ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Януари 2011 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

1.

17.01.2011

№ 01-С/ 17.01.2011

Подаден в деловодство на
РИОСВ-Шумен –
замърсяване на р.Стражка
с отпадъчни води от
“ХЦС” АД

РИОСВ

Извършена проверка на место. Замърсяването е
било причинено от преливане на отпадъчни
води от аварийна околовръстна канавка на
ПСОВ във воден обект. След дадено
предписание, възможността от замърсяване е
прекратена.
Със съдействие на ОД на МВР- гр. Търговище
екземпляр от вида Обикновен мишелов (Buteo
buteo) е иззет и препратен в Спасителен център,
гр. Ст. Загора. Предстои съставяне на АУАН на
лицето, обявило птицата за продажба, по Закона
за биологичното разнообразие
Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ. Съставен констативен протокол и
дадено предписание за представяне на работни
листи за класификация на отпадъците и
уведомяване на РИОСВ след въвеждане на
обекта в експлоатация. Получено писмо от
община Шумен за извършена проверка на
място. С писмо изх. №04-С/27.01.2011 г. е
уведомено лицето подал сигнала.
Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ. Съставен констативен протокол и
дадени предписания за почистване на замърсена
площ.
Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ; съставен констативен протокол

2

17.01.2011г. № 03-С/ 17.01.2011г. Постъпил по ел. поща
сигнал за продажба на
граблива птица в интернет

3

18.01.2011

4.

20.01.2011

5

№04-С/18.01.2011г

№ 05-С/ 20.01.2011г

В деловодство на РИОСВ
за извършване на
незаконосъобразна
дейност и строителство на
адрес: ул. “Йорданка
Николова” №6, гр. Шумен

В деловодство на РИОСВ
за замърсяване с оборски
тор в с. Лятно общ.
Каолиново
24.01.2011г. № 06-С/ 24.01.2011г. Подаден от тел.112 до
дежурен такъв сигнал за
прибрана птица на адрес,

РИОСВ

РИОСВ
Община
Шумен

РИОСВ

РИОСВ

№08-С/28.01.2011г

6

28.01.2011

7.

25.01.2011г. № 07-С/25.01.2011г.

8.

31.01.2011г. №09-С/31.01.2011г.

9.

17.01.2011
г.

№02-С/17.01.2011 г.

находящ се в гр. Шумен
В деловодство на РИОСВ
за изгаряне на гуми в гр. В.
Преслав
Получено писмо за
състояние на обекти в
с.Мадара
С. Косово, община
Каспичан.Изхвърлен
изгнил слънчоглед в
стопанския двор на
с.Косово
До фабрика на П. Волов
роми разглобяват и горят
стари автомобили.

РИОСВ
Община В.
Преслав
Община
Шумен
Обл.Д-ция по
труда Шумен
Община
Каспичан

Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ; съставен констативен протокол и
дадено предписнаие
Препратен сигнала за решаване по
компетентност от Община Шумен и
Обл.дрекция по труда Шумен

РИОСВ

Препратен за решаване по компетентност в
община Каспичан.

Извършена проверка на място; съставен
констативен протокол №ССІ01/17.01.2011 г. с
дадено 1 брой предписание със срок.

Месец февруари 2011 ГОДИНА
№

1.

Дата

11.02.2011

Постъпил
сигнал
Сигнал № 23-С/
2010 г./№15С/2011 г.

Сигнал

Отговорна
институция

Замърсяване с битови и
РИОСВ,
производствени
Общ.адм.
отпадъци и с животински Антоново
тори на р. Акдере в
района на с.Капище,
общ.Антоново

Предприети действия
Извършена проверка на место в с.Капище.
Изготвен констативен протокол № 06ИН/15.02.2011 г.
Не е констатирано наличие на битови
отпадъци и животински торов отпад по
бреговете и в руслото на реката в района на
селото. Установени 2 бр. случаи на
събиране на течен торов отпад в
земнонасипни канавки. Дадени са
предписания за отстраняване на
нередностите.
Извършен е оглед на местност, намираща се

2

21.02.2011

Сигнал №12С/21.02.2011

Замърсяване с отпадъци,
горене на гуми и кабели,
приемане на
акумулатори на пункт за
ОЧЦМ в с.Славяново,
общ.Попово

РИОСВ,
Общината,
Кметство

3

07.02.2011

Сигнал №10С/07.02.2011

РИОСВ

4.

24.02.2011

Сигнал №14С/07.02.2011

5

22.02.2011

Сигнал №13С/22.02.2011

От телефон 112 на
дежурен телефон на
РИОСВ град Шумен
постъпил сигнал за
мъртви орли – 12 броя
птици на магистрала
„Хемус” посока Варна –
Нови пазар.
По електонна пощазамърсен район в с.
Кралево общ. Търговище
По електонна пощамъртви животни в ПР

РИОСВ
ДЛС
„Преслав”,

до мост по пътя между с.Капище и
с.Свободица. Не е констатирано депониране
на производствени отпадъци от
производство на чехли.
С цел предотврятяване възможността от
замърсяване с битови отпадъци, дадено е
предписание на Кметство с.Капище за
поставяне на контейнери за твърди битови
отпадъци в “долна махала” на населеното
място.
Извършена проверка на място
на
22.02.2011г. от експерти на РИОСВ-Шумен
в с.Славяново. Съставен е констативен
протокол в присъствието на кмета на
с.Славяново. От извършения оглед на място
не се констатира наличие на замърсяване.
Направиха
се
разяснения,
като
в
извършената констатация се посочи поетия
ангажимент от кмета на кметството за
осъществяване
на
контрол
относно
недопускане на замърсяване на територията
на населеното мядто.
Извършена проверка от дежурен експерт и
експерт от направление биоразнообразие.
На участъка от автомагистрала „Хемус” на
територията на РИОСВ град Шумен не са
намерени мъртви птици. За извършената
проверка е подадена информация на
тел.112. Съставен е протокол №
МС01/7.02.2011година.
Извършена проверка от експерти на РИОСВ
. Дадено педписание в едномесечен срок да
се почисти района от оборски тор
Изпратени писма за проверка по
компетентност до ДЛС „Преслав”, Общ.

„Дервиша”
6.

Вх.№652/08.02.2011 Сигнал № 16-С/
09.03.2011 г

7.

08.02.2011

Вх.№11-С

Силен шум при работа
на шивашки цех на
фирма “Интекс –
99”ЕООД в с. Станянци,
общ. Върбица и миризма
от септичната яма на
цеха.

Замърсяване на района
на бившето ПП”Успех”

Общ. Велики
Преслав
РИОСВ,
Община
Върбица

Велики Преслав

РИОСВгр.Шумен и
Община
Шумен

Съвместно с община Шумен е извършена
проверка. Изготвен е констативен протокол
№ 03-АВ от 08.02.2011 г., като е дадено
предписание за почистване на района. В
определения срок е извършено почистване.

Извършена проверка на мsсто в с.Станянци
. Измерено е нивото на шума достигащ до
мястото на въздействие при работа на
съоръженията на шивашкия цех.
Измерването е извършено от РЛ Шумен към
ИАОС София в пункт разположен пред
жилищна сграда на ул. “Дружба “ №31, с.
Станянци. Не е регистрирано превишение
на граничната стойност за жилищни зони и
територии регламентирана с Наредба № 6
от 26.06.2006 г. (ДВ, бр. 58/2006 г.)
При проверката е установено, че септичната
яма с черпателна шахта за битово
фекалните води формирани от цеха е
изградена в съответствие с проектната
документация съгласувана с гл. арх. на
Община Върбица, при спазване на
изискуемите по ЗУТ отстояния. Не е
установено преливане на шахтата и
замърсяване на земни площи.

Месец март 2011 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
Сигнал
Отговорна
сигнал
институция
Сигнал №18-С
Замърсяване с БФВ в
РИОСВ
В деловодство на района на кв Трошка гр
Общ.
РИОСВ
Върбица
Върбица
Сигнал №17-С
Замърсяване с ТБО в
РИОСВ
В деловодство на
района на ликвидирано
Общ. Венец
РИОСВ
сметище в с. Ясенково

1

14.03.2011г

2

14.03.2011г

3.

15.03.2011г

Сигнал №20-С
В деловодство на
РИОСВ

Изгаряне на гуми около
Митническото бюро
Шумен

РИОСВ

4

24.03.2011г

Сигнал №22-С
В деловодство на
РИОСВ

Замърсяване с оборски тор
в района на населеното
място в с. Преселка

РИОСВ
Общ. Нови
пазар

5

18.03.2011

Сигнал №21-С
В деловодство на
РИОСВ

Замърсяване с утайки от
септични ями и
почистване на
канализациони системи

РИОСВ
Община
Върбица

6

15.03.2011г

Сигнал №19-С
В деловодство на
РИОСВ

Замърсяване с оборски тор
в района на населеното
място в с. Пристое

Община
Каолиново

Предприети действия
Съставен КП 18-ДП/15.03.2011г. съвместно с
представител на общинска администрация –
констатира се, че сигналът е неоснователен
Съставен КП 21-ДП/22.03.2011г. съвместно с
кмет с. ясенково – констатира се, че има
замърсяване. Даден едномесечен срок за
почистване
Съставен КП ВЗ – 07 от 15.03.2011г. констатира
се изгаряне на кабели. Дадено е предписание за
преустановяване и да не се допуска последващо
неконтролирано третиране на отпадъците.
Съставен
е
акт
за
установяване
на
административно нарушение.
Съставен КП 24-ДП/29.03.2011г. съвместно с
кмет с. Преселка и еколог на общ. Н пазар –
констатира се, че има замърсяване. Даден
едномесечен срок за почистване
Съставен КП № 14-АВ и № 15-АВ съвместно с
представители на РПУ-Върбица- Констатирано
е, че сигнала е основателен, подготвен е АКТ
№02-АВ на ЕТ”Донка ПетроваХПД”гр.Върбица ул.”Ив.Вазов” №15
Изпратено писмо до общ каолиново за решаване
по компетентност
Извършена проверка от общинска
администрация Каолиново. Даден срок за
почистване.

7.

06.04.2011г. Сигнал №28-С
В деловодството на
РИОСВ-Шумен

№

Дата

1.

01.04.2011
г.

2.

3.

Постъпил
сигнал
На дежурен
телефон

Замърсяване с битови и
Община
животински отпадъци на
Търговище
местна река протичаща
през село Копрец
общ.Търговище
Месец април 2011 ГОДИНА
Сигнал
Сигнал №25-С- горене на
пластмасови изделия в
двора на бивше „Зиено”

Отговорна
институция
РИОСВ

06.04.2011г. В деловодство на Сигнал
№28-СРИОСВ
РИОСВ
замърсяване с отпадъци в
Общ.
района на с. Копрец общ
Търговище
търговище
25.03.2011г. В деловодство на Сигнал № 23-С/25.03.2011 Общ. Върбица
РИОСВ
г.

4.

07.04.2011

В деловодство на Сигнал № 29-С/07.04.2011
РИОСВ
г. за септична яма в
близост до водопровод в
с.Стан, общ.Н.Пазар,
ул.”дунав” 1

РИОСВ,
Общ.Н.Пазар

5.

14.04.2011

В деловодство на Сигнал № 32-С/14.04.2011
РИОСВ
за канализационен

РИОСВШумен,

Извършена съвместна проверка на място от
експерти на РИОСВ-Шумен и жалбоподателя
Заид Хасанов.Констатациите и предписанията
са отчетени в КП №37ДП/14.04.2011г.

Предприети действия
Проверка с КП № 11-КБ/ 31.03.2011 г. и
съставен акт СС № 02/ 01.04.2011 г. за
нерегламентирано изгаряне и третиране на
отпадъци
Проверка с КП №37-ДП/14.04.2011г.
Отговор
до
подател
с
Писмо№28-с
от20.04.2011г
Писма до Община Върбица №№ 23С/30.03.2011 г.; 23-С/31.03.2011 г.
Отговор от Общ. Върбица № 23-С/12.04.2011
г.
Отговор до подателя с № 23-С/18.04.2011 г.
Проверка на място с констативен протокол №
27-ИН/19.04.2011 г. Констатирана е земна
събирателна шахта за отп.води, с
разположение до източна ограда на имот в
с.Стан, ул.”Дунав” 1, извън границите на
жилищния имот – на улицата. Дадено е
предписание за почистване на утайките и
отп.води, събрани в констатираното
съоръжение за отп.води и запълването му по
начин, непозволяващ по-нататъшно събиране
на отп.води.
Извършена е проверка на място в с.Стан с
констативен протокол № 031-ИН/21.04.2011 г.

тръбопровод, отвеждащ е
заустващ отп.води от
имоти в с.Нова Бяла река,
,ул.”Дружба” в имот в
същото село, ул.”Дружба”
11

Община
Върбица

6.

14.04.2011

В деловодство на
РИОСВ-Шумен

Сигнал № 33-С/14.04.2011 Община
сеч на тополови дървета в Върбица
землището на с. Нова бяла
река, общ.Върбица,
общ.Шумен, между масив
15 и масив 16, местно дере
и река

7.

18.04.2011г

В деловодство на

Сигнал №34-С-

РИОСВ,

Установено е, че отпадъчните води от 7 бр.
имоти, намиращи се в с.Нова Бяла река,
ул.”Баба Тонка” и ул.”Дружба”, се събират и
събират чрез канализационен тръбопровод и се
заустват в земна площ в имот в същото село,
ул.”Дружба” 11. Дадено е предписание до
всички собственици и ползватели на имоти,
включващи отп.води в тръбопровода, да
изградят септ.ями в границите на имотите си и
да преустановят изпускане на отп.води. Дадено
е предписание до Кмет на с.Н.Б.река да се
извърши затапване на канализационния
тръбопровод преди навлизането му в имот в
с.”Дружба” 11
Извършена проверка съвместно с подател на
сигнал Али Мехмедов Мустафов, с Еколог на
Община Върбица Нурхан Османов и Кмет на
с.Н.Б.Река Исмаил Исмаилов. Установи се сеч
на тополови дървета над турнуса за сеч – над
20 години с диаметър 30-40-50 см., съгласно
издадени разрешителни от Кмета на
гр.Върбица. Почти всички дървета са с горска
марка, като за 1 бр. дънер не е ясно изразена
марката и за няколко дървета с обгоряла
дървесина и кора има неясна марка.
Дадени са предписания
1. да не се допуска изгаряне на дънери на
дървета при изпълнение на сеч
2.да се представят допълнителни
разрешителни документи за сеч от Община
Върбица
3. Да не се допуска премахване на тополови
дървета в редица по няколко едно до друго, а
през едно, с цел недопускан водна ерозия
Проверка с КП №40-ДП/26.04.2011г.

РИОСВ-Шумен

замърсяване с отпадъци в
района на с. Вардун общ
Търговище

Общ.Търговище Отговор до подател с Писмо№34-с от 04.2011г
Даден двуседмичен срок за почистване

Месец Май 2011 ГОДИНА
№
1

Дата

Постъпил
сигнал
30.05.2011г. Сигнал № 26-С/
05.04.2011

Сигнал
От „Мебел Джен” хвърчат
стърготини

Отговорна
институция
„Мебел
Джен” АД,
гр. Шумен

2.

06.04.2011 г Сигнал № 27-С в Замърсяване от незаконно
деловодство
на включена канализационна
РИОСВ
мрежа при ул.”Акварел” №
3 в гр.Шумен

Община
Шумен и
“ВиК
Шумен”
ООД

3.

09.05.2011 г Сигнал №37-С

Община

Извозване

на

инертни

Предприети действия
При проверка на място с КП № 24/ДП-В от
05.04.2011г. констатирано замърсяване от
дейността на обекта на терени на съседни
работни площадки. Дадени са предписания за
отстраняване на причините за констатираните
нарушения. Съставен е акт за установяване на
административно нарушение на Изпълнителния
директор на фирмата .
След разглеждане на подадения сигнал се
установи, че за решаване на проблема е
извършена проверка от Община Шумен, като е
изготвено
и
изпратено
писмо
до
заинтересованите и жабоподателя № 94-П82/23.04.2010 г.
С писмото са дадени
предписания за изпълнение до компетентните
лица. В случая решаването на проблема,
поставен в сигнала, не е от компетентността на
РИОСВ-Шумен. За целта сигнала с всички
документи е изпратен за решаване по
компетентност до Кмета на Община Шумен и
до “ВиК Шумен” ООД. Изпратено е
уведомително писмо до подателя на сигнала за
препращането му по компетентност.
Извършена съвместна проверка, съставен КП

4.

5.

6.

7.

В деловодство на материали от р. “Стара
Антоново
РИОСВ
река”, землище с. Стеврек,
общ. Антоново
10.05.2011г. Сигнал № 39-С
На гърба на сграда, Общ Шумен
В деловодство на находяща се на бул. „С.
РИОСВ
Велики”
№
46в
е
образувано свлачище
10.05.2011г. Сигнал № 40-С
Неправомерно използване Общ Шумен
В деловодство на на обществен терен
РИОСВ
12.05.2011г Сигнал №41Замърсяване на район в кв Общ Шумен
С/12.05.
Дивдядово с животински
торови отпадъци и
нарушаване наредба на
общината за условия на
отглеждане
селскостопански животни
Сигнал № 42-С/
Замърсяване на местно
РИОСВ
30.05.2011
дере кв.Дивдядово

Сигнал №43-С /
16.05.20011г

8.

16.05.2011

9.

18.05.2011г. Сигнал №44-С

Извършване на нерегл.дсти с МПС от страна на
“НИК-2007”ООД, Шумен

Община
Шумен;
РДСК-Ш-н;
РИОСВ-Ш-н

Замърсяване на район в

Общ

№ВЗ-16 от 16.05.2011 г. С писмо изх. №……….
Сигналът е препратен до общ. Антоново
Препратен до Община Шумен. за решаване по
компетентност. Изпратено уведомително писмо
и до адресанта – 12.05.2011г.
Препратен до Община Шумен. за решаване по
компетентност. Изпратено уведомително писмо
и до адресанта – 10.05.2011г.
Изпратен за решаване по компетентност в
община Шумен.

Извършен оглед по течението на дерето от път
Шумен-В.Преслав до кв.Дивдядово.
констатирано натрупване на ЖТО в близост до
водния обект от 2 бр. животновъдни ферми.
Дадени предписания на собствениците на
обектите за преустановяване на замърсяването.
Констатирано е изтичане на отпадъчни води от
нарушен канализационен тръбопровод на
кв.Дивдядово. Изпратено писмо до Община
Шумен и “ВиК Шумен” за предприемане на
действия по компетентност.
Извършена проверка на място. Съставени 2 броя
констативни протокола; дадени предписания с
конкретни срокове за изпълнение; указания по
Надбата за изискванията за третиране на
отпадъците от МПС. Даден отговор до
жалбоподавателя.
Изпратен за решаване по компетентност в

с.Веренци с животински
торови отпадъци

Омуртаг

10. 19.05.2011

Сигнал №45-С в
деловодство на
РИОСВ

Замърсяване с отпадъци в
с. Давидово общ
Търговище

Общ
Търговищеи

11. 20.05.2011

Сигнал № 46-С/
20.05.2011

Замърсяване на р.Теке
дере от “ХЦС” АД

РИОСВШумен

Замърсяване на улица в
с.Ковачевец с животински
торови отпадъци
Умряла риба в язовир до
“ПХЖ Брадърс комерс”
АД

Община
Попово

12. 26.05.2011г. Сигнал № 47-С/
26.05.2011
13

30.05.2011

Сигнал № 48-С/
20.05.2011

РИОСВШумен,
ИАРА,
БДУВЧР

община Омуртаг. Извършена проверка от
общинска администрация Омуртаг и дадено
предписание за почистване.
Изпратен за решаване по компетентност в
община Търговище. Дадено предписание за
почистване. Изпратен отговор до подалия
сигнала гражданин
Извършена проверка на място при р..Теке дере
Обходения участък от място при заустване на
“Автомагистрали Черно море” АД база
гр.Шумен до място около 300 м северозападно
от път “Пети километър” – гр.Шумен.
Констатиран е мътен, тъмен, цвят на реката. В
участъка около 200-300 м северозападно от път
“5-ти км” – гр.Шумен е констатирано наличие
на сивочерни утайки по бреговете на реката и
оводнена земна площ по левия бряг на реката, в
близост до ревизионна шахта на “ХЦС” АД. В
момента на проверката няма изтичане на
отпадъчни води през и извън ревизионните
шахти, а също и по околни терени. Дадено е
предписание на “ХЦС” АД да се извърши
проверка за нарушена водоплътност на
канализационния тръбопровод за отпадъчни
води на “ХЦС” АД
Изпратен за решаване по компетентност в
община Попово.
Направена съвместна проверка на место с
представители на РИОСВ-Шумен, БДУВЧР и
ИАРА-Шумен. Констатирани умрели риби,
предимно с размер до 20 см., в крайбрежните
зони на язовира, в които се констатира и цъфтеж
на водорасли. Водата в язовира е с тъмен
непрозрачен цвят, без осезаема миризма.
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10.05.2011г

Сигнал №38-С

Замърсяване на земни
площи с оборски тор в с
Станец

РИОСВ
Общ
Омуртаг
ОДБХ
Търговище

Извършен оглед на р.Теке дере нагоре по
течението над язовира. Установи се тъмен
непрозрачен цвят на реката и осезаема
животинска миризма
На около 400 м. западно от път “Пети
километър” – гр.Шумен се установи запушване
на ревизионна шахта на “ХЦС” АД –
свинекомплекс гр.Шумен,. Вследствие на това се
е получило увличане от подпочвени води на
старо замърсяване - наслоени утайки от
канализационен тръбопровод в земни площи и
във водния обект. Не е констатирано изтичане на
отпадъчни води от свинекомплекс гр.Шумен по
канализационния тръбопровод и заустване във
воден обект. – заустването на отпадъчни води е
прекратено през м.февруари 2011 г.
Дадено е предписание на “ХЦС” АД за
почистване на замърсяването в канализационния
тръбопровод и околните земни терени.
Извършена проверка съвместно с общ Омуртаг,
ОДБХ Търговище, кмет на населеното място.
Дадено предписание за почистване на оборски
тор в района на с Станец.

Месец Юни 2011 ГОДИНА
№
1

Дата

Постъпил
сигнал
03.06.2011г. Сигнал № 43-С/
03.06.2011 по
електронната поща

Сигнал
Препратена жалба от
МОСВ по електронната
поща относно дейности

Отговорна
институция
Община
Шумен;
ОДМВР;

Предприети действия
Даден е отговор до МОСВ във връзка с
получения сигнал за обекта на “НИК2007”ООД, Шумен, включващ автокъща и склад

на РИОСВ-Шумен

със стари МПС и
авточасти втора употреба
на “НИК-2007”ООД

РИОСВШумен

2.

03.06.2011 г Сигнал № 49С/03.06.2011г. в
деловодството на
РИОСВ

Препратена жалба от
Комисията за защита на
потребителите относно
дейности със стари МПС и
авточасти втора употреба
на “НИК-2007”ООД

Община
Шумен;
ОДМВР;
РИОСВШумен

3.

08.06.2011 г Сигнал №51-С /
08.06.2011г.
2011 по
електронната поща
на РИОСВ-Шумен

Препратена жалба от
МОСВ по електронната
поща относно замърсяване
на въздуха в с. Голямо
Соколово-бивш стопански
двор, собственост на
кооперацията

Кметство;
Община
Шумен;
РИОСВШумен

за авточасти втора употреба. Описани са
извършените констатации от двата констативни
протокола. Дадоха се указания по отношение на
регламентацията, касаеща дейностите на
площадката при заявени инвестиционни
намерения от страна на “НИК-2007”ООД,
съгласно Закона за управление на
отпадъците/обн.ДВ, бр.86 от 2003г.; изм; и доп./
и Наредбата за изискванията за третиране на
отпадъците от МПС /обн.ДВ, бр.104 от
26.11.2004г.; изм. и доп./.
Даден е отговор до Комисията за защита на
потребителите във връзка с получения сигнал за
обекта на “НИК-2007”ООД, Шумен, включващ
автокъща и склад за авточасти втора употреба.
Описани са извършените констатации от двата
констативни протокола. Дадоха се указания по
отношение на регламентацията, касаеща
дейностите на площадката при заявени
инвестиционни намерения от страна на “НИК2007”ООД, съгласно Закона за управление на
отпадъците/обн.ДВ, бр.86 от 2003г.; изм; и доп./
и Наредбата за изискванията за третиране на
отпадъците от МПС /обн.ДВ, бр.104 от
26.11.2004г.; изм. и доп./.
Извършена съвместна проверка с представител
на Обина Търговище, в присъствието на
жалбоподавателя. Съставен бе КП №25-РД от
09.06.2011 г. След огледа и получената
информация и документация от присъстващия
председател на кооперацията и кмета на селото
установяваме че се е извършвало: угояване на
бройлери в два броя халета на територията на
ЗК”Надежда-2”. В момета на проверката
халетата бяха празни и липсваше лицето,

52-С/ 13.06.2011 г.

4.

13..06.2011

5.

06.06.2011г. Сигнал№50-С
/06.06.2011г

6.

14.06.2011г. 53-С / 14.06.2011г.

7.

14.06.2011

54-С/14.06.2011 –
постъпил по
дежурен телефон,

Замърсяване на р.Камчия и РИОСВземни
площи
в Шумен
с.Миланово, ул.”Камчия”
вследствие отглеждане на
крави. Замърсяването е със
животински торов отпад от
2 бр. ферми

Неприятна миризма от
поставени контейнери в
близост
до
ЖБ.
Преместване
на
контейнерите.
Замърсявания и изгаряния
на гуми в гумаджинийца
с/у ул.”Деде Агач”№21

Община
Шумен;
и Титан БКС

сова под дърво източно от
гр.Шумен, ул.”Добруджа”,
до “спортно училище

РИОСВШумен

Община
Шумен;
РИОСВШумен

отговарящо за обекта. Дадоха се предписани за
предоставяне на цялата налична информация в
РИОСВ и писмено уведомяване относно
почистване на торовия отпад. На 15.06.2011г.
лицето, експлоатиращо обекта се яви в РИОСВ
с наличната документация за обекта, за
констатираните нарушения по глава шеста от
ЗООС е съставен АУАН.
Извършена незабавна проверка в същия ден,
след подаване на сигнала. Установено
замърсяван с ЖТО на р.Камчия и прилежащи
терени от кравеферма на ЗП “Шерфидин Хасан”
, ул.”Камчия” № 24,22,26. Дадени предписания
за прекратяване на замърсяването и почистване.
Съставени 2 бр. акта за нарушение – 1 по закона
за водите и 1 по ЗУО.
Проверка на кравеферма на ЗП “Феим
Сюлейманов” с.Миланово, ул.”Тича” № 7.
установено замърсяване на земни площи от
торова течност. Съставен констативен протокол
с предписания за почистване и прекратяване на
замърсяването. На нарушителя съставен акт.
Препратен до общ Шумен и БКС за решаване по
компетентност

Извършена проверка и оглед на място. Не са
установени следи от изгаряне на гуми и
допуснати замърсявания ня територията ня
обекта. Съставен е констативен протокол № СС034 / 16.06.2011г.
Извършен оглед на района западно от
ул.”Добруджа, южно от пешеходна алея, до
СОУ “Йоан Екзарх” (спортното училище). Не е

чрез телефон 112

15.06.2011г. Сигнал № 55С/15.06.2011 г.
постъпил по
електронна поща от
Радио Шумен
9. 17.06.2011г. Сигнал № 56С/17.06.2011 г.
постъпил в
деловодството на
РИОСВ
10. 20.06.2011г Сигнал №57-С

Смог рано сутрин южно от
Шуменското плато

РИОСВ Шумен

Решение за отсичане на
орех на ъгъла на ул.
„Черноризец Храбър” и
бул. „Велики Преслав” №
6
Замърсяване с торова маса
в с. Надарево

Общ. Шумен

11. 20.06.2011г

Замърсяване с торова маса
в с. Веренци

Общ
Омуртаг

12. 22.06.2011г. Сигнал № 59-С
Постъпил по
телефона

Нерегламентирани
изкопни дейности на
инертни материали

Община
Върбица

13. 23.06.2011г. Сигнал № 60С/23.06.2011 г.
постъпил по
електронна поща от
РИОКОЗ -Шумен

Замърсяване на въздуха с
пушек.

РИОКОЗ Шумен

14. 24.06.2011г. Сигнал № 61С/24.06.2011 г.
постъпил сигнал от

Задушлив дим на ул.
„Лозенград”, гр. Шумен

РИОСВ Шумен

8.

Сигнал №58-С

забелязана сова до нито едно от дърветата, нито
в храстите, разположени непосредствено в
западна посока от пешеходния тротоар на
ул.”Добруджа”
Огледът е извършен от 7.40 до 8.00 часа на
14.06.2011
Даден отговор с писмо изх. № 3541/27.06.2011 г.
до Редактора на Радио Шумен, че за периода от
01 до 15.06.2011 г. АИС – Шумен не е
регистрирала превишения на ПДК за
контролираните от нея показатели.
Препратен до общ Шумен за решаване по
компетентност

Общ
Търговище

Препратен до общ Търговище за решаване по
компетентност. Даден отговор с писмо до
жалбоподателя
Препратен до общ Омуртаг за решаване по
компетентност. Даден отговор с писмо до
жалбоподателя
Препратен до Община Върбица, с копие до
кметство, с. Менгишево, за решаване по
компетентност. Изпратено уведомително писмо
и до адресанта – 23.06.2011г.
Извършена проверка в района на “Тракия –
север”. Съставен КП № 29 ДП –В от 26.06.2011
г. Не е установен източник на емисии в района.
Даден отговор с писмо до препращащия сигнала
- РЗИ гр. Шумен и по ел поща до
жалбоподателя.
Извършена проверка на място с КП № 28/ ДП –
В от 24.06.2011 г. Не е установено замърсяване
на въздуха. Не е установено наличие на

тел. 112 и препратен
от Община Шумен
до РИОСВ
15. 24.06.2011г. Сигнал № 62С/24.06.2011 г.
постъпил сигнал по
електронна поща

Задушлив дим в кв.
Тракия.

РИОСВ Шумен

16. 24.06.2011г. Сигнал № 63-С/
24.06.2011 г.
постъпил сигнал по
електронна поща

Намерена птица срещу
магазин ТЕМАКС в гр.
Шумен

РИОСВ Шумен

17. 26.06.2011г. Сигнал № 64С/26.06.2011г.
Постъпил
18. 29.06.2011г. Сигнал №66-С 29.06
постъпил в РИОСВ

Паднало гнездо на
щъркели в село Пресия
общ.Търговище
Условия на отглеждане на
селскостопански животни
овце в с Станец

РИОСВШумен

19. 29.06.2011г. Сигнал №66-С 29.06
постъпил в РИОСВ

Условия на отглеждане на
селскостопански животни
овце в с Станец

РИОСВ Общ
Омуртаг РЗИ
Търговище

20. 29.06.2011г.

Обгазяване с дим от пещ
за дървени въглища в с.
Врани кон, общ. Омуртаг.

РИОСВ Общ
Омуртаг

Сигнал № 67С/26.06.2011г.
Постъпил

РИОСВ Общ
Омуртаг РЗИ
Търговище

източник на емисии на посочения в сигнала
адрес. Даден отговор с писмо до препращащия
сигнала - Община гр. Шумен и до
жалбоподателя.
Извършена проверка в района на “Тракия – юг”,
площадка на фирма “Мипа”ООД. Съставен КП
№ 30/ ДП –В от 24.06.2011 г. Установено е
изгаряне на сухи растителни отпадъци
непосредствено до оградата , извън площадката
на фирмата. Предприети действия от екип на
пожарна безопасност. Даден отговор по ел. поща
до жалбоподателя
Птицата екземпляр от вида Домашна сова е
препратена до Спасителен център- гр. Ст.
Загора
Шъркелчето е взето от с.Пресиян общ
Търговище, транспортирано е до РИОСВШумен и е изпратено в Център Стара Загора.
Извършена проверка от РИОСВ по замърсяване
на земни площи на 04.07 11г. и препратен по
компетентност до РЗИ и Об Омуртаг за условия
на отглеждане на селскостопански животни
Извършена проверка от РИОСВ по замърсяване
на земни площи на 04.07 11г. и препратен по
компетентност до РЗИ и Об Омуртаг за условия
на отглеждане на селскостопански животни
Извършена проверка на място с КП № 37/ДП –В
от 06.07.2011г. на действащата инсталация за
производство на дървени въглища. Дадено
предписание. Отговор с писмо до кмета на с.
Врани кон, общ. Омуртаг – изх. № 67-С
/11.07.2011г.

Месец Юли 2011 ГОДИНА
№
1

Дата
27.6.2011

Постъпил
сигнал
65-С/27.06.2011 г.

Сигнал
Замърсяване на подземен
водоизточник – кладенец в
с.Божурово, общ.Върбица
с отпадъчни води от
септична яма

Отговорна
институция
РИОСВШумен,
Басейнова
дирекция
Черн.район,
Кмет
с.Божурово

Предприети действия
Извършена съвместна проверка от
РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция за
Черноморски район.
Констатирано е следното: Подземният
водоизточник се намира в с.Божурово,
общ.Върбица, на ул.”В.Коларов”. На около 1520 м северозападно от него се намира септична
яма, разположена в имот на Мехмед Хюсеин
Мехмед. На около 10 м южно от кладенеца, в
имот на Мехмед Осман има натрупани около 10
кв.м твърд животински отпад.
Дадени са 2 бр. предписания:
- на Мехмед Хюсеин за извършване на
водоплътно покритие на съществуващата
събирателна шахта или изграждане на нова
водоплътна събирателна шахта.
- на Мехмед Осман за почистване на
животинския торов отпад, натрупан в близост
до водоизточника.
Кладенеца няма издадено Разрешително
за водоползване с цел питейно-битово
водоснабдяване и няма учредена санитарноохранителна зона, изисквана за такъв вид
водоизточници.
Дадени са предписания от Басейнова
дирекция до Кмета на с.Божурово, да се
извърши публично обявяване на реда и начина
за ползване на обществените водоизточници на
с.Божурово и да се поставят писмени обявления

за забрана ползването на водоизточника на
ул.”В.Коларов” за питейно-битови нужди от
населението на с.Божурово.
2.

3.

29.06.2011г.

Сигнал № 67С/26.06.2011г.
Постъпил

Обгазяване с дим от пещ
за дървени въглища в с.
Врани кон, общ. Омуртаг.

РИОСВ Общ
Омуртаг

30.06.2011
г.

№ 68-С/ 30.06.2011
г.

Замърсяване на ул.”Рила”
в с.Бяла река от измиване
на МПС

РИОСВШумен

01.07-2011

№69-С/01.07.2011г.

Изхвърляне на химически
отпадъци в река в
гр.Смядово

РИОСВШумен

Извършена проверка на място с КП № 37/ДП –В
от 06.07.2011г. на действащата инсталация за
производство на дървени въглища. Дадено
предписание. Отговор с писмо до кмета на с.
Врани кон, общ. Омуртаг – изх. № 67-С
/11.07.2011г.
извършена проверка от РИОСВ-Шумен на
08.07.2011 г. В момента на проверката няма
измиване на МПС и изтичане на отп.води по
ул.”Рила”, но липсва съоръжение за приемане
на такива отпадъчни води.
За прекратяване на възможността от
замърсяване на ул.”Тича” с отпадъчни води от
измиване на МПС, е дадено предписание за
изграждане на отвеждащ канал за повърхностни
води от площадка на ул.”Рила” към
съществуваща септична яма.
Извършена проверка на место с КП № 057ИН/06.07.2011 г. По данни на представител на
фирма “Лазар” ЕООД, извършваната дейност не
била изхвърляне на отпадъчни води в местна
река, приток на р.Смядовска, а е водоползване
от същата с цел приготвяне на разтвор за
обеззаразяване на склад за жито.
С цел предотвратяване възможност за
замърсяване на околната среда, е дадено
предписание от РИОСВ-Шумен да бъде
издадена Заповед от Управителя на “Лазар”
ЕООД до всички служители да не се извършва

почистване на земеделска техника по начин,
чрез който отпадъчни води могат да се заустят
във воден обект. Срока за изпълнение на
предписанието е 31.07.2011 г.
4.

01.07.2011г. №70-С/01.07.2011г.

От Дежурен от областна
полиция –Русанов
гр.Шумен
Относно намерено малко
соколче в двора на
пожарната. Същото е
прибрано в клетка при
дежурният на пожарната.

5.

05.07.2011г.

Замърсяване на въздуха от РИОСВ
дейността на дърводелски
цех
с
непосочено
местонахождение
Замърсяване с торов отпад РИОСВ
в района на с Войвода
Шумен

6.

7.

8.

Сигнал № 71С/29.07.2011г.
Постъпил на сайта
на РИОСВ
06.07.2011г.
Сигнал №72С/06.07.2011г.
Постъпил в
деловодство на
РИОСВ
07.07.2011
Сигнал №73С/07.07.2011г.
Постъпил в
деловодство на
РИОСВ

14.07.2011

Сигнал №74/С

РИОСВШумен

Незаконна търговия с РИОСВ
билки в гр.Върбица, ул. Шумен
“Акация” №7

Изгаряне

на РИОСВ

Извършена е проверка на място при което се
констатира, че животното е малка сова.
Животното се заведе до сградата на РИОСВШумен където след преглед се установи ,че
животното е в добро физическо състояние.След
което бе пуснато на свобода в близост до
мястото където е открито. При проверката на
сигнала се изготви констативен протокол №КН056/01.07.2011г. в присъствие на гражданинът
открил животното Г-н Красимир Стефанов
предал животното на регионалната дирекция от
пожарна безопасност на гр.Шумен.
Не е подадена допълнителна уточняваща
информация след изискване на такава от
РИОСВ по ел. поща на жалбоподателя с писмо
изх. №71-С/07.07.2011г.
Извършена проверка на място с КП № 75/ДП от
11.07.2011г. на район около местна река в с
Войвода с торова маса. Дадено предписание в
едномесечен срок да се почисти района.
Извършена съвместна проверка на място с
представител на общ. Върбица с КП №17-ДС от
14.07.2011г. на дадения адрес в гр. Върбица.
Установи се, че не се извършват дейности по
изкупуване, заготвяне и продажба на билки. В
тази връзка е изпратено писмо с изх.№73-С/
15.07.2011г. до жалбоподателя, за запознаване с
резултата от извършената проверка
Извършена проверка на место с КП № 37-АВ

14.07.3.2011 г.
Постъпил
деловодството
РИОСВ

18.07.2011г. Сигнал №75/С
18.07.3.2011 г.
Постъпил
деловодството
РИОСВ
10. 18.07.2011г. Сигнал №76/С
18.07.3.2011 г.
Постъпил
деловодството
РИОСВ
9.

отпадъци/окосена
суха Шумен
в трева/ в с.Р.Димитриево,
на Ул.”Хр.Ботев”
№9
от
Сабрие Османова Парсова

от14.07.2011г. на дадения адрес в с.Радко
Димитриево общ.Шумен.Оказва се,че няма
изгаряне на битови отпадъци, а на суха
трева.Официално е предупредена г-жа Парсова
от
мл.експерт
Василев
и
кмета
на
с.Р.Димитриево Дадено е предписание на кмета
г-н Станев, за издаване на заповед и
уведомяване на населението да не изгаря битови
и животински отпадъци и да контролира това.
Препратено за решаване по компетентност до
Общ. Шумен и кметство с. Дибич

Преминаване на
селскостопански животни
в животни през населеното
на място-централната част

Общ Шумен
Кметство с.
Дибич

Миглена Антоновасметище около чешма при
в ресторант “Кйошковише”
на

Общ Шумен

Препратено за решаване по компетентност до
Общ. Шумен с писмо №76-С/29.07.2011г.с
копие до подателя

РИОСВ
Шумен

Извършена проверка на място с КП № ЖБ-24
от 21.07.2011г. Щъркелът е в добро състояние,
като няма следи от наранявания и няма видими
признаци на болестно състояние. В тази връзка
е изпратено писмо с изх.№77-С/ 22.07.2011г. до
Спасителен център за диви животни “Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора, за запознаване с
резултата от извършената проверка, по
подадения от тях сигнал.
Извършена e проверка на място с КП № 41/ДП
–В от 23.07.2011г. Облитащ се паднал млад

11. 20.07.2011г. Сигнал № 77-С/
20.07.2011г.
Постъпил по
телефон, чрез
тел.112

Болен щъркел в
с.Разбойна, общ.
Търговище

12. 22.07.2011г. Сигнал № 78-С/
22.07.2011г.

Паднал щъркел в с. Голямо РИОСВ
Соколово, общ. Търговище Шумен

Постъпил по
телефон, чрез
тел.112

13. 26.07.2011г. Сигнал № 79-С/
26.07.2011г.
Постъпил по
телефон

14

26.07.2011г. Сигнал №80С/26.07.2011г.
постъпил по пощата

Болна лисица в района на РИОСВ
паметник „Създатели на Шумен
българската държава”

Неуредици по
възстановена чешма в село
Захари Стояново

БДЧР
гр.Варна

млад щъркел е уловен от месни деца и приютен
в стопанска постройка на жител на селото. След
установено добро състояние на птицата, без
следи от наранявания, тя е транспортирана и
пусната в района на водоема яз. „Фисека”,
обитаван и от други представители на вида.
Извършена e незабавно проверка на място с КП
№ 43/ДП –В от 26.07.2011г. при която се
установи се, че забелязаното малко лисиче на
алеята в района на кафе „Чупката” се е насочило
към район с гъста храстовидна растителност и
се е укрило.
Препратено е писмо№80-С/29.07.2011г до БДЧР
гр.Варна

Месец Август 2011 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал
№83-С/03.08.2011г.
постъпил по
телефон

1.

03.08.2011г.

2.

04.08.2011г.

№84-С/04.08.2011г.
постъпил по
телефон

3.

08.08.2011г.

№86-С/08.08.2011г.
постъпил по
дежурен телефон

Сигнал
Предадена птица във
ветеринарна клиника на
д-р Пламен Грозданов,
гр.Търговище – ястреб в
лошо здравословно
състояние
Намерен щъркел със
счупен крак в областта на
хълбока в с. Кардам,
Община Попово
Намерен щъркел в района
гр. Каспичан със счупен
крак

Отговорна
институция
РИОСВШумен

РИОСВШумен

РИОСВШумен

Предприети действия
При пристигане на място се установи, че се е
стигнало до летален изход за птицата. Съставен
е КП № 24-ДС/ 03.08.2011г. в присъствието на
д-р Грозданов.
При последващ разговор по телефона, подателя
на сигнала ни уведоми, че птицата е
евтаназирана, след консултация с ветеринарен
лекар, поради невъзможност да бъде
излекувана.
При извършена проверка на място се установи,
че щъркела е със счупен десен крак в областта
на хълбока. Съставен е КП № 26-ДС/
08.08.2011г. в присъствието на жалбоподателя.

4.

04.08.2011г.

№85-С/04.08.2011г.
постъпил в РИОСВ

Условия на отглеждане на
селскостопански животни
в гр В преслав
Цигански катун
разкомплектова коли в
близост до реката- базата
на “Денчеви”с.Илия
Блъсково

Общ В
Преслав

Препратена по компетентност до общ В
Преслав

5.

01.08.2011г. №82-С/01.08.2011г
постъпил по
телефон в РИОСВ

РИОСВШумен

№87-С/15.08.2011г.
постъпил на
дежурен телефон

Жител на с. Близнаци,
общ. Хитрино е прибрал
млад щъркел, който не
прави опити да облита

РИОСВШумен

19.08.2011г.

№88-С/19.08.2011г.
постъпил на
телефон в РИОСВ

Намерен щъркел със
счупено крило

РИОСВ
гр.Шумен

8.

23.08.2011 г

№89- С/23.08.2011г.
постъпил в
деловодството

Междусъседски
взаимоотношения

РИОСВ гр.
Шумен

9.

28.07.2011 г Сигнал № 81-С

Изхвърляне на строителни

РИОСВ

При извършена проверка на место се установи,
автомобила бе разкомплектован и се намираше
на платформа готов за извозване. Като
замърсяване на района, има две петна от
порядъка на 25-30 кв.см.Няма изгаряне на гуми
и седалки. Съставен е КП№42-АВ/01.08.2011г.
Дадено е предписание, което е изпълнено в
срок.
При извършена проверка на място е съставен
КП № 25-КБ/ 15.08.2011 г. в присъствието на
кмета на селото и лицето, подало сигнала; след
огледа на птицата, същата е върната в
природата, а лицето подало сигнала е уведомено
чрез съставения КП
Птицата е в добро видимо състояние, но е много
слаба и със съмнение за счупено крило, без
видими други наранявания; намерена от рибари
на яз. Шумен; при прибирането й, подателят на
сигнала е уведомен, че същата ще бъде
изпратена за лечение в Спасителен център- гр.
Ст. Загора
За решаване на сигнала РИОСВ- Шумен не е
компетентен и поради тази причина същият е
изпратен за проверка и решаване на кмета на
общ. Шумен, с писмо №86- С/29.08.2011 г. С
писмото е даден срок за извършване на
проверка по сигнала, решаването му и
уведомяването на РИОСВ- Шумен, както и
подателя на сигнала- г-н Николай Петров Вачев
за предприетите действия по отстраняването на
нарушението- 30.09.2011 г.
Извършена е незабавна проверка на место и е

6.

15.08.2011г.

7.

Постъпил по
телефона
10. 24.08.2011 г № 90-С/24.08.2011г.
постъпил на
дежурен телефон

отпадъци в района на
ЗИЕНО, портал 2
Орел в недобро състояние,
намерен на асфалтов път
край яз. Тича няколко дни
преди подаване на сигнала

Гр.Шумен

11. 24.08.2011 г № 91-С/24.08.2011г.
постъпил на ел.
поща

Щъркел, който не може да
лети

РИОСВ
гр.Шумен

12. 26.08.2011 г № 92-С/26.08.2011г.
постъпил на
дежурен телефон

Извършване на строителни
дейности в Поддържан
резерват „Дервиша”

РИОСВ
гр.Шумен

13. 26.08.2011 г № 93-С/26.08.2011г.
постъпил по
телефон в РИОСВ

Ранен щъркел в двора на
цех за газирани напитки
„Марк- 91”

РИОСВ
гр.Шумен

14. 29.08.2011г. № 94-С/29.08.2011 г. Силна миризма от
постъпил по
екарисажа в кв. Тракия
телефон в РИОСВ

РИОСВ
гр.Шумен

РИОСВ
Шумен

съставен КП № 41-АВ/28.07.2011 г .Дадено е
предписание, което е изпълнено в срок
При изземването на птицата е съставен КП №
33-ЗК/ 25.08.2011 г.; прегледана и
обезпаризитена е от ветеринарен лекар в гр.
Шумен, след което е изпратена в Спасителен
център- гр. Ст. Загора. Лицето подало сигнала е
уведомено писмено.
При изземването на птицата е съставен КП №
32-КБ/ 25.08.2011 г.; след огледа й, същата е
върната обратно в природата, за което лицето
подало сигнала е уведомено с писмо
Направено е запитване по телефона до ДЛС
„Преслав”, които ден преди подаване на сигнала
са изравнили пътя в резервата, по който се стига
до сечище, съгласувано с РИОСВ- гр. Шумен;
за случая подателят на сигнала е уведомен по
телефона и с писмо
Птицата е намерена на изхода на гр. Шумен по
пътя за Бургас; жизнена е, но е ранена, вероятно
по нея е стреляно, след което е изпратена в
Спасителен център- гр. Ст. Загора
Извършена проверка на място с КП №
44-РД/29.08.2011г.
Констатирано
е,
че
производствените инсталациите не работят.
Установено е, че в ранните часове на 29.08.2011
г. в цеховете на дружеството не е извършвано
обезвреждане на странични животински
продукти (СЖП). До момента на подадения
сигнал последните количества СЖП са
преработени на 26.08.2011 г. (видно от
представените при проверката протоколи за
екарисажна обработка на биологичен материал).
Относно проверката с писмо на РИОСВ № 94-С
/ 30.08.11 г. е уведомен подателя на сигнала.

15

27.08.2011

№95-С/27.08.2011
постъпил по
дежурния телефон
на РИОСВ- Шумен

Изхвърлени кожи от зайци
до контейнер на БКС

РИОСВ
Шумен

16

30.08.2011

№ 96-С/ 29.08.2011
постъпил по емел на
РИОСВ- гр.Шумен

Импровизирано сметище,
намиращо се на асфалтов
път с.Лозево в посока
с.Кочово на 1.3 км в ляво
по пътя за лагер Ивански.

РИОСВ
Шумен

Ранен щъркел, яз. Шумен

РИОСВ
Шумен

РИОСВ
Шумен

17

30.08.2011г. № 97-С/ 30.08.2011
постъпил по
телефон

18.

31.08.2011

№ 98-С / 30.08.2011
постъпил по
ел.поща

Съсед отглежда прасета
близо до моя дом,
непоносима миризма

19.

29.09.2011

№ 112-С/ 26.09.2011
постъпил по
ел.поща

Изхвърляне на отпадъци в Общ.Шумен
покрайнините на
кв.Еверест, ул.”Северна”, в
близост до бетонна
площадка

При проверка на място се състави КП №
СР-10/ 27.08.2011г. Констатирано е, че при
огледа на мястото имаше части от заешка кожа.
Лицето подало сигнала е уведомено по
телефона и писмено.
Извършена съвместна проверка на место
с Лесничейство ДГС-Шумен и ДПП- Шуменско
плато. Съставен е КП № 52-АВ/ 30.08.2011 г.
Констатирано е, че сигнала е основателен, като
на няколко пъти, района е замърсен със
строителни и битови отпадъци, в порядъка на 23 куб.м.Дадено е предписание на кмета с.Лозево
за почистване на района, като се подготвя писмо
до ДГС-Шумен за охрана и наблюдение на
упоменатия район .
Извършена е проверка на място с КП №31-ДС/
30.08.2011г. в присъствието на гражданина
подал сигнала. При първоначален преглед
птицата излежда немощтна и слаба. След
допълнителен преглед се установи, че щъркела
е физически здрав и е върнат обратно в
природата.
Сигнала е препратен до община с.Никола
Козлево и жалбоподателя г-н Русан Ангелов.
Обекта се намира в селишна територия и е
свързан с Общинска Наредба №1, която не е в
компетенциите на РИОСВ гр.Шумен. Срок за
изпълнение и уведомяване на РИОСВ до
30.09.2011 г.
Сигнала е препратен за решаване по
компетентност до Общ.Шумен с писмо № 112С/28.09.2011, с копие до подателя Веселин
Димов и в срок за решаване от Общината до
10.10.2011 г.

Месец Септември 2011 ГОДИНА
№
1.

2.

Дата

Постъпил
сигнал
02.09.2011г. № 99-С/ 02.09.2011
постъпил по
телефон
02.09.2011г. № 100-С/ 02.09.2011
постъпил по
телефон

Сигнал
Ранен щъркел на стената
на яз. Шумен

Отговорна
институция
РИОСВ
Шумен

Паднал малък щъркел, кв.
Макак, гр. Шумен

РИОСВ
Шумен

3.

03.09.2011

№101-С

Извършване на строителни
дейности в ПР „Дервиша”

РИОСВ
Шумен

4.

08.09.2011

№102-С/08.09.2011

Замърсяване на реката в с.
Лиляк с обелки от орехи

РИОСВ
Шумен

5.

12.09.2011г. №103-С/12.09.2011г. Замърсяване със
строителни отпадъци в
близост до ЦДГ”Пролетна
дъга”ул.”Софийско шосе”

6

14.09.2011г. №104-С/14.09.2011г. Усещане на неприятен
РИОСВ
мирис на сяра в местността Шумен
„Борово око” и кварталите
Запад 1-3 гр. Търговище

Предприети действия
Птицата е иззета с КП № 35-КБ/ 02.09.2011 г. и
е изпратена за лечение в Спасителен център- гр.
Ст. Загора
При пристигане на място в квартала се
установи, че птицата е физически здрава и
прелита над населеното място. Подателят на
сигнала е уведомен по телефон за резултата от
извършената проверка.
Извършена беше проверка на терен, съставен е
КП 36-КБ /09.09.2011, в присъствието на
представител от ДЛС- Преслав. Дадени са 2 бр.
предписания. Подателят на сигнала е уведомен
с писмо.
Извършена проверка на место; съставени са КП
№ 36 ДС/16.09.2011 г., КП № 37 КБ/16.09.2011
г. и КП № 39 КБ/27.09.2011 г.
Сигнала е препратен до общ. Шумен и копие
подателя със срок до 30.09.2011 г. за отговор и
изпълнение
Извърши се проверка на районите на местността
„Борово око и бул.”Цар Освободите” при което
не се констатира неприятна миризма на сяра
като в присъствие на двама свидетели е
съставен КП№КН-075/15.09.2011г.

7

14.09.2011г. №105-С/14.09.2011г

8

19.09.2011г. №106-С/19.09.2011г. Щъркел, който куца в
постъпил от
района на стената на
телефон 112
язовир Шумен

РИОСВ
Шумен

9

20.09.2011г. №107-С/20.09.2011г. ПР „Дервиша”- насипване
постъпил по ел.
на земна маса и стесняване
поща
на река

РИОСВ
Шумен

10

11

19.09.2011

№ 21-Ж

При извършване на проби
от отпадъчни води от
Пречиствателна станция е
констатирано следи от
кръв

Установяване законността
на асфалтова база на
фирма “Барс”АД,
намираща се на бул.
“Ришки проход”. Опасност
от замърсяване на въздуха,
флората и фауната.

21.09.2011г. №109-С/20.09.2011г. Поставяне на знаци от
постъпил писмено в ЗДП на дървета с гвоздеи
РИОСВ – гр. Шумен

РИОСВ
Шумен

РИОСВ
Шумен;
Община
Шумен

Община
Шумен

Извършена проверка на 14.09.2011г. на
съоръженията в пречиствателната станция и на
„Родопа 2005”ООД като евентуален източник на
замърсяването с кръв във водите. При
проверката присъстваха представители на
„ВиК” ООД гр. Търговище ,Общ. Търговище,
подателя на сигнала и управителя на „Родопа
2005”ООД.
Състави
се
КП№КН074/14.09.2011г. и е дадено предписание на
„ВиК”ООД гр. Търговище за предоставяне на
справка
с
предприятията
евентуални
замърсители с кръв във отпадъчните води.
Извършена проверка, почти веднага от
получаване на сигнала, но птицата не е уловена.
На подателя на сигнала е отговорено с писмо
Изх. № 106-C/ 27.09.2011 г.
На подателя на информацията е даден отговор с
писмо Изх. № 107-С/ 26.09.2011 г. на РИОСВгр. Шумен за извършена проверка на место на
09.09.2011 г.
Извършена проверка с КП № 21-Ж / 19.09.2011.
С писмо на РИОСВ изх. № 21-Ж/28.09.2011 е
поискана информация от Община Шумен
относно законността на базата.
С писмо № 21-Ж/04.10.2011 г. е уведомен
жалбоподателя относно въздействието върху
околната среда при осъществяване на
производствената дейност на площадката на
“Барс”АД, гр. Шумен.
Обозначителните знаци са премахнати от
дърветата, находящи се на ул. „Съединение”, гр.
Шумен от представител на ОП „Паркинги,
гаражи и благоустройство” към Община Шумен
в, присъствието на експерти от РИОСВ.
Подателят на сигнала е уведомен с писмо.

12

26.09.11

110-С

Замърсяване района на
летището в гр.Шумен

Община
Шумен

Препратен по компетентност за решаване в общ
Шумен
Извършена проверка на место с конст.протокол
№ 75-ИН/03.10.2011 г. Констатирано е, че
Ахмед Джелилов Ахмедов отглежда 8 бр. крави
в имот в с.Овчарово, общ.Търговище, ул.”Сива”
№1. Не е установено наличие на тръба за
изтичане на фекални води от животновъдния
обект. Установено е, че от площадка за
съхранение на твърд животински тор има
просмукване на торова течност по крайпътна
отводнителна земнонасипна канавка. Дадено е
предписание на г-н Ахмедов за извършване на
уплътняване на стената на торищната площадка
с цел недопускане замърсяване на околната
среда с торова течност. Краен срок за
изпълнение на предписанието е 31.12.2011 г.
Препратено по компетентност до Община
Търговище с писмо № 114-С/2011 г.

13. 21.09.2011

№ 108-С/ 209.2011

Замърсяване на улица и
воден обект в с.Овчарово,
общ.Търговище с
отпадъчни води от Ахмед
Джелилов Ахмедов

РИОСВШумен
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29.09.2011

№ 114-С/29.09.2011

Замърсяване на въздуха в
гр.Търговище, местност
“Борово око”

Община
Търговище

15. 29.09.2011

№ 115-С/29.09.2011

Заустване във воден обект
на битови води от имот в
с.Кочово, общ.В.Преслав,
ул.”Балкан” № 10

РИОСВШумен

Извършена проверка на место с конст.протокол
№ 74-ИН/03.10.2011 г. Констатирано е, че от
жилищна сграда, намираща се в с.Кочово,
общ.В.Преслав, ул.”Балкан” № 10, е изведена
пластмасова тръба с диаметър 5-10 см с
дължина около 50 м, която завършва до брега на
местен воден обект. В момента на проверката
няма изтичане на отпадъчни води, но по
показание на свидетел такова е било
наблюдавано в предишни дни. Дадено е
предписание на собственика на имота на
ул.”Балкан” № 10 за премахване на заустващата
тръба и изграждане на септична яма за

отпадъчни води в рамките на имота.

16. 26.09.2011г.

№112-С/26.09.2011

Изхвърляне на отпадъци в Община
покрайнините на града,
Шумен
ул.”Северна” в
кв.”Еверест”,
непосредствено до бетонна
площадка

Сигнала е препратен до общ.Шумен с №112С/28.09.2011, за решаване по компетентност с
копие подателя и молба за уведомление
писмено РИОСВ до 10.10.2011г.

Месец Октомври 2011 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал
№ 113-С/
27.09.2011г.

Сигнал

1.

27.09.2011г.

2.

04.10.2011

№ 116-С/
04.10.2011г.

Отглеждане на пилета в
УПИ VIII-436, кв.35 по
плана на с. Стража в
нарушение на Наредба 7

3.

26.09.2011
г.

№ 111-С/26.09.2011
г.

Замърсяване на въздуха с
прах в района на с.
Дойранци, общ.

Изхвърлени отпадъци от
птицеферма на “Гужер
комерс” ООД с.Зараево по
земеделски път .

Отговорна
институция
РИОСВ
Шумен

РЗИ,
Община
Търговище,
РДНСК-СИР
гр.
Търговище
РИОСВ Шумен

Предприети действия
Извършена проверка на място с КП № КР-27 от
03.10.2011г.Установи се натрупано количество
птичи тор, постелъчен материал и сгурия от
двете страни на земеделски път. Самият път не
е замърсен с отпадъци. Не бе установен
причинителя на отпадъците. Дадено е
предписание на община Попово за почистване
на замърсените площи от торовия материал и
отпадъците.
По препратения от РДНСК-СИР сигнал в
РИОСВ гр. Шумен е извършена проверка на
място с КП № ТК-06/06.10.2011г. Констатирано
е, че сигнала не е от компетенциите на РИОСВ
гр. Шумен и е върнат в РДНСК-СИР гр.
Търговище с писмо изх. 116-С/07.10.2011г.
Извършена проверка на място с КП № 51-РД от
06.10.2011 г. При проверката е установено, че
при движение на товарните автомобили по

Каолиново

4.

05.10.11г

№118-С

5.

07.10.2011г. №119- С

6.

12.10.2011г. №120-С

Замърсяване на терен в с
Лозево

РИОСВ Шумен

Горене на кабели в кв. Б.
Българанов, ул. „Средна
гора”.
Използване на имот №
025008 в землището на
град Каолиново като депо
за отпадъци.

РИОСВШумен
Собственик
на имот №
025008 в
землището
на град
Каолиново Община
Каолиново

вътрешно кариерните пътища минаващи в
непосредствена близост до с. Дойранци, не се
формират емисии на прахообразни вещества.
Представена е заповед включваща график за
оросяване на пътищата и работните площадки.
По информация на присъствалия при
проверката ВРИД кмет на с. Дойранци г-н Али
Ахмед се извършва оросяване на кариерните
пътища намиращи се до с. Дойранци.
Разпространение на прахови емисии в посока с.
Дойранци е възможно при определени
метеорологични условия в резултат на
извършване на дейностите по рекултивация на
територията на кариера „Дойранци”.
Даден отговор на подателя на сигнала с писмо
на РИОСВ Шумен № 111-С / 18.10.2011 г.
Извършена проверка на място с КП № 95-ДП от
17.10.2011 г. При проверката е установено, че
има замърсяване на терена с отпадъци. Даден
двуседмичен срок за почистване на кмет на нас
място.
Извършена проверка на място с КП- ВВ080/27.10.2011г. Обектът е проверен от
инспекторат на община Шумен.
Извършена проверка на място с КП № МС
29/20.10.2011 г. Констатирано е, че имот №
025008 е съседен на частен имот в който се
намира спряно от експлоатация Депо за твърди
битови отпадъци на гр. Каолиново и
възстановен
в
реални
граници
след
обособяването на Депо за твърди битови
отпадъци на град Каолиново. На терена не са
обозначени границите на имот № 025008, което
трябва да бъде изискано от собственика на
имота за стартиране на процедура по

7.

17.10.2011г. № 121-С

Отсичане на клони от липа

Община
Шумен

8.

18.10.2011г. №122-С

Замърсяване на язовир
”Фисека” с отпадъчни
води

РИОСВгр.Шумен

9.

19.10.2011г. № 123-С/
19.10.2011г.

Намерен сокол със
счупено крило

РИОСВ- гр.
Шумен

11. 30.10.2011г. № 126-С/
4 бр. умиращи кълвачи на
30.10.2011г.,
ул. “Козлодуй”, гр. Шумен
постъпил на дежурен
телефон от телефон
112

РИОСВ- гр.
Шумен

12. 05.10.2011г. №117-С/
с Войвода – замърсен
РИОСВ- гр.
05.10.2011г.постъпил терен до реката с отпадъци Шумен
в риосв
и оборски тор

13.

01.11.11г.

Сигнал№125-с

С Панайот Волов –

РИОСВ Шн

овъзмездяване/обезщетение и изготвяне на
проект за рекултивация от Община Каолиново.
Препратен за решаване по компетентност до
Общ. Шумен с писмо №121-С/17.10.2011г. с
копие до подателя
Извършена проверка на 19.10.2011г. на мястото
на замърсяването и на МПП „Хадад” ООД с.
Макриополско. Съставни са 2 бр. констативни
протоколи с № КН-086 и КН-087/19.10.2011г. ,в
които се констатира действително замърсяване
на язовира и заустване без разрешително от
страна на МПП-то в месно дере втора категория
заустващо се в язовир „Фисека”.За коригиране
на нарушенията са дадени 3 бр. предписания на
млекопреработвателното предприятие.
Съставен е акт №КН-04/28.10.2011г. и са
из/ълнени адените предписания с писамо № в
даденият срок 5684/28.10.2011г.
Птицата е прибрана с КП № 42-КБ/ 19.10.2011
г. и е изпратена за лечение в Спасителен
център- гр. Ст. Загора. В КП е отразено, че
подателя на сигнала не желае да бъде уведомен
за случилото се с птицата впоследствие
При отиване на место се установи, че
въпросните птици са вече умрели, като
вероятна причина за това е отравяне. Подателя
на сигнала е уведомен своевременно по
телефона, който е оставил за обратна връзка, за
резултата от извършената проверка
Извършена проверка на 13.10.2011г. се
установи , че е преустановено замърсяване в
посочения терен. Няма изтичане на течен тор в
реката. Не се констатира изхвърляне на пресен
торов отпадък.
Извършена проверка на 07.11.2011г.не се

постъпил в РИОСВ

неприятна миризма от
птицекомбинат

установи неприятни миризми. Наторяване с
птичи тор е преустановено и е изорано на
обработваеми ниви..

Месец Ноември 2011 ГОДИНА
№
1.

Дата
26.10.2011

Постъпил
сигнал
№ 124 – С /26.10.11

Сигнал
От мандра в с. Осмар се
изливат отпадни води в
канализацията с мирис на
нафта. Към същата мандра
има агрегати, чийто шум е
висок.

Отговорна
институция
РИОСВ

Предприети действия
Извършено е измерване за определяне на
нивото на шума излъчван от хладилните
агрегати на МПП в мястото на въздействие –
жилищна зона на с. Осмар.
Резултатите показват, че не са превишени
граничните стойности за жилищни територии и
зони утвърдени с Наредба № 6 от 26.06.2008 г.
(ДВ бр. 58 / 2006 г.). Измерването е проведено в
присъствие на подалия сигнала в два пункта
разположени в дворно място на ул. “Плиска” №
3 и дворно място на ул. “Плиска” № 4.
Регистрирани са нива на шума излъчван от
съоръженията към МПП съответно 39,8 dB и
42,9 dB при гранична стойност за жилищна
територия – 55 dB. За резултатите от
измерването е уведомен подалия сигнала.
При извършен оглед на производствената
сграда не се констатира употреба на
нефтопродукти в производствения процес.
Нефтопродукти-нафта се употребява за
водогреен котел за технологична вода.
Котелното помещение и стаята за съхранение
на горивния резервоар нямат връзка с
канализационен тръбопровод за отпадъчни
води. По данни на Управителя на дружеството,

2.

08.11.2011

3.

11.11.2011

№ 127-С/08.11.2011г. Горящи отпадъци, черен
задушлив дим

№ 128-С:11.11.2011

Извършване на нарушения
на околната среда
вследствие извършване на
геоложки проучвания за
нефт и природен газ в блок
Провадия

РИОСВ

РИОСВШумен,
Кметове на
населени
места в
Община
Шумен,
“Овергаз
ИНК” АД

измиването на млекосъбирателните камиони се
извършва на автомивки, а не на територията на
производствената площадка.
Извършена е проверка непосредствено след
получаване на сигнала. При проверката
присъстваха жител живущ на адрес посочен от
жалбоподателя и жител живущ на отсрещния
парцел /през пътното платно/ на местоживеене
на жалбоподателя. С КП № 78/ДП-В се
установи, че няма изгаряне на отпадъци от
материали отделящи черен задушлив дим.
Протоколът е подписан и предоставен на адреса
на жалбоподавателя.
Извършени проверки на место и съставени 2 бр.
протоколи от проверките с участие на
представители на Кметство с.Илия Блъсков,
Кметство с.Васил Друмев и Ръководител проект
за 2D земетръсни проучвания на “Овергаз
ИНК”. След извършените проверки се установи,
че в резултат на проучванията се образуват
следи от преминалите проучващи автомобили в
земеделските земи. За извършените проучвания
са издадени всички необходими документи и
разрешителни. Проектите са съгласувани с
МОСВ, за което има издадено писмо. Не се
установиха замърсявания на почвата и
нарушение от изкопи, насипи и сондажни
работи. За извършените утъпквания и
нарушаване на земеделските насаждения от
рапица, жито и други подобни, фирматаизпълнител извършва обезщетение за
нарушените площи. За рекултивация на
утъпканите площи в обработваемите земи
фирмата-изпълнител компенсира ползвателите
с 20 лв/декар. Дадени са 2 бр. предписания с

4.

17.11.2011г. № 131-С/17.11.2011г. Оцветяване на р. Енчова в
зелено, в района на Пети
полк.

РИОСВШумен

5.

30.10.2011г. № 126-С/
4 бр. умиращи кълвачи на
30.10.2011г.,
ул. “Козлодуй”, гр. Шумен
постъпил на дежурен
телефон от телефон
112

РИОСВ- гр.
Шумен

6.

7.

8.

01.11.11г.

Сигнал№125-с
постъпил в РИОСВ

С Панайот Волов –
неприятна миризма от
птицекомбинат

16.11.2011г. № 129-С/16.11.2011г. с. Голямо Ново – Изсичане
на тополи и върби покрай
дере и главен път, по
нареждане на кметицата
Нулифер Хаджиибрямоглу
17.11.2011г. № 130-С/16.11.2011г. Изхвърляне и замърсяване
с хартиени и пластмасови
опаковки от търговски
обект на ул. Бургаско
шосе, с. Радко Димитриево

РИОСВ Шн

Община
Търговище

РИОСВ ШУМЕН

протоколи № ВВ-081 и ВВ-082 от 12.11.2011 г.
Извършена е проверка на място. Констатира се
оцветяването на участък от река Енчова, в
мястото на заустване на отточен канал на
съществуващ дъждопреливник. Преди мястото
на заустване водата не е оцветена. Извърши се
повторна проверка с представители на Община
Шумен и „В и К- Шумен” ООД. При същата не
се констатира замърсяване. Съставен е КП №
ВС- 11/17.11.2011г. Изпратено е уведомително
писмо до БДЧР и отговор до жалбоподателя.
При отиване на место се установи, че
въпросните птици са вече умрели, като
вероятна причина за това е отравяне. Подателя
на сигнала е уведомен своевременно по
телефона, който е оставил за обратна връзка, за
резултата от извършената проверка
Извършена проверка на 07.11.2011г.не се
установи неприятни миризми. Наторяване с
птичи тор е преустановено и е изорано на
обработваеми ниви..
Извършена проверка на место и съставен
Констативен протокол №43-КБ/ 18.11.2011г.
Даден отговор до жалбоподателя с писмо Изх.
№ 129-С/ 30.11.2011 год.
Извърши се съвместна проверка
с
представител на кметство с. Р. Димитриево. . От
оглед на място в близост до магазина не се
констатираха
отпадъци.
Единствено
се
констатира количество отпадъци в канавката
до кръстовището за с. Салманово. Дадено е
предписание на кмета на село Радко
Димитриево да се почисти района. Съставен
беше
констативен
протокол
№СР-32/

17.11.2011г.
9.

18.11.2011г. № 132-С/
18.11.2011г.

Нерегламентирано
сметище за битови и
строителни отпадъци. По
нареждане на кмета се
пали и изхвърля в дерето

РИОСВ ШУМЕН

10. 22.11.2011г. № 133-С/ 22.11.2011г Изхвърляне на оборска тор РИОСВ в покрайнините на
ШУМЕН
с.Надарево, влючително и
стария отпадък си стои
непочистен.
11. 26.11.2011г. №134-С/ 28.11.2011г. Запалено царевично
стърнище в с. Янково, в
близост до поречието на р.
Камчия
12. 30.11.2011г. №135-С/ 30.11.2011г. При почистване улицата за
асфалтиране „Владайско
въстание” в участъка
между бул. „В. Преслав” и
ул. „Петра” се замърсява
дворовете и отпадъцитте
се изхвърлят върху
зелените площи

РИОСВ –
Ш умен
Община
Шумен

Извършена е съвместна проверка с
жалбоподателя и представител на кметството
с.Каменяк. Съставен е констативен протокол
68-АВ/ 18.11.2011г. и Акт № 13-АВ/18.11.2011,
като е направено предписание да бъде почистен
района от битовите и строителни отпадъци.
Извършена е проверка на место с експерти от
РИОСВ Шумен и кмета на с.Надарево. Не е
установено замърсяване с оборска тор в
покрайнините на селото. Съставен е
констативен протокол № 69-АВ/ 22.11.2011 г.,
като е дадено три бр. предписания.
Извършена проверка и съставен КП №58ДС/26.11.2011г. При проверката се установи, че
е запалено царевичното стърнище, но не се
установи извършителя.
Сигналът е препратен по компетентност до
кмета на общ. Шумен с копие до
жалбоподателя.

Месец Декември 2011 ГОДИНА
№
1.

Дата
05.12.2011
г.

Постъпил
сигнал
136-С – на дежурния
телефон на РИОСВ

Сигнал
Бяло оцветяване на
р.Камчия в участъка до
гр.В.Преслав

Отговорна
институция
РИОСВ
Шумен

Предприети действия
Извърши се проверка по левия бряг на реката,
после по десния бряг, в участък от вливане на
р.Дервишка, до мост при ГПСОВ-В.Преслав. В

2.

08.12.2011г. № 137 – С /08.12.11г. Неправомерно изсичане на
3 бр. дървета в с. Венец

3.

10.12.2011
г.

№ 138-С/12.12.2011
г.

Носеща се неприятна
миризма в близост до
екарисажа

РИОСВ Шумен

4.

13.12.2011
г.

№ 139-С/13.12.2011
г.

Изсичане на орехови
дървета в с. Каменяк

Община
Хитрино

5.

15.12.2011

Сигнал № 140С/15.12.2011

Община
Венец

Замърсяване на
РИОСВ
водоприемник дере
с.Осмар от отпадъчни води
от цех за кисело мляко и
айрян на “Екселанс” ООД
и за замърсяване на земя с
отпадъци от опаковки на
фирмата

средата на участъка се установи оцветяване в
бял цвят по брега на реката, вероятно от
замърсяване с варов разтвор. Причинителя не се
установи
Изпратено писмо-отговор до Община Венец с
изх.№ 137-С/ 08.12.2011г. за вземане на
отношение по компетенции от общината
Съставен КП № 49-ЗК/10.12.2011 г. При
проверка на място се установи, че интензивно
миришещите вещества, формирани при
работата на производствената инсталация се
неутрализират от пречиствателното
съоръжение. Миризмата е вследствие на
транспортирането и приемането на площадката
на компрометирани /залежали/ СЖП от клиенти
на Дружеството.
Сигнала е препратен до Община Хитрино за
вземане на отношение по компетенции, като
подателя е уведомен за това със същото писмо.
Според отговора на общ. Хитрино на
посоченото място няма изсечени дървета, за
което с наше писмо е уведомено лицето,
вписано като подател на сигнала.
Извършени са 2 бр. проверки с констативни
протоколи в 2 различни дена. При проверката за
състоянието на отпадъчните води са взети
водни проби 2 бр. от акредитирана РЛ-Шумен
към ИАОС, за установяване качествата на
водите. Отпадъчните води се заустват в
съществуваща канализационна мрежа на
с.Осмар, която има издадено Разрешително за
заустване. Не се установи замърсяване на земни
площи с отпадъци от опаковки от дейността на
фирмата. За качеството на водите се очакват
протоколите от изпитване на РЛ-Шумен

Замърсяване на язовир
„Фисека”

РИОСВ

№ 142-С/20.12.2011

Замърсяване на р.Камчия с
отпадъчни води от
Винарска изба в района
с.Хан Крум – наличие на
утаяваща се слуз и мъртва
риба

РИОСВ

№ 143-С/

Кафяв цвят и миризма на
бира по р.Поройна, до
кооперативен пазар

РИОСВ

№ 145-С/30.12.2011

Замърсяване на р.Камчия

РИОСВ

6.

19.12.2011г. 141-С/19.12.2011г.

7.

20.12.2011

8.
.12.2012

9.

30.12.2011

Извършена
проверка
на
единственият
евентуален източник на замърсяване МПП
„Хадад”ООД с.Макриополско на 05.01.2012г.
Като се констатира извършване на ремонтни
дейности по събирателното съоръжение
(лагуна) за събиране на отпадъчните води. По
време на същите може да се е допуснало
временно изтичане на отпадъчни води в
месното дере втора категория заустващо се в
я.”Фисека”. Не се установи замърсяване по
време на проверката и се състави констативен
протокол №КН-01/05.01.2012г. и се даде
предписание относно информиране на РИОСВ
след завършване на ремонтните дейности по
събирателното съоръжение.
Извършен оглед на р.Камчия в района на с.Хан
Крум. Не е констатирана мъртва риба, носена
по течението или задържана в плитчини край
брега. При визуален оглед водата на реката е
бистра, без някакво специфично оцветяване или
миризма. Взета е 1 бр. проба от отпадъчните
води на Винарска изба “Хан Крум”.
Извършен е обход по течението на
р.Поройна и р.Енчова в района на гр.Шумен,
като е извършен оглед в следните 7 бр.
участъци. В нито един от тях не се констатира
наличие на осезаема миризма и наличие на
кафяв цвят на реката. В последните 2 участъка –
ул.”Раковска”(до
Томбул
Джамия”)
и
ул.”Дойран” (североизточно от “Карлсберг
България”) визуално водата е напълно бистра,
без всякакво оцветяване и миризма.
Извършена незабавна проверка на РИОСВШумен, съвместно с представител на БДУВ-ЧР.

10.

24.12.2011

144-С/24.12.2011

Установени опаковки в
пещера до с.Трем от

Областно
управление

Констатиран е белезникав цвят на р.Камчия
след точка на вливане на р.Дервишка. При
оглед на р.Дервишка е констатирано заустване в
реката на замърсени отпадъчни води с
белезникав цвят, чрез канализационен колектор,
намиращ се в гр.В.Преслав, източно от
кръстовище на ул.”Индустриална” и
бул.”Крайречен”. Този колектор отвежда
отпадъчни води от източна индустриална зона
на гр.В.Преслав. При проверката се установи,
че източника на замърсените води е “Плиска
ойл” ЕООД – фабрика за производство на олио,
зауствани в канализационния колектор на
източна индустриална зона. С цел прекратяване
замърсяването са дадени 2 бр. предписания:
1. Да се прекрати изпускането на
замърсени отпадъчни води от дейността на
“Плиска ойл” ЕООД.
2. Да се извърши основно и цялостно
почистване на пречиствателните съоръжения за
отпадъчни води от предприятието.
За установяване качеството на водите са
взети 3 бр. водни проби:
- отпадъчни води от “Плиска ойл 97”
ЕООД, преди заустване в индустриалния
канализационен колектор.
- отпадъчни води от изходяща тръба на
индустриалния канализационен колектор, преди
заустване в р.Дервишка – втора категория
водоприемник
- повърхностни води от р.Камчия, при мост на
път гр.Шумен – гр.В.Преслав, до ГПСОВВ.Преслав.
След уведомяване на всички отговорни органи
писмено от РИОСВ-Шумен – ОУ “РБЗН”

препарат-хербицид с
наименование
“Хектафермин – 500 г/л,
2,4-Д-амониева сол” и
изхвърлени автомобилни
гуми, 50 бидона х 19 литра

“РБЗН”,
Община
Хитрино и
РИОСВШумен

гр.Шумен, Община Хитрино, БДУВЧР-Варна,
“ВиК Шумен” ООД и уведомени МОСВ, се
извърши съвместна операция на 04.01.2012 от
“Гражданска защита” и РИОСВ-Шумен, с
охрана на полиция и присъствие на РЦЗ,
БДУВЧР-Варна, “ВиК Шумен” ООД. По
установяване на място на сигнала и изваждане
на изхвърленото в пещерата. Извадиха се 31 бр.
метални опаковки, без съдържание, като някои
от тях са пробити отгоре, а в някои има
минимално количество от препарата – около
200 до 400 грама. Същите се предадоха с
приемо-предавателен протокол и
транспортираха до склад по възлагане от
Община Хитрино, от фирма “Метарекс” ООД
гр.София – филиал Шумен. С това е
ликвидирано замърсяването с метални опаковки
от препарата-хербицид.

