ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец февруари 2010 ГОДИНА
№ Дата
1.

Постъпил
Сигнал
сигнал
05.01.2010г. Сигналът
е Незаконна сеч на тополи в с.Дибич.
постъпил на „зелен
телефон”

Отговорна
институция
Община
Шумен

2.

11.01.2010г. Сигналът
е Замърсяване с отпадъци на реката, Община
постъпил на „зелен преминаваща през с.Давидово, община Търговище
телефон”
Търговище.

3.

15.01.2010г. Сигналът
постъпил
поща

по

е Замърсяване около магазин за хранителни Община
ел. стоки в град Нови Пазар
Нови Пазар

Предприети действия
С писмо от 06.01.2010г. е
поискана
информация
от
Община
Шумен
за
предприетите действия за
решаване на проблема по
компетентност.
На
18.02.2010г.
Община
Шумен информира, че се касае
за 6 бр. тополи в с.Дибич,
които са били потенциално
опасни за преминаващи хора и
животни.
При извършена проверка на
място
от
експерти
при
общинска
администрация
Търговище е установено, че
към датата на извършване на
проверката сигналът не е
основателен.
- Изпратено с писмо по
компетентност до Община
Нови Пазар.
- Получен отговор от Община
Нови Пазар с предприети
мерки (дадени предписания на
собственика на търговския
обект за изхвърляне на
опаковки в съдовете за
разделно събиране).

4.

18.01.2010

Сигналът
е Изсичане на дървета, включително и орехи Община
постъпил на „зелен в и около с.Тръстика, община Попово
Попово
телефон”

След извършена проверка от
Община
Попово
не
са
установени незаконни сечи и
че е извършено подвеждащо
обаждане
от
неизвестен
извършител.

Месец март 2010 ГОДИНА
№
1

2

Дата

Постъпил
Сигнал
сигнал
04.03.2010г. Сигналът
е На паркинга пред входа на парк
постъпил на „Зелен “Кьошковете” изхвърлени микроскопски
телефон”.
проби,
спринцовки
и
използвани
медицински материали.

Отговорна
институция
РИОСВ
Шумен,

09.02.2010г. Сигналът
е Разнасяне на силна миризма от запалване
постъпил по „Зелен на нерегламентирано сметище с.Дойранци.
телефон”.

РИОСВ Шумен,

Община
Шумен

Община
Каолиново

3.

19.02.2010г. Сигналът
е Изгаряне на отпадъци с неприятни
постъпил на „Зелен миризми на площадка на пилчарник /
телефон”.
птицеферма намиращ се в Индустриална
зона 3, гр. Търговище.

РИОСВ Шумен,
РВМС

Предприети действия
Съставен КП №СЗ-08/04.03.10г
Почистени на място отпадъци
от
лабораторен
анализ
/пластмасови кутийки с ечемик
за проби/ на фирма “Калсберг
Б-я” АД, завод Шумен. Нямат
опасен характер.
Съставен
е
Констативен
протокол №МИ-05/04.03.2010г.
Не е констатирано запалване
и/или горене на отпадъци. За
констатирани
разпилени
отпадъци
е
дадено
предписание,
както
и
преустановяване
на
нерегламентирано
сметище
с.Дойранци
със
срок
15.04.2010г.
На 05.03.2010г. е извършена
съвместна проверка от експерти
на РИОСВ Шумен и РВМС
Търговище. При проверката са

Търговище

4.

25.03.2010г. Сигналът
е Изхвърляне на отпадъци от Община Община
постъпил по „Зелен Хитрино в средата на поляна в местност Хитрино,
телефон”.
„Фазанарията”, землище с.Сливак.
РИОСВ
гр.Шумен

5.

25.03.2010г.

6.

22.03.2010г. Сигналът е
постъпил по
телефона в
деловодството

Сигналът е
постъпил по e-mail

Замърсяване с ЖТО в района на с.Ломци,
общ.Попово

РИОСВШумен

Започнало преустройство на сграда в
пилчарник в с. Рътлина от Ахмед
Хатунчев

РИОСВШумен,
Община
Омуртаг

констатирани наличие на следи
от горене на растителни и
битови отпадъци, както и
натрупани
производствени
отпадъци от производство на
чехли. Съставен е Акт за
нарушение
на
Закона
за
управление на отпадъците
Съставен Констативен протокол
№ МИ-10 / 30.03.2010г.
Констатирано изхвърляне на
битови отпадъци в терен нерегламентирано
сметище
с.Сливак. Дадено предписание
за изчистване на отпадъците и
преустановяване изхвърлянето
на
отпадъци
със
срок
16.04.2010г.
Съставен Констативен протокол
№ ИН-11 / 30.03.2010г.
Констатирано използване на
бетонова площадка към бивш
фуражен цех на с.Ломци като
площадка за временно
съхранение на на от птицеферма
в с.Дриново. Дадено
предписание за незабавно
преустановяване използването
на площадката за тази цел и
изчистване на торовия отпад не
по-късно от 30.07.2010 г.
Проведена кореспонденция с
изх.№
17-С/24.03.2010г.
с
Община
Омуртаг
като
компетентен орган по смисъла

на Закона за устройство на
територията, получихме отговор
от кмета на Община Омуртаг с
изх.№91-00-202/16.04.2010г. за
извършена проверка на място,
при която не са констатирани
монтажни работи свързани с
преустройство на сградата.
7

24.03.2010г

Сигналът е
постъпил по e-mail

Замърсяване с оборски тор в района Община
Антоново
на с.Капище, общ.Антоново
РИОСВ
гр.Шумен

8

26.03.10г.

Сигналът е
постъпил по
телефона в
деловодството

Сигнал№25-С/26.03.10г.
. Община
Замърсяване с оборски тор от жител Омуртаг
на с. Веренци общ. Омуртаг

РИОСВ
гр.Шумен

Съставен Констативен протокол
№ 25.ДП / 22.04.2010г.

Констатирано замърсяване
на земна площ в близост до
р. Стара река с оборски тор
от
кравеферма
на
земеделски производител.
Дадено предписание за
незабавно преустановяване
използването на терена за
тази цел и изчистване на
торовия отпад не по-късно
от 20.05.2010 г. Съставен
АУАН на нарушителя.
Съставен Констативен протокол
№ 12.ДП / 03.2010г.
Констатирано замърсяване на
земна площ в близост до
съседен имот с оборски тор
Дадено предписание за по
изчистване на торовия отпад
Съставен АУАН на нарушителя.

Месец април 2010 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

1.

20.04.10 г.

Сигналът е
постъпил по
телефона в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Вх. № 36-С/20.04.2010 г.
Силен дим от изгаряне на
автомобилни гуми до
пощата в кв. “Тракия”.

РИОСВ - Шумен Съставен КП №17-РД/20.04.10г.
При проверка на място не е установено
наличие на източник. По думи на
жалбоподателя източника на формираните
димни газове е комин на жилищна сграда
намираща се на ул. “Родопи”, кв. Тракия. В
момента на проверката същият видимо не е
формирал емисии. Предполагаеми причини за
изпуснатите димни газове е горивен процес от
битов източник за отопление (печка на твърдо
гориво).

2

07.04.10 г.

Сигналът е
постъпил по
телефона в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Вх. № 26-С/ 07.04.2010 г.
Замърсяване на водите на
р. Стражка от “ХЦС” АД

3

28.04.10 г.

Сигналът е
постъпил по
телефона в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Вх.№ 38-С/ 28.04.2010 г.
Черен цвят на реката,
която тече по посока на
селата В.Друмево и
Ивански. Допълнено е, че
реката минава до “ХЦС”
АД

РИОСВ - Шумен Съставени КП № 20-ДП/ 07.04.10 г. и № ИН016/ 08.04.10 г. Констатирано е 3 бр.
преливане на отпадъчни води от 3 бр.
земнонасипни лагуни за вр.съхранение на
утайки от ПСОВ към “ХЦС” АД. Дадено
предписание за прекратяване на
замърсяването – изпълнено. От “ХЦС” АД
представени мерки за контрол и прекратяване
възможността за замърсяване на околната
среда от лагуните
РИОСВ - Шумен 1. Водния обект, преминаващ до “ХЦС” АД
е р. Стражка (Чеирдере), поречие
р.Провадийска, не преминава покрай
населените места, посочени в сигнала. Не
е констатирано изтичане на отпадъчни
води от лагуни на “ХЦС” АД в този обект.
2. река Теке дере, която преминава до селата

4.

19.04.10г.

5

12.04.10г.

6

19.04.2010

В.Друмево и Ивански, е водоприемник на
отпадъчните води на “ХЦС” АД и “ПХЖ
Брадърс комерс”, но не се намира в близост
до обекта на първата фирма. При
направения оглед в района на точките на
заустване на дружествата не се констатира в
момента на проверката замърсяване на
водите и бреговете на водния обект с черен
цвят. “ПХЖ Брадърс комерс” ЕАД няма
заустване на отпадъчни води в момента на
проверката.
Сигналът е
Вх.№ 33-С/ 19.04.2010 г.
РИОСВ - Шумен Съставен констативен протокол №СС-021 /
постъпил по
Замърсяване с
30.04.2010г. При проверката на място е
електронната поща автомобилни масла и
установено: допуснато замърсяване на обект:
на РИОСВ-Шумен
акумулаторна киселина на
района на 5-ти км. с южно изложение /зад
нива в района до 5-ти км.
комплекса/; наличие на нерегламентирани
– Шумен.
дейности с ИУМПС. Съставен е Акт № СС –
02 / 30.04.2010г. по Закона за управление на
отпадъците на СД”Кавлак-22 Русев, Иванов и
сие”, гр.Шумен, допуснало нарушенията.
Сигналът е
Вх. № 28-С/12.04
Общ. Омуртаг
Съставен констативен протокол № 24постъпил по поща в Замърсяване с оборски
РИОСВ Шумен
ДП/22.04.2010г. При проверката на място е
РИОСВ-Шумен
тор в района на с.
установено: допуснато замърсяване на район в
Веренци общ. Омуртаг
с. Веренци от жители . Даден срок до
20.05.2010г. да се почисти
Сигналът е
№ 34-С/19.04.2010 –
РИОСВ-Шумен Извършени 2 бр. проверки.
постъпил по
замърсяване на Дере под
и БДЧР
1. извършена незабавна проверка на
телефон в РИОСВязовирна стена на язовир
19.04.2010 г. , съвместно с
Шумен
“Шумен” с химични
представител на “В и К” ООД
препарати
гр.Шумен – началник на ГПСОВШумен. Проверката извършена
съвместно с подателя на жалбата
Мирослав Иванов от гр.Шумен на
место, където е установено замърсяване
на местно дере от дъждовна

канализация с отпадъчни води, силно
запенени и миришещи на перилни
препарати.
Извършена подробна проверка на
“Фикосота синтез” ООД Шумен –
канализационна мрежа и производствена
дейност. Съставен констативен протокол
№ ВВ-019/ 19.04.10 г
2. Извършена повторна проверка на
20.04.2010 г. с РЛ-Шумен, с взети
водни проби от отпадъчни води на
дъждовна канализация - източник на
замърсяване. Дадени са предписания на
“Фикосота синтез” ООД и “В и К” ООД
гр.Шумен за обстойно проучване
състоянието на канализационна мрежа
на площадката на “Фикосота синтез” и
фирма “Теси” ООД за обстойно
проучване канализационна мрежа и
аварии за откриване точка на изпускане
отпадъчни води в дъждовна
канализация.

7.

20.04.2010

Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ

Вх. № 35-С/ 20.04.2010г. –
Замърсяване на река с
отпадъци и отпадъчни
води от заведение за
бързо хранене в местност
„Тополите”, с
Развигорово

Община
Хитрино и
РИОКОЗШумен

Предписанието на РИОСВ-Шумен е
изпълнено. Отстранена е констатирана
авария в канализацията на “Фикосота
синтез”, с което е прекратено изпускането
на отпадъчни води в дере.
Сигналът е препратен за решаване по
компетентност до Община Хитрино и
РИОКОЗ-Шумен

Вх. №39-С/30.04.2010г. –
Стари дрехи и
пластмасови отпадъци в
близост до дом за
душевно болни мъже към
с.Лозево
9 12.04.2010г. Сигналът е подаден Вх. № 29-С/12.04
в деловодството на Замърсяване с течна
РИОСВ
торова маса в района на
масив 15 землище гр.
Шумен комисия за щети и
пропуснати ползи
10 14.04. 2010 Сигналът е подаден Вх. № 31-С/14.04
г.
в деловодството на Замърсяване с оборски
РИОСВ
тор в района на с. Мараш
общ. Шумен
11 07.04.2010 г Сигналът е
Вх. № 27-С/ 07.04.2010 г.
изпратен с писмо до Включване на отпадъчни
РИОСВ-Шумен
води от имоти в
с.Разбойна в напоителен
канал
8.

30.04.2010

12 16.04.2010
г.

13

26.03.10г

Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ

Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ от РВМСТърговище

Вх. № 32-С/ 16.04.2010 г.
Измряла риба в
яз.Буховци

Сигналът е
постъпил в
деловодството

Сигнал№24-С/26.03.10г. .
За добив на кремъчни
камъни и сеч на дървета в
ДГФ в землище на с.
Долина общ. Каолиново

РИОСВ - Шумен КП №01-ДС/03.05.2010г. – дадено
предписание за почистване

РИОСВ –
Шумен
ОД “Земеделие”
Общ. Шумен
РИОСВ –
Шумен
Общ. Шумен

Съставен констативен протокол № 27ДП/04.05.2010г. При проверката на място е
установено: допуснато заливане с течна торова
маса на района-нива. Даден срок да се
преустанови изтичане от лагуна. Съставен
АУАН на длъжностно лице
Препратен до общ. Шумен за решаване по
компетентност

РИОСВ –
Извършена проверка от Община Търговище,
Шумен
за което е уведомена РИОСВ-Шумен с писмо
Общ. Търговище № 2223/ 21.04.2010 г. С писмо РИОСВ-Шумен
е поискала допълнителна информация от
Община Т-ще за лицата, допуснали включване
на отпадъчни води в напоителния канал
Представители на РВМС-Търговище са
извършили проверка на място на 16.04.2010 г.
С протокол № 15/ 16.04.2010 г. е констатирана
липса на измряла риба. Копие от протокола е
получен в РИОСВ-Шумен с вх.№ 2168/
19.04.2010 г.
РИОСВ
Съставен Констативен протокол № 22.ДП /
гр.Шумен
13.04.2010г.
РДГ Шумен
Изпратени писма до РДГ и ДГС Нови пазар за
предоставяне на документи относно издавани
позволителни и извършени проверки за добив
на кремъци и сеч на дървета и съвместна
проверка по сигнала

14

13.04.10 г.

Сигналът е
постъпил по ел.
поща на РИОСВ

№ 30-С/13.04.10 г. За “Кьошкове”ООД Изпратени
писма
до
управителя
замърсяване с отпадъци в
гр.Шумен
“Кьошкове”ООД, Община Шумен и
района на к-с”Кьошкове”
“Шум. Плато”
гр.Шумен

на
ПП

Месец май 2010 ГОДИНА
№
1

Дата

Постъпил
сигнал
05.05.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ

Сигнал
Вх. № 2535 / 05.05.10г.
Извършване на
разглобяващи дейности на
стари МПС и допуснати
замърсявания с отпадъци.

Отговорна
институция
РИОСВ –
Шумен
Общ.Попово
РПУ-Попово

Предприети действия
Съставени констативни протоколи № СС-032 и
№ СС-033 / 13.05.2010г. При съвместната
проверка с представители на РПУ-Попово и
Община Попово на място се установи:
На първото място, описано в сигнала/ до
бивш говедовъден обект/ са извършвани
нерегламентирани д-сти. След извършена
проверка
от
Общината
са
започнати
почистващи операции и прекратяване на
дейностите. Тук се даде предписание с
конкретен срок за окочателно почистване от г-н
Кръстев-лицето, допуснало това и на
останалите отпадъци.
На второто място / до кантара на
маслена фабрика/ констатираме наличие на 3
бр.стари коли, които по думите на г-н Русевлицето, ползващо терена са на негови познати,
оставени за временно съхранение. Дадено бе
предписание
за
предаване
колите
на
собствениците
и
недопускане
на
нерегламентирани дейности на обекта.
И за двата случая се дадоха указания за
извършване на контрол от страна на Община
Попово.

2

25.05.2010

Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ

№ 43-С/ 25.05.2010 г.

3.

25.05.2010

№ 42-С/25.05.2010 г.

4.

27.05.2010

Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ
Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ по телефон

Вх. № 44 – С / 27.05. 2010
г. Носи се черен дим на
ъгъла на улици “Ришки
проход “ и “Цветан

РИОСВШумен,
ИАРА, БДЧР

РИОСВ –
Шумен

Съставен констативен протокол № ИН-025/
26.05.2010 г. съвместно с ИАРА- отдел Шумен.
Място на проверката
- водоем - бивша
“баластиерна
кариера
югозападно
от
с.Р.Димитриево, общ.Шумен.
При проверката не е констатирано извършване
на промишлена дейност или наличие на
промишлени машини и оборудване до водоема.
В северната част на водоема е забелязана 7 бр.
умряла риба – една с размер около 50 см,
останалите около 5-10 см, която е носена по
водната повърхност на около 3-4 метра от
брега, В плитчините непосредствено до брега
има множество живи дребни рибки с дължина
до 5 см.
Водоемът в южната част е силно обрасъл с
водна растителност – както свободно плуваща
по повърхността, така и неподвижно растяща.
Там няма умряла риба.
При извършен оглед на канал, свързващ
водоема с р.Камчия, е забелязано в момента на
проверката вливане на води от водоема към
реката.
Вероятна причина за измиране на риби –
задушаване, вследствие
неблагоприятното
въздействие от намаляващ воден обем на
водоема, съчетан със силно развитие на водна
растителност.
Подаденият сигнал е неоснователен. Не са
установени мрежи за улов на птици.
При извършена проверка на площадка –
асфалтова база на “Барс”АД, гр. Шумен, не е
установено наличие на дим. На 27.05.2010 г. не
е работил инсталирания асфалтосмесител

Зангов” (предполага се, че
е от Барс)

5.

6.

03.05.10

Сигналът е подаден Вх.№ 40-С/03.05.2010гв деловодството на Изхвърлени отпадъци със
РИОСВ
специф.миризма .

05.05.2010 г Сигналът е подаден Вх. №41-С/05.05.2010 г. –
в деловодството на Съсед замърсява с ЖТО
РИОСВ
улицата в близост до
чешма и кладенец

“AMMANN”. До тази дата производство на
асфалтова смес е извършено последно на
13.05.2010 г. Не установено наличие на други
източници на емисии на територията на базата.
На 07.06.2010 г. е извършено пробонабиране за
установяване
на
концентрацията
на
прахообразни вещества в отпадъчните газови
потоци
формирани
при
работа
на
асфалтосмесител
“AMMANN”.
Предстои
обработване взетите проби от РЛ-Шумен към
ИАОС - София.
РИОСВ –
Извършена проверка и съставен констативен
Шумен
протокол № КР-09/14.05.2010г. Установено бе,
че източникът на отпадъците е “Айбилкан”
ООД
с.Венец,
които
са
извършили
нерегламентираното
изхвърляне
.
За
допуснатото нарушението е съставен акт .
Община
Извършена е проверка от инспектори по
СмядовоНаредба № 1 на община Смядово. Съставен е
препратен по акт по реда на наредбата. Дадени са
компетентност предписания за почистване на ЖТО.
с изх.№41С/10.05.2010 г.

Месец юни 2010 ГОДИНА
№
1

Дата

Постъпил
сигнал
03.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
по телефон

Сигнал
Вх. № 46 – С/03.06. 2010 г.
Обгазяване, вследствие на
палене на мотоциклети в
обща маза. Гр. Търговище,
ул, „Трапезица” №32

Отговорна
Предприети действия
институция
Общ.
Жалбоподавателя е уведомен писменно относно
Търговище компетенциите на РИОСВ по отношение
контролът на емисии от неподвижни точкови
източници и контрол на атмосферния въздух в
населените места.

2

03.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
по телефон

3

04.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
по телефон

4

17.06.2010

Вх. № 49 – С/03.06. 2010 г.
От министерство на
здравеопазването. Газове
проникващи в дома от
комин на котел на твърдо
гориво. Гр. Шумен, ул. „В.
Априлов” №39
Вх. № 54 – С/04.06. 2010 г.
Извършване на
нерегламентирани д-сти по
третиране на
полиетиленови отпадъци в
гр.Търговище, Промишлена
зона / бившия Булгарплод/

Общ.
Търговище

Сигналът е подаден Вх.№ 47-С/ 03.06.2010 г. –
в деловодството на шивашки цех с.Станянци,
РИОСВ гр. Шумен
общ.Върбица – замърсяване
с отпадъчни води от с.яма,
нерегламентирано изгаряне
на отпадъци, силен шум от
производствената дейност

РИОСВ –
Шумен,
Обшина
Върбица

РИОСВ Шумен

Относно източници с битов характер седва да се
произнесат компетентните общински органи.
Отговор
до
министерството
на
здравеопазването,
Общ.
Шумен
и
жалбоподателя. Приложените преписки между
жалбоподавателя,
общинските
органи
и
протокол от анализ на РИОКОЗ гр. Шумен не
могат да бъдат отнесени към прилаганото от
РИОСВ законодателство.
Извършена проверка и съставен констативен
протокол № СС-038/10.06.2010г. Установено бе,
че действително се извършват третиращи
операции на полиетиленови отпадъци от страна
на ЕТ”Пело-70-Албен Калчев”, Търговище. Има
натрупване на отпадъци в навесната част на
обекта. Дадено предписание за почистване и
преустановяване на дейности с отпадъци. За
допуснатото нарушението е съставен акт .
Извършена проверка и съставен констативен
протокол № ИН-032/17.06.2010 г.
Няма
констатирано замърсяване с отпадъчни води от
септична яма вследствие преливане или
просмукване. Констатирано е наличие на
изгорени отпадъци в площадката на обекта, за
което е съставен акт. Дадени са предписания за
отстраняване на констатираното замърсяване на
земна площи.
Като
превантивен
контрол,
дадено
е
предписание за редовно контролиране на
състоянието на септична яма за отпадъчни води
и описване на констатациите от контрола на
дневник.
Копие от сигнала е предоставен на Община
Върбица за предприемане на действия по
компетентност относно замърсяване с шум,

5

03.06.2010
г. в 17:00
часа

Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
от ТД Гр.Защита,
приет от телефон
112

Вх.№ 51-С/ 03.06.2010 г. в
15:00.
Сигнал
за
замърсяване
на
повърхностен воден обект
между стрелбище с.Хан
Крум и сметище гр.Шумен.

РИОСВШумен,
БДЧРВарна,
Община
Шумен,
“Титан
БКС” ООД

създаван от производствено предприятие в
жилищен район.
След получаване на сигнала е извършена
незабавна
проверка
от
РИОСВ-Шумен,
съвместно с Регионална лаборатария гр.Шумен,
представител на Община Шумен, на “Титан
БКС” ООД.
Взети са водни проби от отпадъчни води при
мост на стрелбище на местно дере югозападно
от старо Дпо за отпадъци Шумен. Установено
замърсяване на дере с инфилтрат от Депо и
изтичане на инфилтрат минимално количество
от крайна шахта на дренаж при старо Депо за
отпадъци. Поради обилен валеж и трудни
атмосферни условия не можа да се установи в
края на деня точното място на източника на
замърсяване.
За замърсяването са подготвени и изпратени
уведомителни писма до Директор на БДЧРВарна и до г-н Кенанов, отдел “ККД” – МОСВ.
На 04.06.2010 г. е извършена нова проверка –
продължение от предходната, съвместно с
Община
Шумен,
служба
“Аварийна
безопасност”, БДЧР-Варна, “Титан БКС” ООД
гр.Шумен. Извърши се обход и проверка на
цялото поречие на местно дере от точката на
заустване при р. Камчия до началото му.
Провери се поречието на р. Камчия по дължина
в района на заустване на дере. Не се установи
умряла риба по р. Камчия. Наличието на
замърсяване на повърхностни води при
проверено дере се установи до водосток при
стар път за с. Хан Крум, след което водата се
разрежда и опреснява и няма видимо
замърсяване.

04.06.2010
г.

Сигналът е подаден Вх. № 53-С/ 04.06.2010 г.
в деловодството на Сигнала е за изпускане на
РИОСВ гр. Шумен
фекални води на 50-100 м
от
яз.”Тича”
при
с.Менгишево

РИОСВШумен,

14.06.2010
г.

Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
по
телефон
на
14.06.2010 г. в 10.00

РИОСВШумен

№ 63-С/ 14.06.2010 г. за
неработеща пречиствателна
станция в свинекомплекс
“Тетрахиб” с.Н.Козлево

Замърсяването е установено от следи по
повърхностна канавка и терен вследствие на
преливане от източник ретензионен басейн и
крайна шахта на дренаж при ново депо за
неопасни отпадъци гр.Шумен, в предходни дни.
При
втората
проверка
е
прекратено
замърсяването.
Дадени са предписания за:
1. незабавно прекратяване на изтичането и
недопускане повторно такова.
2. осигуряване
постоянна
резервна
работеща помпа на ретензионен басейн
3. постоянно изчерпване от Община Шумен
на инфилтрат при крайна шахта на
дренаж на старо депо за отпадъци
Шумен.
По информация на риболовни надзиратели към
“Напоителни системи” ЕАД – клон .Шумен, във
вечерните часове на 23 или 24 юни 2010 г. в
близост до яз “Тича”, източно от с.Менгишево е
забелязан трактор с прикачена цистерна, от
която са изпускани отпадъчни води. Няма
дадена информация от подалия сигнала г-н
Вълчев,
която
да
позволи
точно
идентифициране
на
лицето,
извършило
нарушението. От проверката е съставен
протокол № ИН-030/ 17.06.2010 г.
При
допълнително
сигнализиране
от
надзиратели за подобни нарушения, ще се
извършват допълнителни проверки.
Извършена проверка на 16.06.2010 г. на
свинекомплекс “Тетрахиб” ЕАД, на 3 бр.
бетонови лагуни, на пречиствателна станция,
канализационна мрежа и съоръжения към нея с
кранове, разпределителни шахти и всички

часа

8.

08.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
Получен
по
електронна поща на
08.06.2010г.

Сигнал
№
58-С
от Община
08.06.2010г. във връзка със Търговище
изхвърляне на раститилни
отпадаци в боровата гора в
месноста “Боравец”

съоръжения относно отпадъчни води, открита
канавка с изпускател. Установи се, предишни
изпускания през авариен изпускател при
пречиствателна станция във земна площ
източно от ЛПСОВ. Вследствие е замърсена
земна площ при бившо торище, с отпадъчни и
дъждовни води. При нормална работа
отпадъчните води се заустват в 3 бр. бетонови
лагуни. Съставен е констативен протокол №
ВВ-44/ 16.06.2010 г.
За нарушението и
замърсяването е съставен акт № ВВ-01/
16.06.2010 г. на РИОСВ-Шумен. Дадени са
предписания за:
1. прекратяване аварийното изтичане на
отпаъдчни води в земна площ
2. предписано е да се изпълни и изгради
отклонение на аварийното изпускане на
отпадъчни води, така че същите да
бъдат отведени в бетонови лагуни
С горното сигнала е решен.
От проверката се констатира изхвърляне на 23м 3 растителни отпадаци в района на боровата
гора в месността „Боровец”
Не се установи извършителя на деянието като
се състави протокол на РИОСВ гр.Шумен с
участието на Община Търговище.
Дадено е предписание на Община Търговище да
извърши
почистване
на
депонираните
растителни отпадаци.
Жалбоподавателя е уведомен писменно с писмо
изх.№ 58-С/ 18.06.2010г.
относно предприетите действия за отстраняване
на растителните отпадаци от боровата гора в
местността „Боровец”.

9.

03.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
по телефон

Сигнал
№
50-С
03.06.2010 г. във връзка
запалени
отпадъци
околовръстен
път,
гробищен
парк,
Търговище

от Община
със Търговище
по
зад
гр.

Препратено е до община Търговище, извършена
е на проверка на място от служители на
общината и са почистени отпадъците, за което
РИОСВ гр. Шумен е уведомена с писмо
вх.№50-С/21.06.2010 г.
Подателят на сигнала е уведомен писмено с
писмо изх.№ 52-С/ 22.06.2010 г., относно
предприетите действия за почистване на
отпадъците.

10. 04.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
по телефон

Сигнал
№
52-С
от
04.06.2010 г. във връзка с
изхвърляне на отпадъци в
района на ЗИЕНО

РИОСВ гр.
Шумен
Община
Шумен

С писмо изх.№3127/10.06.2010 г. е увдемоне
Община Шумен за извършване на съвместна
проверка. На 21.06.2010 г. е извършена
проверка на място от служители на РИОСВ гр.
Шумен, за която е уведомена Община Шумен за
предприемане на мерки по почистване на
констатираните замърсени площи.
С писмо вх.№306/01.07.2010 г. е уведомена
РИОСВ гр. Шумен, относно предприемане на
мерки и почистване на замърсяването от страна
на общината.

11. 11.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен
по телефон

Сигнал № 61-С от
11.06.2010 г. във връзка с
изхвърляне
на
стари
луминесцентни лампи в
района на вилната зона на
излизане от гр.Шумен по
посока с.Новосел.

РИОСВ гр.
Шумен
Община
Шумен

На 30.06.2010 г. е извършена проверка на място
от експерти на РИОСВ гр. Шумен и
представител на Община Шумен. След
извършения оглед на замърсения терен се
констатира
наличие
на
купчина
от
луминесцентни лампи в близост до пътя за
намиращия се наблизо трафопост.
Дадено е предписание за предприемане на
мерки и почистване на допуснатото замърсяване
от страна на общината.

12. 07.06.2010
г.

Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ гр. Шумен

Сигнал №55-С/07.06.2010 г. Община
– дим от комин на локален Шумен и
топлоизточник
РИОКОЗ
гр.Шумен

С писмо изх.№55-С/17.06.2010 г. е даден
отговор. Жалбата е от битов характер и
компетентни органи по разглеждането и са
община Шумен и РИОКОЗ Шумен

13. 21.06.2010г. Сигналът е подаден Сигнал №66-С/21.06.2010г.
в деловодството на
– унищожаване на липи в
РИОСВ – гр. Шумен района на с. Друмево от
берачи на липов цвят

Община
Шумен и
РИОСВ
гр.Шумен

Изпратени са покани за актове с писма:
№ 3603/01.07.2010г.
№ 3604/01.07.2010г.
№3583/30.06.2010г.

14. 10.06.2010г. Сигналът е подаден Сигнал № 60-С/10.06.2010г.
в деловодството на
– сигнал от Жени Попова –
РИОСВ – гр. Шумен премахване
гнезда
на
лястовици от “Кауфланд” и
“Метро”

Община
Шумен и
РИОСВ
гр.Шумен

Препратен сигнал от МОСВ, съвпада със
заведен сигнал в РИОСВ с №42-С/25.05.2010г.

15. 28.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ – гр. Шумен
по телефон

БДЧР г.
Варна и
РИОСВ
гр.Шумен

Препратен до БДЧР гр. Варна за предприемане
на мерки по компетентност. Извършена е
съвместна проверка. Съставен е констативен
протокол. По време на проверка подателят на
сигнала не беше открит. След направена
справка с Кмета на с. Могилец , общ. Омуртаг
се установи че посочените адрес и подател в
сигнала не съществуват.

Сигнал
№
70-С
от
28.06.2010 г. изземване на
речни наноси (баластра) до
р. Тича, при с. Врани кон,
общ. Омуртаг

По време на проверката не беше констатирано
изземване на речни наноси, нямаше видим
следи и не бяха установени нарушители.

16. 01.06.2010г. Сигналът е подаден
в деловодството на
РИОСВ – гр. Шумен
препратен от МОСВ

Сигнал
№45-С
от РИОСВ гр.
01.06.2010 г. изхвърляне на Шумен
месокостно брашно край кв.
Мътница

17. 08.06.2010 г Сигналите са
14.06.2010 г подадени в РИОСВ
гр. Шумен,
съответно от
Община Шумен и
РИОКОЗ-Шумен
(препратени)

Сигнал № 56-С/08.06.2010
РИОСВ Сигнал № 64-С/14.06.2010 г Шумен
Жалба от живеещи в блок
на ул. “Кольо Фичето” № 9,
кв.
“Тракия”
относно
излъчван
шум
от
железарски цех разположен
в района на бивш ЗИЕНО

На 11.06.2010 г. е извършена проверка на място
от експерти на РИОСВ гр. Шумен. След
извършения оглед на място се констатира
наличие на отпадък от месокостно брашно,
който се е свлякъл по ската (старото работно
стъпало) на кариерата в следствие на
атмосферните условия
Дадено е предписание на Община Шумен да
запръсти и осигури безопасното съхранение на
намиращите се количества на кариера
“Мътница-1”. Изпратено е писмо до МОСВ за
извършена проверка.
Извършена проверка с Констативен протокол №
29 – РД / 21.06.2010 г. в техническа
работилница на фирма “ПМ - 96” ООД, гр.
Шумен. Източници на шум при осъществяване
на дейността на дружеството са режещи
инструменти – ръчен шлайф; заваръчни апарати
и апарати за рязане на металните профили;
металорежещи машини. Подадена заявка до РЛШумен към ИАОС София за извършване на
измерване в мястото на въздействие (жил. блок)
за определяне показателите на излъчвания от
работилницата шум. Предстои измерване на
09.07.2010 г.
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03.06 2010г. Сигналът е подаден Сигнал №48-С е относно
в деловодството на
замърсяване
с
твърди
РИОСВ – гр. Шумен битови отпадъци и оборски
тор в района на с.
Салманово общ. Шумен

РИОСВ –
Шумен и
общ.
Шумен

19

10.06.2010г. Сигналът е подаден Сигнал № 59-С е относно
в деловодството на
замърсяване
с
твърд
РИОСВ – гр. Шумен оборски тор от кравеферма
в района на с. Медовина
общ. Попово
11.06.10 г. 62-С/11.06.10 г.
Изтичане на отпадъчни
води от свинеферма
с.Баячево

РИОСВ –
Шумен и
общ.
Попово
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08.06.2010

57-С/ 08.06.2010

Изтичане на отпадъчни
води от канализация на
имот на ул. “Рафаил Попов
и ул.”Иван Александър” –
ресторант “Авалон и
пансион-хостел с ресторант
“Рафаил попов” 12 и
замърсяване на прилежащи
пространства

Извършена проверка от експерти на РИОСВ гр.
Шумен и Общинска администрация - Шумен.
След извършения оглед на място се констатира
почистване на замърсените площи от кмета на с.
Салманово.
Дадено е предписание на кмета на с. Салманово
да почисти района около гробищния парк.
Предстой съвместна проверка с Община Попово
и РИОКОЗ на 09.07.2010г.

РИОСВШумен

Извършена проверка на място на 30.06.2010 г.
на свинеферма, стопанисвана от Христо
Манолов от гр.Търговище. Съставен е
констативен протокол № ИН-029/30.06.2010 г.
Не е констатирано замърсяване с отпадъчни
води

Община
Шумен, “В
и К” ООД
гр.Шумен,
РИОСВШумен

Извършена проверка съвместно с представители
на “ В и К” ООД гр.Шумен и собственика на
сградата Тошко Тонев и управителя на
ресторант “Авалон” Ивайло Ненов.
Съставен е констативен протокол № ВВ-042/
14.06.2010
г.
с
което
е
установено
фактологическото състояние. С протокола е
дадено предписание за отстраняване авария на
канализационната
система
на
сградата,
съвместно с “В и К” ООД гр.Шумен и
съдействие на Община Шумен.
Изпратени са писма уведомителни по
компетентност до Директор на РИОКОЗ-Шумен
с изх.№ 57-С/16.06.2010 г., до Кмета на Община
Шумен - с изх.№ 57-С/16.06.2010 г..
Жалбоподателя е уведомен за предприетите
мерки с писмо с изх.№ 57-С/16.06.2010 г..
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08.06.2010
г.

Вх.№.58С/08.06.2010 г.

Складиране на окосена
трева в местността
„Боровец” гр.Търговище

РИОСВ
гр.Шумен;
Община
Търговище
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22.06.2010
г.

Вх. № 67С/22.06.2010 г.

Непоносима миризма от
екарисажа в Шумен

РИОСВ
гр.Шумен

24.

25.06.2010
г.

Вх.№69С/25.06.2010 г.

Фирма замърсява въздуха с
комин за производство на
дървени въглища в с.Врани
кон.

РИОСВ
гр.Шумен

Проблема е решен. Прекратено е изтичането и е
отстранена аварията.
Извършена е съвместна проверка с община
Търговище. Съставен е КП №КН-12/15.06.2010
г., с който е дадено предписание за почистване
на тревните отпадъци в парка от страна на
общината. Жалбоподателят е уведомен за това с
писмо изх.№58-С/18.06.2010г. При повторна
проверка е констатирано изпълнение на
предписанието.
Извършена е проверка на място. Съставен е КП
№30-РД/22.06.2010 г. Жалбоподателят е
уведомен за това с писмо изх.№67-С/22.06.2010
г.
Сигнала е неоснователен, като жалбоподателя е
уведомен за това с писмо изх.№69-С/02.07.2010
г.

Месец юли 2010 ГОДИНА
№

Дата

1

02.07

2.

3

Постъпил
сигнал
Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

08.07.2010г. Постъпил в
деловодството на
РИОСВ – гр.Шумен
02.07.

Постъпил в
деловодството на

Сигнал
Сигнал №71-С за
замърсяване с оборски тор
на ул. Първи май с. Пролаз
общ. Търговище
Сигнал 75-С/08.07.2010г. –
Безразборно изрязване на
дървета от ЕОН в
с.Ивански.
Сигнал №72-С за
замърсяване с оборски тор

Отговорна
Предприети действия
институция
РИОСВ
Констатирано замърсяване с оборски тор на ул.
Общ.
Първи май с. Пролаз общ. Търговище. Дадено
Търговище предписание в срок до 15.07.2010г., да се
почисти
Община
Препратен по компетенции до кмета на Община
Шумен
Шумен с писмо №3787/12.07.2010г.
РИОСВ
Общ.

Констатирано замърсяване с оборски тор на ул.
Вапцаров с.Лиляк общ. Търговище. Дадено

РИОСВ Шумен
4

12.07

Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

5

14.07

Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

6

14.07

Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

7

16.07

Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

8.

18.06.2010

9.

24.06

Вх.№.65С/18.06.2010 г.

на ул. Вапцаров с.Лиляк
общ. Търговище
Сигнал №78-С за
замърсяване с оборски тор
на ул. Цар Освободител
с.Кочово общ. В. Преслав
Сигнал №73-С за
замърсяване с оборски тор
на ул.Ив Вазов с.Преселка
общ. Нови пазар
Сигнал №76-С за
замърсяване с оборски тор
на ул.янко василев общ.
Шумен
Сигнал №81-С за миризма
от умрели охлюви срещу
входа на Механотехникум,
в сградата на бившо
поделение „КЕЧ” в гр.
Търговище
Извършване на ремонтни
дейности на автобуси в хале
в с.Бяла река, общ.Върбица,
довеждащи до
замърсявания.

Сигналът е подаден Сигнал №68-С/2010г.
в деловодството на
.замърсяване на района ул.
РИОСВ – гр. Шумен Юри Гагарин в с.
Салманово с оборски тор

Търговище
Община В.
Преслав

предписание в срок до 21.07.2010г., да се
почисти
Препратен по компетенции до кмета на Община
В Преслав с писмо №78-С/13.07.2010г

Община
Нови пазар

Препратен по компетенции до кмета на Община
Нови пазар с писмо №73-С/14.07.2010г

Община
Шумен

Препратен по компетенции до кмета на Община
Шумен с писмо №76-С/14.07.2010г

Община
Търговище

Община Търговище съвместно с „БКС”, гр.
Търговище,
ГЗ
и
РПУ
предприемат
своевременни мерки за почистване на отпадъка
и обеззаразяване на местото

РИОСВ
гр.Шумен;
Община
Върбица;
Кметство
с.Бяла река

Извършена е съвместна проверка с община
Върбица. Съставен е КП №СС-049/08.07.2010 г.,
с който са дадени предписания и указания по
отношение на автосервизното и ремонтно
обслужване, като образуваните отпадъци се
предават на оторизирани лица; както и
определяне на обособени места за паркиране.
Кмета на с. Бяла река е ангажиран по
осъществяване на контрол по изпълнение на
предписанията.
Извършена е съвместна проверка с община
Шумен. Съставен е КП №53-ДП/07.07.2010 г., с
който е констатирано замърсяване
на
посоченият район. Даден срок за почистване
21.07.2010г.

Община
Шумен и
РИОСВ

10.

21.07.2010

Сигналът е подаден
в деловодство на
РИОСВ

Вх. № 79-С/13.07.2010 г. –

11.

16.07.2010

Вх. №80 –
С/16.07.2010 г.

Отглеждане на животни
(кози и овце около 200 бр.)
в населеното място

12. 08.06.2010 г Сигналите са
14.06.2010 г подадени в РИОСВ
гр. Шумен,
съответно от
Община Шумен и
РИОКОЗ-Шумен
(препратени)
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12.07.2010г. Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

15. 06.07.2010г. Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

-

Община
Опака

Сигнал № 56-С/08.06.2010
РИОСВ Сигнал № 64-С/14.06.2010 г Шумен
Жалба от живеещи в блок
на ул. “Кольо Фичето” № 9,
кв.
“Тракия”
относно
излъчван
шум
от
железарски цех разположен
в района на бивш ЗИЕНО

Сигнал №77-С за
отглеждане на животни и
замърсяване с оборски тор в
с. П. Волов общ. Шумен
Сигнал №74-С за изсипани
отпадъци (тухли, гуми) на
пътя към с. Новосел

Извършена проверка на място с КП № 30/ДП-В
от 14.07.2010 г. Установено, че сигналът не е
основателен. Отговорено на г-жа Маринова с
писмо № 79-С / 22.07.2010 г.
Извършена съвместна проверка със служители
на РИОКОЗ гр. Търговище, РВМС гр.
Търговище и община Опака. Установено е, че
сигналът е основателен, съставен е акт за
установяване на административно нарушение.
Отговорено е на г-жа Дачева с писмо изх. №80С/05.08.2010 г. на РИОСВ гр. Шумен.
Извършени проверки с Констативен протокол
№ 29 – РД / 21.06.2010 г. ; № 35 – РД /
13.07.2010 г.; № 44 – РД / 29.07.2010 г. в
техническа работилница на фирма “ПМ - 96”
ООД, гр. Шумен.
Извършено измерване от РЛ-Шумен към ИАОС
София, за определяне на нивото на шума
достигащ до мястото на въздействие (блок на
ул. “Кольо Фичето” № 9, в х. 3, кв. “Тракия”).
Във връзка с регистрираните резултати на
управителя
на
фирмата
е
направено
предписание
относно
предприемане
на
действия, за ограничаване на нивото на
излъчвания шум.

Община
Шумен

Препратен по компетенции до кмета на Община
Шумен с писмо №77-С/2010г

РИОСВ гр.
Шумен

Извършена проверка на място, констатираните
отпадъци основно са от изхвърлени клони и
малко количество строителни материали, които
ще бъдат почистени по време на скалатския
лагер, който предстои да се проведе на ПП

“Шуменско плато”.

Месец август 2010 ГОДИНА
№
1

Дата

Постъпил
сигнал
19.08.2010г. Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

2

04.08.2010г. Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

3

10.08.2010г. Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

4

13.08.2010г. Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

5.

13.08.10 г.

Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Сигнал

Отговорна
Предприети действия
институция
Сигнал № 88-С относно РИОСВ гр.
Извършена проверка на място на посоченият от
разпространение
на Шумен
подателя на сигнала адрес. Съставен е протокол
„непоносима миризма от
№ 36/ДП-В/19.08.2009г. на фирма „Глори” ООД
шприц и шум от помпа на
гр. Шумен Дадено е предписание за
шприц”,
гр. Шумен кв.
представяне на документация в РИОСВ относно
Дивдядово.
извършваната дейност на площадката на обекта.
Сигнал № 32-С/04.08.2010
Община
Изпратено е писмо изх. №82-С/10.08.2010 г. до
г., относно замърсяване на
Търговище община Търговище за извършване на проверка
улица в с. Пролаз с ЖТО
РИОСВ гр.
на място. Получен е отговор от общината с
Шумен,
писмо вх. №82-С/19.08.2010 г. Жалбоподателят
е уведомен писмено с изх.№82-С/20.08.2010 г.
за предприетите мерки.
Сигнал №83А –С/10.08.2010 Община В.
Изпратени са писма с изх.№83А –С/16.08.2010
г., относно замърсяване с
Преслав,
до община В. Преслав за извършване на
ЖТО в с. Драгоево
РИОСВ гр.
проверка и до РИОКОЗ гр. Шумен по
Шумен,
компетентност. С вх. № 83-С/23.08.2010 г. е
РИОКОЗ гр. уведомена РИОСВ гр. Шумен за предприетите
Шумен
мерки от страна на общината и РИОКОЗ гр.
Шумен.
Сигнал №85/13.08.2010 г.,
Община
Изпратено писмо с изх.№85-С/13.08.2010 г. за
относно замърсяване на
Шумен,
извършване на проверка на място.
детските площадки с пясък, РИОСВ гр.
пръст, гуми и др. отпадъци
Шумен
в кв. Дивдядово
Сигнал №86-С/13.08.2010 г РИОСВ гр.
Извършена е проверка в с. Ловец на улици в
относно отпадъчни води от Шумен,
района на централната част, посочени по
шахти, изтичащи по улица в Кметство
телефон от подалия сигнал Иван Маринов от гр.

с. Ловец, общ. Върбица

6

7

8.

9.

04.08.2010г. Постъпил в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Сигнал
№
82-С
за
отглеждане на животни и
замърсяване с оборски тор в
с. Пролаз общ. Търговище
11.08.2010 г Постъпил по
Сигнал №83-С за
ел.поща
запрашеност в района на
кв.Гривица
12.08.2010 Постъпил по пощата Сигнал вх.№84-С за
г.
боядисване на коли в
съседен гараж, от където се
носи силна миризма
13.08.2010 Подаден в
Струпване на автомобилни
г.
деловодството на
гуми на имот в Сакарка,

с.Ловец,
Община
Върбица

Община
Търговище
Община
Шумен
Кмета на
с.Медовина
РИОСВ
гр.Шумен

Шумен. Проверките са извършени съвместно с
представители на Кметство с. Ловец, граждани
на с. Ловец и водомайстор на с. Ловец към “В и
К” ООД гр.Шумен. Установено е , че няма
изтичане на замърсени отпадъчни води от
изгребни ями по улиците в с. Ловец.
Констатирани са единични случаи на изградени
септични ями на улица в с. Ловец, от които
няма изтичане на отпадъчни води. Съставени са
конст.протокол ВВ-070 с жители от село Ловец
и дадени предписания за преустановяване
измиване на автомобили на ул. “Свобода” № 7 и
предписание да не се ползва и изпускат
отпадъчни води от септична яма на ул. “Ален
мак” № 9. Предписание - контрола да се
извършва от Кмета на с. Ловец.
Съставен е протокол № ВВ-071/25.08.2010 г., с
което се задължава Кмета на с. Ловец да издаде
Заповед и извършва контрол за недопускане
изтичане на отпадъчни води от имотни изгребни
или септични ями по улици в с. Ловец и към яз.
Тича.
Препратен по компетенции до кмета на Община
Търговище с писмо №82-С/2010г
Препратен по компетенции до кмета на Община
Шумен с писмо №83-С/12.08.2010 г. лицето е
уведомено с писмо №83-С/12.08.2010 г.
Препратен по компетенции до кмета на
населеното място с писмо №84-С/13.08.2010 г.
лицето е уведомено с писмо №83-С/02.09.2010
г.
Извършена е проверка на 24.08.2010 г., при
което е съставен КП №СС-055/24.08.2010 г. С

РИОСВ гр.Шумен

гр.Шумен

него е дадено предписание. Лицето, подало
сигнала, е уведомен за резултата от проверката
писмено.

Месец септември 2010 ГОДИНА
№
1.

2.

Дата

Постъпил
сигнал
07.09.2010г. Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен от
кмета на с.
Писарево, общ.
Нови Пазар
17.09.2010г. Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

3

24.09.2010

Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ-Шумен

4

28.09.2010

Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ-Шумен

Сигнал

Отговорна
институция
Сигнал №89-С/07.09.2010 Община
г., относно взети почвени Нови Пазар
проби с цел поставяне на
ветрогенератори
в
с.
Писарево, общ. Нови Пазар.
Сигнал №90-С/17.09.2010
г., относно замърсяване на
с.Веселец от отглеждане на
овце н населеното място.
Сигнал № 91-С/ 24.09.2010
г. относно изтичане на
отпадъчни води от частен
имот
в
местност
„Топхането” гр.Шумен след
извършени
строителни
дейности
на
„Автомагистрали
Черно
море” АД
Сигнал № 92-С/ 28.09.2010
г. относно изтичане на води
по бул.”Ришки проход”

Предприети действия
Изпратено писмо с изх.№89-С/15.09.2010 г. по
компетентност до кмета на Община Нови Пазар
с копие до кмета на с. Писарево, общ. Нови
Пазар.

РВМС
Изпратено писмо с изх.№90-С/21.09.2010 г. за
гр.Търговище извършване на проверка на място.
Община
Шумен

Препратено по компетентност до Община
Шумен с писмо № 91-С/ 27.09.2010 г. Копие от
писмото е изпратено на подателя на сигнала.

„В и К” ООД
гр.Шумен

При оглед на място от представител на
РИОСВ-Шумен се установи, че изтичането на
води с червеникавокафяв цвят започва от
оводнено място, намиращо се северно от
бул.”Ришки проход” и до път, водещ от
булеварда към производствените предприятия

на „Мегле България” и „Италфууд индъстри”
Препратено по компетентност до „В и К” ООД
гр.Шумен с писмо № 92-С/ 01.10.2010 г. за
проверка относно вероятността изтичащите
води да са от повреда в канализационен
тръбопровод, отвеждащ отпадъчните води от
„Мегле България” и „Италфууд индъстри”.
Копие от писмото е изпратено на подателя на
сигнала.

Месец октомври 2010 ГОДИНА
№
1.

2.

Дата

Постъпил
сигнал
15.10.2010г. Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен от
слушатели на
Радио”Шумен”

Сигнал

Отговорна
институция
Сигнал №94-С/14.10.2010 г. Община
относно изхвърляне на Шумен
дрехи втора употреба в
кариера Мътница 1, в
частта, собственост на
общината.

20.10.2010г. Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Сигнал № 97-С/ 20.10.2010 РИОСВг. относно замърсяване с Шумен
отпадъчни
води
от
свинекомплекс гр.Шумен

Предприети действия
Извършена проверка от РИОСВ на място,
заедно с представител на Общината.
Констатирани са: наличието на въпросните
дрехи втора употреба, както и липсата на лице,
осъществяващо контрол и охрана на обекта.
Съставен е констативен протокол №СС072/15.10.2010г.
След
запознаване
с
документацията
и
обстоятелствата
по
сключените договори експертите на РИОСВ
дадоха предписание за извършване на
почистване и вземане на конкретни мерки,
решения и осъществяване на контрол от страна
на Община Шумен.
Извършена проверка на место на 20.10.2010 г.
Съставен констативен протокол № ИН052/20.10.2010 г. Установено е преливане на
отпадъчни води от един земнонасипен
резервоар (лагуна) за съхранение на утайки от

3

15.10.2010г. Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Сигнал № 95-С/15.10.2010 РИОСВг. относно замърсяване с Шумен
оборски тор и отпадъчни
води
в
гр.
Омуртаг,
местността “Гробището”

4

28.09.2010
г.

Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Сигнал № 92-С/ 28.09.2010 РИОСВг. относно изтичане на Шумен
замърсена
вода
по
бул.”Ришки проход”

Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Сигнал № 96-С/ 20.10.2010
г. относно замърсяване на
р.Камчия при “Строителни
изделия” АД с.Хан Крумо

5

20.10.2010
г.

РИОСВШумен,
БДУВ-ЧР,
Община
Шумен,
“Титан БКС”

ПСОВ към Свинекомплекс гр. Шумен на
“ХЦС” АД. Дадено е предписание за незабавно
прекратяване на замърсяването и предприемане
на действия за недопускане повторно
преливане.
Извършена проверка на място. Съставен е
констативен протокол № КН-48/ 20.10.2010 г.
при което се констатира, че няма замърсяване с
животински тор и отпадъчни води в имота на
подателя на сигнала. Констатира се незаконно
заустване на отпадъчни води в канализационна
мрежа на гр.Омуртаг и натрупване на земни
маси от почистването на водопойна чешма,
находяща се в близост. Дадени са 2 бр.
предписания за отстраняване на земните маси и
за преустановяване заустването на отпадъчни
води.
Сигнала е препратен до “В и К” ООД за
решавене по компетентност. “В и К” ООД
установява заустване на производствени
отпадъчни води от “Павел и синове” ООД и
“Мегле България” ЕООД в дъждовна
канализация по ул.”Тракийска”. Писмото е
изпратено за решаване по компетентност до
Община Шуменс. Допълнително е извършена
проверка на “Павел и синове Електрик”.
Направени са необходимите предписания.
След приемане на сигнала в 12:20 ч на 20.10,
РИОСВ-Шумен сформира екип и извърши
незабавна проверка на местото на подадения
сигнал до 1 час след подаването му. На
проверката присъства г-н Стоян Върбанов –
риболовец. Установи се заустване на замърсени
води с кафяв цвят от местно дере при
северозападен ъгъл на предприятие за

6

29.10.2010 г Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

7

29.10.2010 г Постъпил сигнал в

сигнал № 100-С/ 29.10.2010
г , изпускане на замърсени
с мазнини от готвене
отпадъчни води в градската
канализация на гр.
Търговище
сигнал № 98-С/ 25.10.2010

Община
Търговище,
“В и К”
Търговище
Община

производство на бетонови изделия с.Хан Крум.
взеха се водни проби.
Извърши се обследване на цялото дере по
посока срещу течението до началото му –
Регионално депо за неопасни отпадъци
гр.Шумен.
Установи
се
причина
за
замърсяването на местното дере е преливането
на отпадъчни води – инфилтрат от ретензионен
басейн от Регионално депо за неопасни
отпадъци
гр.Шумен.
Същите
чрез
отводнителна канавка се заустват в дере. На
проверката бяха призовани и присъстваха
специалист “МП” и Еколог на Община Шумен.
Взеха се водни проби от поречие на дере и от
Депо.
На 21.10.2010 г. сутринта се извърши повторна
проверка на Депо за неопасни отпадъци с
представител
на
“Титан
БКС”
ООД,
стопанисващ депото. Установи се прекратяване
изтичането на инфилтрат и прекратяване на
изтичането. Взеха се повторни проби и се
състави протокол на “Титан БКС” ООД.
Подателя на сигнала Илия Илиев е уведомес с
писмо № 96-С/ 25.10.2010 г.
На 20.10.2010 г, късно следобяд, са уведомени
с писмо № 96-С, БДУВ-ЧМ, МОСВ-София –
отдел “ККД” и Областно управление
“Гражданска защита” гр.Шумен.
Препратено по компетентност с писмо № 100С/ 29.10.2010 г.

Препратено по компетентност с писмо № 98-С/

деловодството на
РИОСВ Шумен

г.: изтичане на фекални
води от септична яма на
съсед

Шумен, “В и
К” Шумен

29.10.2010 г.

Месец Ноември 2010 ГОДИНА
№
1.

Постъпил
сигнал
11.11.2010г. СИГНАЛ № 103-С

Отговорна
институция
Извършен незаконен добив РИОСВ ,
на кремъчни камъни в МВР
района на с. Кр. Река общ.
Никола Козлево

2.

09.11.2010

Сигнал № 102-С/
09.11.2010 г.,
постъпил в РИОСВШумен по телефон
на Деловодство
17.11.2010г. Сигнал № 104-С/
17.11.2010 г.,
постъпил в РИОСВШумен по телефон
на Деловодство
25.11.2010г. Сигнал №109С/25.11.2010г.,
постъпил в РИОСВгр.Шумен на място
19.11.2010г. Сигнал №106С/19.11.2010г.
постъпил в РИОСВШумен по
елктронна поща

Преливане на отпадъчни РИОСВ
води от септична яма на
кланица
м.Тунесец,
гр.В.Преслав

19.11.2010г. Сигнал №107-

Извършване на

3.

4.

5.

6.

Дата

Сигнал

В
град
Омуртаг
“Топливо” режат коли

Предприети действия
Извършена проверка не установи добив на
кремъчни камъни в района на с. Кр. Река общ.
Никола Козлево. Изпратини писма за
допълнителна информация до институциите
подали сигнала.
При извършена проверка на РИОСВ-Шумен не
се установи преливане на отпадъчни води.

до РИОСВ

Извършената проверка на място установи
наличие на 20 броя излезли от употреба МПС .

Отрязан от основата орех в Община
с. Радко Димитриево
Шумен

Сигналът е изпратен до Община Шумен с
писмо №109-С от 26.11.2010г. за предприемане
на действия по компетентност.

Извършване на
РИОСВ
нерегламентирани дейности Община
с излезли от употреба МПС кметство
– с.Станец, общ.Омуртаг

Извършена съвместна проверка на място с
представител на РУП – Омуртаг. Съставен
констативен протокол. Дадени указания на
присъстващия кмет на населеното място за
осъществяване на контрол по отношение на
дейности с ИУМПС.
Извършена съвместна проверка на място с

РИОСВ

С/19.11.2010г.
постъпил в РИОСВШумен по
елктронна поща
7.

8.

9.

Сигнал №105С/19.11.2010г.
постъпил в РИОСВШумен по
елктронна поща
29.10.2010 г Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен
19.11.2010

29.10.2010 г Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

10. 24.11.2010 г Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

нерегламентирани дейности
с излезли от употреба МПС
– с.Кьосевци,
общ.Антоново и
с.Беломорци, общ.Омуртаг
Изтичане на отпадъчни
води от частен имот по
улица в с.Гусла,
общ.Каолиново

Община
кметство

представител на РУП – Омуртаг. Съставени
констативни протоколи и дадени предписания с
конкретни срокове за изпълнение. При
доказани нарушения следва съставяне на акт.

Община
Кметство

Изпратено по компетентност до Община
Каолиново с писмо № 105-С/01.12.2010 г.;

сигнал № 99-С/ 29.10.2010
г.: отглеждане на
селскостопански животни
при лоши хигиенни условия
от съсед в с. Г Соколово
общ. Търговище
сигнал № 101-С/ 29.10.2010
г.: замърсяване на улици с
оборска тор от отглеждане
на селскостопански
животни в с. Веселец общ.
Омуртаг от съседи

Община
Търговище,
РИОКОЗ
Търговище

Препратено по компетентност с писмо № 99-С/
04.11.2010 г. до РИОКОЗ Търговище

Община
Омуртаг,
РИОСВ
Шумен

Извършена проверка на място. Съставен е
констативен протокол № 109-ДП/ 08.11.2010 г.
при което се констатира, че няма замърсяване с
животински тор в района на отглеждани
животни . Констатира се ограничени
количества оборски тор от преминаващи през
населеното място селскостопански животни.
Дадено е предписание до кмет с. Веселец за
отстраняване на оборския тор и за
преустановяването изхвърлянето му
по
улиците на населеното място.
Извършена проверка на място. Съставен е
констативен протокол № 127-ДП/ 01.12.2010 г.
при което се констатира, че има замърсяване с
животински тор в района на депото за животни.
Дадено е предписание на управителя на депото
за почистване и преустановяване и на кмета с.
Р. Димитриево да контролира изпълнението на
предписанието.
С
писмо
изх.
№108-

сигнал № 108-С/ 24.11.2010
г.: замърсяване с оборска
тор от депото за животни в
с. Р. Димитриево

РИОСВ гр.
Шумен

С/06.12.2010 г. е уведомен жалбоподателя.

Месец Декември 2010 ГОДИНА
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
25.11.2010 г Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

2.

10.12.2010

Постъпил сигнал в
деловодството на
РИОСВ Шумен

Сигнал

Отговорна
институция
Сигнал № 110-С/ 25.11.2010 РИОСВг. относно замърсяване със Шумен
строителни отпадъци

Сшигнал
№
111-С/ РИОСВ10.12.2010 г. от фирма Шумен
“Тотал М” ООД относно
миризма на разредител от
канализацията
във
административната сграда
на фирмата

Предприети действия
Изпратено и писмо с изх. №110-С/26.11.2010 г.
до РДВР Сектор “ПП-КАТ”, гр. Шумен,
относно предоставяне на информация, за
лицето притежаващо товарна кола, описания в
сигнала регистрационен номер. Извършена е
проверка на место на 06.12.2010 г. Съставен
констативен протокол № ВЗ-75/06.12.2010 г.
Установено е нерегламентирано изхвърляне на
строителни отпадъци в индустриалната зона втори портал на ЗИЕНО. Получено е писмо с
Вх. № 110-С/10.12.2010 г.от РДВР Сектор “ППКАТ”, в отговор на горецитираното.
Извършена проверка на място във фирми
«Тотал М» и «Контакс». Съставени са
констативни протоколи № ИН-72 и ИН-73 от
13.12.2010 г. Констатирана е силна химическа
миризма в санитарни възли на фирма «Тотал
М» и по-слаба в същите помещения на фирма
«Контакс». Дадено е предписание на фирма
«Контакс» за представяне на информация за
площадковата
канализационна
мрежа,
включително канализационни отклонения от
други имоти.

