ЗУО и 

Наредба № 1 дейностите по отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Не 

са констатирани нарушения. 

 През месеца са извършени 2 бр. проверки на търговски обекти, относно разделното 

събиране на отпадъци и пускане на пазара на Р България на полимерни торбички. Няма 

констатирани нарушения. 

 През месеца са проверени 4 бр. фирми с документи по чл. 67 от ЗУО за дейности с 

кодове R12, D14 на негодни за употреба препарати за растителна защита. Установи се, че никоя 

от фирмите не е извършвала дейност по Разрешителния документ.   

 Извършени са 2 бр. проверки на фирми, извършващи дейности по събиране и третиране 

на ОЧЦМ,  ИУЕЕО и др. отпадъци, както 3 бр. проверки на фирми с дейност по 

оползотворяване на отпадъци. Няма установени нарушения и съставени АУАН. 

 През месеца са проверени  3  бр. фирми, притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО за 

дейност по събиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Не са установени 

нарушения.  

 

Почви 

 Извършиха се проверки на Б-Б кубове и склад за съхранение на залежали и негодни за 

употреба препарати за растителна защита в с. Градище, община Шумен. При проверката се 

установи, че складовете и Б-Б кубовете са в добро техническо състояние. 

 

Контрол на обекти с Комплексни проверки  

 Извършени са 4 бр. планови Комплексни проверки:  МПП- "Лактис милк" ООД, с. 

Тодор Икономово, общ. Каолиново; Предприятие за производствона слънчогледово масло-

„Роса“ АД, гр. Попово; МПП- „Ваком“ ООД -МПП,гр.Шумен ; Предприятие за клане на 

животни и транжиране- „Месни продукти-Т“ ЕООД, с. Здравец, общ. Търговище. Дадени са 17 

бр. предписания по всички направления.  При проверките на обектите "Лактис милк" ООД и 

„Месни продукти-Т“ ЕООД, са взети 2 бр. контролни водни проби от отпадъчни води, 

зауствани във воден обект.   

 

   Комплексни разрешителни  

Извършена е 1 бр. планова проверка на обект с комплексно разрешително – на 

инсталации „НЕС- Нови енергийни системи“  ООД – инсталация за повърхностна обработка на 

метали гр.Шумен.  Не са установени нарушения и неизпълнения на условия, дадени в КР.   

 

ОХВ  

 През м. септември  са извършени  11 броя планови проверки, от които 6 бр. планови, 3 

бр. участия в комплексни проверки, 1 бр. съвместна проверка и 1 бр. по СЕВЕЗО.  
 Дадени са 11 броя предписания с конкретен срок за изпълнение. 

СЕВЕЗО 

 Извършена е 1 бр. съвместна планова проверка с институциите по СЕВЕЗО за контрол 

по изпълнението на мерките предприети от предприятието с нисък рисков потенциал 

„Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище, извършило класификация  по чл.103, ал.2 от ЗООС. 

Констатирано е, че  се прилага политика за предотвратяване на големи аварии с цел опазване на 

живота и здравето на работниците, предотвратяване на замърсяването и увреждането на 

околната среда, обезпечаване на надеждна експлоатация на съоръженията и недопускане на 

големи индустриални аварии. Използват се само  опасни химични вещества и смеси, посочени 

по вид и количества в Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък 

рисков потенциал. 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
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 Като превативен контрол е получено потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на 

извършена класификация от оператора „Фикосота“ ООД, гр.Шумен за предприятие с нисък 

рисков потенциал. Изпратено е писмо до фирмата с изисквания за задълженията им.  

 

Шум 

 През месец септември   във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. 

София годишен график за извършване на контролни измервания на нивата на шум, излъчван от 

промишлени източници за 2018 г., е извършено измерване за определяне на общата звукова 

мощност, излъчвана от 2 обекта: „Теси“ ООД, гр. Шумен, производствена площадка – Цех 

Серпентини, гр. Смядово и ЕТ „Захари Борачев“, с. Загориче, Силозна база – гр. Нови пазар. Не 

са констатирани наднормени нива на шума.  

 

БРЗТЗСР 

 През месец експертите от направление „БРЗТЗ” извършиха 12 бр. проверки на 12 бр. 

обекти, от които 5 бр. планови проверки и 7 бр. извънредни. През месеца няма дадени 

предписания и съставени АУАН.  

 Приключени са преписки по входирани уведомления за ИП, ГСП и кандидатстване по 

мерки 6.1 и 6.3. 

 Извършена е 1 бр. проверка на билкозаготвителен пункт във връзка с писмо на РИОСВ-

Варна за предприемане на действия по компетентност; 

 Извършени са 3 бр. проверки по издадени Решения по Наредбата за ОС и 2 бр. на 

защитени територии.  

 Осъществени са 3 бр. проверки по писмо на МОСВ за разорани имоти попадащи в 

защитени зони в землищата на с. Звездица и с. Врани кон, общ. Омуртаг, с. Тодор Икономово, 

общ. Каолиново и с. Божурка, общ. Търговище; 

 Извършена е 1 бр. проверка на ЗМ "Петка Балкан" във връзка със съгласувани дейности 

в ЗТ  

 

Последващ контрол: 

 По отношение опазване чистотата на атмосферния въздух, през м. септември по 

постъпили документи е отчетено  изпълнението на 2 броя предписания давани при предходни 

проверки. 

 През м. септември по отношение на водите по представени писма и документи са 

изпълнени дадени предписания за два обекта с превишение на нормите за качествата на 

отпадъчните води на "Електроапататура"ЕООД, с.Ковачевец, и на "Алкомет" АД, гр.Шумен.  

Изпълнени са дадените предписания на "Тича-Шумен" ООД- Бетонов завод ,гр.Шумен за 

почистване на ЛПС, на Канализационна система Каспичан без ГПСОВ и на Кланичен пункт   

незаконнен, гр. Омуртаг на физическо лице. 

 По отношение на ОХВ, са получени писма от ЕТ „Радмила Николова“ , с.Тимарево, 

„Биоароматик“АД, с, гр.Шумен, „Рима-03“, с.Върбак, относно произведените количества 

лавандулово масло за кампания 2018 г. и представяне на актуални листи за безопасност,  с 

което са изпълнени дадените предписания при проверка на производители на етерични масла. 

 По изпълнение на предписания по ОХВ, са получени  писма за изпълнение на 

предписания, дадени по време на контролни проверки на „Лавена“АД, гр.Шумен, „Шишеджам 

аутомотив“ЕАД, гр.Търговище. 

 По отношение контрол на КР, представени са резултати от собствен мониторинг на 

почви от „Хан Омуртаг“ АД, с което е изпълнено дадено предписание.  

 По оношение на БРЗТЗ  като последващ контрол е извършени общо 2 бр проверки: 1бр 

за внесено писмо от Община Велики Преслав за прочистване на клони и храсти на път в ПР 

„Патлейна“ и ЗМ „Див рожков“; 1 бр. проверка на група вековни дървета (12 бр.) в с. Дългач, 

във връзка с писмо на Община Търговище за паднали 2 бр. дървета. 
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3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 Следствие на извършените проверки, са констатирани качествата на отпадъчните 

газове от: 1."Роса" АД, гр. Попово - установено е съдържание на прах и въглероден оксид във 

формираните отпадъчни газове над НДЕ; 2. "Фрештекс Текстил Финишинг България" ЕООД, 

гр. Попово - установено е съдържание на прах и въглероден оксид във формираните отпадъчни 

газове над НДЕ;  

 

 

 

 Вследствие на работата по обект  „Тракия Глас България“ ЕАД е получено 

становището за потвърждаване класификацията на предприятието/съоръжението по чл. 103, 

ал. 6 ЗООС, като предприятие с „Висок“ рисков потенциал и е представено на 

оператора/възложителя като приложение към писмото по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.  

 От представени през м. септември измервания за звуковата мощност при собствен 

мониторинг на предприятия за които е задължително това, не е установено превишаване на 

нормите.   

 

АУАН  

 През м. септември   2018 г е съставен 1 бр. АУАН, на Община Опака за нарушение на 

ИЕО, заложени в Разрешителното за заустване на отпадъчни води към воден обект. Нарушена е 

разпоредба чл.48, ал.1, т.3 от ЗВ. 

 

НП 

 През месец септември 2018 г., Директорът на РИОСВ Шумен е издал 1 бр. НП, с което 

е наложени имуществени санкции  на «Нес- Нови енергийни системи» ООД- с НП № 

73/19.09.2018г  на дружеството е наложена санкция в размер на 1 000 лв, за това, че 

дружеството е извършило административно нарушение, изразяващо се в изхвърляне на 

отпадъчни води в дъждовен канализационен колектор, заустващ във воден обект/язовир/ 

Шумен, като е нарушило ИЕО и изискания дадени в КР. С това е осъществен състава на чл. 200, 

ал.1, т.6 от ЗВ. 

 

ТМС 

 През месеца е издадено 1 бр. НП, с което е наложена текуща месечна санкция на 

«Алкомет» АД в размер на 292 лв., на основание чл.69, ал.1  от ЗООС, за наднормено 

замърсяване с отпадъчни води.  

 

 КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 Следствие на координиране на кампанията „Да почистим България за един ден“ от 

РИОСВ Шумен, за територията на област Шумен и Търговище е извършено почистване на 

нерегламентирани замърсени места - 664 бр., като са събрани отпадъци, които са депонирани на 

регионалните депа с  количество - 247,68 т., при участници - 9301 бр.  

 Вследствие на изпълнено дадено предписание на „Алкомет“ АД, гр. Шумен за 

превишение на нормата по показател рН и предприети мерки, е преустановено замърсяване на 

водоприемник - воден обект р. Теке дере, поречие Камчия. 

 

Бизнеса  
 Извършено е участие в 10 бр. ДПК основно за обекти по енергоефективност – 

финансирани от ЕС.  
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 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС сададени, кактоследва: 23 отговори по внесени 

уведомления за ИП (от които 2 бр. за залесяване на Държавни горски територии), 21 бр. по 

внесени Горскостопански програми и 4 бр. по мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. 

 За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 3 бр. писма 

до Басейнови дирекции гр. Варна и гр. Плевен за становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за 

водите, във връзка с депозирани в РИОСВ- гр. Шумен уведомления за ИП и Горскостопански 

програми. 

 По внесени преписки са изготвени 4 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

 Дадени са 4 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 Процедирани са 48 уведомления за инвестиционни предложения; по 2 от тях са 

изготвени процедурни писмa, с указана приложимата процедура по реда на глава шеста от 

ЗООС, за други е изискана допълнителна информация за уточняване на приложимата 

процедура. 

  През месеца са постъпили и обработени 4 броя уведомления за план/програма. 

 Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки : 

1. С РЗИ – по 3 бр. представена Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

2. С Басейнова дирекция – по 5 бр. УИН за ИН, свързани с ползване на воден обект и по 

едно Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

 

Обществеността 

 Експерти от РИОСВ Шумен посетиха ДГ „Калина Малина“ в Нови Пазар по повод 

Европейската седмица на мобилността, провеждана в периода 16-22 септември. Те  разказаха на 

малчуганите за използването на алтернативни начини на транспорт и че придвижването с 

велосипеди е по-полезно както за човека, така и за околната среда. Положителният ефект за 

хората е, че комбинацията с такъв транспорт ги прави активни физически и по-здрави. 

Малчуганите с желание се включиха в подготвените игри. 

 Екоексперти изнесоха открит урок пред ученици от СУ „Васил Левски“. Те обясниха на 

второкласниците ползите и вредите от различните видове транспорт. Учениците подготвиха 

изложба от рисунки на тема „Автомобилите“ и представиха своите виждания за алтернативните 

възможности за използване на гориво – слънчева енергия, вятър и др.  

 РИОСВ и Регионалната лабораториякъм ИАОС в Шумен  посрещнаха ученици от 

СУ„Панайот Волов“- Каспичан в Автоматичната измервателна станция за измерване качеството 

на атмосферния въздух.  Инициативата се провежда с подкрепата и съдействие на Община 

Каспичан. Учениците имаха възможността да разгледат станцията и да наблюдават работата в 

нея. Експертите им показаха  как се  измерват в реално време показателите – серен оксид, 

азотни оксиди, озон и ФПЧ 10.  Те им посочиха, че замърсител в града е автомобилния 

транспорт и насърчиха учениците да се движат пеша или с велосипед. 

 В ОУ „Княз Борис I“ в Шумен се проведе  надпревара с  колела, ролери и други забавни 

игри. Първокласниците показаха завидни умения в управлението на велосипед, 

съобразителност и бързина в останалите игри. Децата бяха насърчени към използването на 

алтернативни начиния за придвижване като велосипед, тротинетка, ролери и тяхното 

комбиниране във всекидневието с градски транспорт и ходене пеша. 


