ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец декември 2012 ГОДИНА
№

Дата

1.

29.11.2012

Постъпил
сигнал
166-С/29.11.2012

2.

30.11.2012

167-С/ 29.11.2012

Сигнал
Постъпил сигнал от
Ереджеб Мустафов от
с.
Тушовица
за
изхвърляне
на
отпадъчни води от
изгребване на септични
ями от детската градина
от водач на МПС Р
5790
РВ
върху
земеделски земи и
гориста местност на
28.11.2012 г.

Писмо от МОСВ за
постъпил сигнал по
„Зелен
телефон”
относно замърсяване на
атмосферния въздух с.
Илийно, общ. Омуртаг,
в резултат на работата
на
инсталация
за
производство
на
дървени въглища

Отговорна
институция
РИОСВ
Шумен

Предприети действия
Извършена проверка на 07.12.. 2012 г. на Георги Димов
Чернев от гр. Върбица, извършващ дейност по
изчерпване на септични ями с МПС Р 5790 РВ.
Установи се, че лицето изхвърля изчерпаните утайки
от септични ями на място, което не е бетонирана
площадка и му било определено от Община Върбица.
За извършваната дейност Г. Чернев не притежава
регистрационен документ и не води отчетност за
изчерпаните и транспортирани количества. Съставен е
КП № ПД-46/7.12.12 г., дадени два броя предписания.
Посетена беше и ЦДГ “Щурче” в с. Тушовица.
Констатира се, че изчерпването на септичните ями е
извършено от Г. Чернев в присъствието на
представител на Община Върбица. За услугата е
съставен протокол, копие от който е изискан с
предписание в КП № ПД-47/7.12.12 г.Уведомени са
кмета на Община Върбица и подателя на сигнала.
Извършена е проверка на място на площадката на
фирмата, при която се установи, че към момента на
проверката инсталацията не работи не работи.
Съставен е Констативен протокол, КП № 71/ДП-В от
04.12.2012г.
Дадено
е
предписание
относно
предоставяне в РИОСВ гр. Шумен, на копие от
издадено разрешително от общината на фирмата за
съответната дейност. МОСВ е уведомено относно
извършената проверка с писмо на РИОСВ гр. Шумен с
писмо изх. № 167-С/06.12.2012г. С писмо вх. №
7688/13.12.2012 г. е изпълнено предписание дадено с
КП № 71/ДП-В/04.12.2012 г.

3.

05.12.2012

№ 168-С/
05.12.2012

Синьо оцветяване на
р.Камчия в района до
старата петролна база в
Преслав

РИОСВ

4.

06.12.2012

169-С/ 06.12.2012

Постъпил сигнал от
Фикрет Насуф от с.
Станяци за изхвърляне
на отпадъчни води от
изгребване на септични
ями от детската градина
от Георги Чернев от гр.
Върбица - водач на
МПС Р 5790 РВ в края
на селото до засята със
зеленчуци градина на
05.12.2012 г.

РИОСВ
Шумен

5.

07.12.2012

170-С/07.12.2012

Постъпил сигнал от
телефон 112 от Илия
Илиев относно реката
при с.Хан Крум при
предприятие “Бетонови

РИОСВ
Шумен

На 06.12.2012 г. е извършен оглед на р.Камчия в
следния участък от 100 м надолу по течението след
мост при ГПСОВ-В.Преслав и стара петролна база до
около 300 м нагоре по течението при мост на пътно
отклонение към гр.В.Преслав на път гр.Шумен –
гр.Върбица. Не е констатиран син цвят на водното
течение и бреговете на реката. Не е констатирано
заустване на оцветени отпадъчни или други води от
промишлената зона на града, разположена успоредно
на левия (западен) бряг на водния обект, както и следи
от такова.
Извършена проверка на 07.12.. 2012 г. на Георги Димов
Чернев от гр. Върбица, извършващ дейност по
изчерпване на септични ями с МПС Р 5790 РВ.
Установи се, че лицето изхвърля изчерпаните утайки
от септични ями на място, което не е бетонирана
площадка и му било определено от Община Върбица.
За извършваната дейност Г. Чернев не притежава
регистрационен документ и не води отчетност за
изчерпаните и транспортирани количества. Съставен е
КП № ПД-46/7.12.12 г., дадени два броя предписания.
Посетена беше и ЦДГ “Слънце” в с. Станянци.
Констатира се, че изчерпването на септичните ями е
извършено от Г. Чернев в присъствието на
представител на Община Върбица. За услугата е
съставен протокол, копие от който е изискан с
предписание в КП № ПД-48/7.12.12 г. При писането на
КП № ПД-48/7.12.12 присъства Фикрет Насуф чието
име е използвано при подаване на сигнала.Уведомен е
кмета на Община Върбица .
Извършена проверка на място на 07.12.2012г. при
която се извърши обход на водно тяло месно дере
приток на река Камчия обратно по посока на водният
оток. При проверката се установ оцветяване на реката
като в райпна на предприятието”Строителни

изделия” е с червенокафяво-жълто
оцветяване.

изделия”АД с червено-кафяво-жълто оцветяване. В
района на военен полигон кв.Дивдядово водата в
реката е с черен цвят. Оцветяването на реката се
проследи до бетонна отвеждаща канавка за
повърхностни и отпадъчни води от Регионално депо за
не опасни отпадъци гр.Шумен. При проверката не се
установи с точност източника на замърсяването поради
което се дадоха 2бр. предписания на община Шумен.
За констатациите се уведоми МОСВ и подателя на
сигнала.

Месец Ноември 2012 ГОДИНА
№

Дата

1.

Октомври
2012 г.

2.

Октомври
2012 г.

3.

30.10.2012

Постъпил
сигнал
139-С/ 2012 г.

145-С/ 2012 г.

148-С/30.10.2012 г

Сигнал
замърсяване с
пластмасови отпадъци
в стопански двор на
с.Ябланово, общ.Котел,
обл.Сливен
Замърсяване с
отпадъчни води на
местно дере с.Станянци
от канализационен
тръбопровод, отвеждащ
отпадъчните води от
два броя имоти

Сигнал

относно

Отговорна
институция
РИОСВБургас

Предприети действия
Населеното място е в териториалния обхват на
РИОСВ-Бургас. Сигнала е препратен за решаване по
компетентност.

Община
Върбица,
БДУВ-ЧР

Препратено по компетентност до Басейнова
дирекция за управление на водите Черноморски район
и Община Върбица
От извършената проверка по компетентност от
представители на Басейнова дирекция за управление
на водите – Черноморски район и Община Върбица е
установен подземен дренажен тръбопровод за два
жилищни имота с.Станянци, който е изведен до близко
дере. При оглед на место не е установено наличие на
изтичащи замърсени отпадъчни води.
На двамата собственици е дадено предписание
да не включват отпадъчни води в изпълнения канал.

Община В.

Изпратено писмо изх. № 148-С / 07.11.2012 г. до

г.

неприятна
миризма
вследствие
производство
на
свинска мас в с.
Имренчево, общ. В.
Преслав

4.

05.11.2012г. 150-С/ 05.11.2012 г.

5.

05.11.2012г. 151-С/ 05.11.2012 г.

6.

05.11.2012

152 – С/05.11.2012
г.

7.

05.11.2012г

153-С/05.11.2012 г.

8.

07.11.2012г. 154-С/ 07.11.2012 г.

Изсичане и кастрене на
орехови дървета на
около 50 г. в с. Сини
вир, местност „Баш
бунар”
Изхвърляне на
остатъци от пилета в
долен стопански двор
на с. Ивански
Миризма на боя
вследствие на
боядисване на
автомобили
Замърсяване на яз. Тича
от цех за преработка на
пластмаса

Намерена хищна птица
със счупено крило в
дворно място на ул.
„Вела Пеева”, кв.
Макак, гр. Шумен

Преслав

Община
Каолиново

ОДБХШумен
Кмет на
Община
Шумен
РИОСВ,
Община
Шумен
БДУВ- ЧР,
РИОСВБургас

РИОСВ
Шумен

Община В. Преслав, за извършване на проверка по
компетентност относно законността на дейността на
цеха (с копие до подателя). Получен отговор от
Община В. Преслав с писмо вх. № 7346/29.11.2012 г.
Подателя е уведомен с писмо изх. № 148-С/1 от
04.12.2012 г. изпратено на посочен в телефонен
разговор адрес. Писмото е върнато в РИОСВ Шумен
поради несъществуващ адрес.
Сигналът е изпратен по компетентност до Община
Каолиново, гр. Каолиново с писмо с изх. №150С/05.11.2012г., като за това, подателят на сигнала е
уведомен по телефона.
Сигналът е изпратен по компетентност до Община
Шумен и ОДБХ-Шумен, с писмо с изх. №151С/12.11.2012г., като за това, подателят на сигнала е
уведомен с писмо. Извършена е проверка от
отговорните институции, за което РИОСВ-Шумен е
уведомена писменно.
Сигналът е изпратен по компетентност до Община
Шумен с писмо № 152-С/07.11.2012 г.
Изпратено писмо с изх. № 66931/12.11.2012 г. до
БДУВ- ЧР и РИОСВ- Бургас. Получен е резултат от
проверка на БДУВ- ЧР с вх. № 4721/03.12.2012 г. При
извършената провверка не е констатирано замърсяване
с пластмасови и битово- фекални води в двора на
обекта,
прилежащи
територии
и
дъждовна
канализация.
Извършена е проверка на място с КП №66-ДС от
07.11.12г. Установено е, че птицата е от вида
Обикновен мишелов, като е физически слаба и
немощна. Лявото крило на мишелова вероятно е
счупено, като няма следи от външна рана, поради

Ранена кошута на пътя
гр. Попово-с. Конак, в
близост до с.Конак.
Замърсяване на
тревните площи в
междублоково
пространство на ул. „”
в гр.Търговище с
отпадъци при
консервиране на
кокошки
Замърсяване
на
с.
Веренци, общ. Омуртаг
със
животински
отпадъци

ДЛС „Черни
Лом”, гр.
Попово
Община
Търговище

158-С/15.11.2012 г.

Нерегламентирано
сметище в гр.Шумен по
ул.Ела

Кмет на
община
Шумен

13. 19.11.2012г. 159–С/19.11.2012г.

Нерегламентирано
разкомплектоване
на
автомобил.
Замърсяване на почвата
с масла, антифриз и
други
автомобилни
течности

РИОСВ
Шумен

9.

07.11.2012г. 155-С/ 07.11.2012 г.

10. 09.11.2012г. 156-С/09.11.2012г.

11. 09.11.2012г. 157-С/09.11.2012г

12.

15.11.2012
г.

РИОСВ
Шумен

което се предполага, че може да е вътрешна фрактура.
Във връзка с това, птицата е изпратена за лечение и
отглеждане в Спасителен център за диви животни
„Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на
сигнала присъства по време на проверката.
Сигналът е изпратен по компетентност до ДЛС „Черни
Лом” гр. Попово с писмо с изх.№155-С/08.11.2012г.
Подателя на сигнала е уведомен по телефона.
Сигналът е изпратен по компетентност до Община
Търговище, гр. Търговище с писмо с изх. №156С/12.11.2012г., като за това, подателят на сигнала е
уведомен по телефона.

Извършена е проверка на място в присъствието на
специалист към кметство с. Веренци и подателят на
сигнала, за което се състави КП № ЮИ 68/28.11.2012 г.
Установени
са
2
бр.
образувани
локални
нерегламентирани сметища от битови отпадъци.
Дадено е предписание на кмета на с. Веренци за
почистването им.
С писмо изх.№158-С/03.12.2012 г. сигнала е препратен
на кмета на общината за предприемане на действия и
мерки, съгласно компетентността му по Закона за
управление на отпадъците.
Извършена е проверка на място в присъствието на
главния специалист на общ. Шумен в кв. “Дивдядово”
– г-н Стойчо Стойчев. Състави се КП № ПП43/27.11.2012г. При извършения оглед се констатира
наличието на разкомплектован автомобил, находяш се
пред дома на
улица “Васил Каракашев” №8.
Собственикът на автомобила не беше открит по време
на проверката. Не са констатирани замърсявания на

14. 20.11.2012г. 160-С/20.11.2012г.

15.

27.11.2012
г.

161-С/27.11.2012 г.

16.

27.11.2012

162-С/27.11.2012

земните площи около разкомплектования автомобил.
Констативния протокол съставен при проверката е
оставен срещу разписка на главния специалист на общ.
Шумен в кв. “Дивдядово” – г-н Стойчо Стойчев, който
има ангажимента да го връчи на собственика на
автомобила. Дадено е предписание, автомобилът да
бъде предаден в център за разкомплектоване на
излезли от употреба МПС.
Замърсяване с течна
РИОСВИзвърши се проверка на мясно на 27.11.2012г. в
торова маса и липса на
Шумен
присъствие на подателя на сигнала, представител на
септична
яма
за
ОДБХОДБХ-Търговище и собственика на ферамта Илия
събирането
им. гр.Търговище Илиев. По време на проверката се състави констативен
Кравеферма
протокол№ КН-051/27.11.2012г. След извършен оглед
собственост на Илия
на територията на ферамта и околните терени както и
Илиев с.Голямо Ново
проверка на необходимата документация се установи
общ. Търговище
следното: На плошадката има съществуваща сепрична
яма за събиране на течната торова маса съгласно
изисванията. Съдуржанието и се използва за
наторяване на собствени земеделски земи като
транспортирането се осъществава съгласно договор
лицензирана фирма. Има съществуваща площадка за
временно съхранение на твърдата тор която също се
уполотворява за наторяване на земеделските земи. Не
се узтанови изтичане, преливане или просмукване на
течна тор или отпадъчни води около кравефермата и
замърсяване на съседни терени.
Замърсяване на р.Черни
Районна
С писмо изх.№161-С/04.12.2012 г. сигнала е препратен
Лом
от
няколко прокуратура до РП Попово
предприятия,
Попово
намиращи
се
на
територията
на
гр.Попово
Видимо замърсяване на
Извършена проверка на място съвместно с
яз.Шумен от страна на
представител на ИАРА. Установен е филм от
промишлена
зона.
нефтопродукти по около 100-150 м . от бреговата

Сигнала е подаден от
служител на ИАРА
17. 27.11.2012г. 163- С/27.11.2012г

18. 29.11.2012г. 164-С/29.11.2012г.

19.

29.11.2012
г.

165-С/ 29.11.2012 г.

20. 29.11.2012г. 166-С/29.11.2012г.

Замърсяване
на
с.
Изворово,
общ.
Антоново с животинска
тор
причинено
от
Лиляна Иванова, както
и
за
образувани
сметища до гробищата
и ветеринарната служба
на селото
Бедстващ щъркел в
района на междуселски
път
кв.Бряг
на
гр.Търговище
и
с.Съединение,
общ.търговище
Замърсяване
на
р.Камчия от Винпром
при с.Хан Крум носи се
неприятна миризма

Замърсяване
Тушовица

на

с.
от

ивица в западната част на язовир Шумен, разположен
до бул.Ришки проход. В обходения участък не е
забелязан
заустващ
тръбопровод
или
друго
съоръжение за отпадъчни води.
Сигналът е препратен по компетентност на кмета на
Община Антоново с писмо с изх. №163- С/03.12.2012г

РИОСВ
Шумен

РИОСВШумен

Извършена е проверка на място с КП №РТ10/29.11.2012г. При обхода на посоченият терен
щъркела не беше намерен. Най-вевоятно е забелязан,
когато си е търсил храна, но е бил здрав и е отлетял
след това. Подателят на сигнала е уведомен по
телефона за предприетите действия от РИОСВ
гр.Шумен
При извършен обход на брега на р.Камчия, източно от
“Винпром Преслав” АД – цех Дестилерия с.Хан Крум,
общ.В.Преслав се констатира земнонасипна канавка,
започваща под стена на бивша земнонасипна лагуна за
дестилационни отпадъци, която продължава до брега
на р.Камчия. В канавката е налична течност с цвят
черен и слаба гнилостна миризма. При проверката на
Дестилерията се установи, че лагуните са изведени от
експлоатация и не се използват за съхранение на
отпадъчни води. Дадено е предписание на “Винекс
Преслав” АД за проверка на просмукване на
подпочвени води и да се предложат мерки за
отстраняване на проблема.
Изпратено писмо да ОДМВР за оказване на съдействие
за установяване собствеността на автомобила.

21.

30.11.2012

Писмо №
30.11.2012

автомобил, изхвърлящ
отпадни
води
на
земеделски земи.
7359/ Заустване на отпадъчни
води от Винарска изба
“Хан Крум” АД в
стоманобетонова
галерия на трасе за
питеен водопровод

РИОСВШумен,
“ВиК
Шумен”
ООД

Извършена проверка на 03.12.2012 г. С констативен
протокол е установено запълване с води на шахтаотток към трасе на главен водопровод за
водоснабдяване на гр.Шумен при пътно отклонение за
с.Хан Крум на път гр.Шумен – гр.В.Преслав. Поради
наводняването, не е възможен оглед за изтичане на
отпадъчни води от канализационния тръбопровод на
Винарска изба “Хан Крум” АД. Дадено е предписание
до Прокуриста на Винарската изба да се извърши
проучване за наличие нарушение състоянието на
канализационния тръбопровод, като при установяване
на такова да се предприемат мерки за отстраняване на
нарушението, със срок 15.11.2012 г.

Месец Октомври 2012 ГОДИНА
№

Дата

1

03.10.12г.

2

03.10.2012 г.

Постъпил
сигнал
132-С/03.10.2012
г.

133-С/03.10.2012
г.

Сигнал
Намерени 2 чувала с
прахообразно вещество с
жълт и сив цвят, със
задушлива миризма

Посъпил сигнал от Стоян
Христов Иванов от гр.

Отговорна
институция
РИОСВ
Шумен

РИОСВ
Шумен

Предприети действия
Сигналът е препратен до ОДБХ гр.Шумен, за
решаване по компетентност. Изпратено до подателя
на сигнала Илия Ценкин.Извършена проверка на
място на 19.10.2012 г. с учстието на инспектор от ЗН
в присъствието на кметския наместник и ст.
специалист в кметското наместничество.
Собствениците на имота на посочения адрес не бяха
открити. Съставен е КП № ПД-16/19.10.2012 г.
подателят на сигнала е уведомен по
телефона,кметският наместник пое ангажимент да го
уведоми подателя и с копие от протокола.
Извършена проверка на място на 04.10.12 г. от
експерти при РИОСВ и представители на МПИ –РУП

Шумен за обект на
ул.”Университетска”26 в
гр. Шумен,в който се
изкупуват и
разкомлектоват ИУМПС
без разрешение за тази
дейност.

3

и ОД на МВР гр. Шумен. Установено беше, че на
посочения адрес фирма “Сибел” ЕООД извършва
дейност като магазин за авточасти втора употреба без
да притежава издаден от РИОСВ документ за
разрешение за извършване на дейност по
разкомплектоване на излезли от употреба МПС.
Състави се констативен протокол № ПД13/04.09.2012 г. , в който са дадени 3 броя
предписания: за преустановяване от датата на
проверката на дейността по разкомлектоване на
бракувани автомобили ; представяне в РИОСВ
Шумен на документи,удостоверяващи, че изкупените
автомобили са бракувани; възобновяване на
дейността за разкомлектоване на ИУМПС след
произнасяне на компетентен орган за спазване на
изскванията на Закона за управление на отпадъците.

08.10.2012 г.

134-С/08.10.2012

Постъпил сигнал от Иван
Колев относно
разпространение на
облак с жълтеникаво
кафяв цвят в посока кв.
“Въбел”, където се
намира завода на
“Тракия глас
България”ЕАД

РИОСВ
Шумен

08.10.2012 г.

135-С/08.10.2012

Постъпил сигнал от

РИОСВ

Извършена е проверка в “Тракия глас България”ЕАД.
Проверени са регистрираните данни от системите за
непрекъснати
измервания
към
изпускащите
устройства на ванните пещи към инсталациите за
производство на плоско и домакинско стъкло. Видно
от отчетените стойности за периода 00 часа – 15.00
часа на 08.10.2012 г. не са превишени
регламентираните норми за допустими емисии и
дебити на отпадъчните газове. При проверката не са
установени анормални режими на работа или
аварийни ситуации свързани с инсталациите и
източниците на емисии на вредни вещества на
територията на дружеството. При извършения оглед
не се наблюдава запрашеност на въздуха (в
приземния слой) в района на производствената
площадка. На подателя на сигнала е даден отговор по
ел. поща с писмо изх. № 134- С / 11.10.12 г.
Извършена е проверка в “Тракия глас България”ЕАД,

Елена Георгиева относно
поява на облак с червен
цвят в посока от кв.
“Въбел”, гр. Търговище

Шумен

РИОСВ
Шумен

08.10.2012 г.

136-С/08.10.2012

Постъпил сигнал от Елка
Станчева, зам. Областен
управител на гр.
Търговище, относно
поява на жълт облак в
посока от кв. “Въбел”,
гр. Търговище.
Предполага се, че е от
“Тракия глас
България”ЕАД, гр.
Търговище.

10.10.2012 г.

137-С/10.10.2012

Силна миризма от

РЗИ

като възможен източник на емисии в посочения
район. Проверени са регистрираните данни от
системите за непрекъснати измервания към
изпускащите устройства на ванните пещи към
инсталациите за производство на плоско и
домакинско стъкло. Видно от отчетените стойности
за периода 00 часа – 15.00 часа на 08.10.2012 г. не са
превишени регламентираните норми за допустими
емисии и дебити на отпадъчните газове. При
проверката не са установени анормални режими на
работа или аварийни ситуации свързани с
инсталациите и източниците на емисии на вредни
вещества на територията на дружеството. При
извършения оглед не се наблюдава запрашеност на
въздуха (в приземния слой) в района на
производствената площадка. . На подателя на сигнала
е даден отговор с писмо изх. № 135- С / 11.10.12 г.
Извършена е проверка в “Тракия глас България”ЕАД,
Проверени са регистрираните данни от системите за
непрекъснати
измервания
към
изпускащите
устройства на ванните пещи към инсталациите за
производство на плоско и домакинско стъкло. Видно
от отчетените стойности за периода 00 часа – 15.00
часа на 08.10.2012 г. не са превишени
регламентираните норми за допустими емисии и
дебити на отпадъчните газове. При проверката не са
установени анормални режими на работа или
аварийни ситуации свързани с инсталациите и
източниците на емисии на вредни вещества на
територията на дружеството. При извършения оглед
не се наблюдава запрашеност на въздуха (в
приземния слой) в района на производствената
площадка. На подателя на сигнала е даден отговор (и
по факс) с писмо изх. № 136- С / 09.10.12 г.
Препратен на РЗИ Шумен за решение по

10.10.2012 г.

138-С/10.10.2012

11.10.2012 г.

140-С/11.10.2012

12.10.2012 г.

141-С/12.10.2012

16.10.2012 г.

142-С/16.10.2012
г.

стоварени в района на
ЖП гара нови траверси
обработени с
импрегниращо вещество
Замърсяване на селото и
реката от коли,
почистващи мръсни
канали.
Запушена шахта в
близост до къща,
отводните води се
изливат в основите на
къщата
Постъпил сигнал по
телефона от Илия Монов
за черен дим от склад на
“Екомакс” (вероятно от
горене на гуми,кабели)

компетентност с писмо № 137-С от 15.10.2012 г.
Подателя на сигнала е уведомен за същото с писмо №
137-С от 16.10.2012 г.
РИОСВШумен

Община
Шумен
„В и КШумен”
ООД
РИОСВ –
гр.Шумен

Постъпил сигнал тел. Община
112 , подаден от Валери Шумен

Извършена е проверка с подателя на сигнала и е
съставен КП № ВС- 40/23.10.2012 г., установяващ
замърсяването. Проверена е фирма „Роял Варна”
ЕООД в с. Златар. Дадени са 2 бр. предписания на
фирмата. Съставен е КП № ВС- 41/23.10.2012 г.
Изпратен по компетентност до Община Шумен и „В
и К- Шумен” ООД с писма с изх. № 6415 и
6416/18.10.2012 г. Даден е срок за проверка до
02.11.2012 г. Изпратено е писмо до подателя на
сигнала.
Извършена проверка на място на 12.10. 2012
г.съвместно със служители на ГООР- РУП Шумен.
По време на пътуване по улицата към портала на
“Екомакс”ЕООД се установи излизане на гъст черен
дим от комин на сграда на площадката на фирмата.
Докато се уточни кой от Дружеството ще присъства
на проверката димът стихна. Направен оглед на
помещението на сградата , от чиито комин излизаше
димът. Установено беше,че това е помещение , в
което има линия за раздробяване на кабелите и
отделяне на металната от изолационната част . В това
помещение е и парния котел, в които се констатира
ролка медни кабели ( нажежени и с почернели
учасъци), част от палет и неизгаснали въглени. До
парният котел ролки медни кабели със същич външен
вид бяха поставени в строителна количка,покрита с
чувал.Помещението бе с наситена миризма, обичайна
при изгарянето на пластмаса и гума. Съставен
констативен протокол № ПД-15/12.10.2012
Препратен за решаване по компетентност до Община
Шумен.

16.10.12г.

143-С/16.10.12г.

17.10.2012 г.

144-С/17.10.2012
г.

19.10.2012 г.

146-С/19.10.2012 г

22.10.2012 г.

147-С/22.10.2012

Димитров
за
нерегламентирано
сметище на бул .
”Симеон Велики” № 15 в
близост до детската
площадка.
Отглеждане на животни
на разстояние 30 – 40 м.
от живущите в квартала.
Усещане на неприятна
миризма и замърсяване
на района
Постъпил сигнал от
Петър Петров за силна
миризма от изхвърлянето
на прясна торова маса на
нерегламентирани места
( ниви) в с. Мараш – II
стпански двор

Община В.
Преслав

Препратен за решаване по компетентност до Община
Велики Преслав

РИОСВ
Шумен

Извършена проверка на място на 26.10.2012 г. в
присъсъвието на кметс на с. Мараш и сестрата на
подателя на сигнала. Установи се, че нивата, на която
е изхвърляна течната торова маса е дискована , не се
констатираха замърсявания от животинска торова
маса и наличие на миризма и се обработва на
основание договор за аренда от Герчо Върбанов (
лицето срещу което е сигнала), собственик на
кравеферма. Съставен констативен протокол № ПД19/26.10.2012 г. Подателя на сигнала уведомен с
копие от протокола .

Препратен от Областен
ОД
С писмо Изх. № 106-С/ ................. на РИОСВ- гр.
управител сигнал за „Земеделие”- Шумен е даден отговор до Обл. управител
разораване
на
гр.
Търговище, с копие до жалбоподателя, че землището
земеделски земи в земл. Търговище, на с. Росица, общ. Омуртаг не попада в ЗТ съгласно
с. Росица, общ. Омуртаг
ОС
ЗЗТ и ЗЗ по смисъла на ЗБР, и препратения сигнал не
„Земеделие”- е в компетенциите на РИОСВ- гр. Шумен.
гр. Омуртаг,
Областен
управител
Търговище
Постъпил сигнал от
РИОСВ
Извърщена проверка на място на 26.10. 2012 г. в

31.10.2012г.

г.

Светла Димитрова за
изхвърляне на отпадъци
на
сметището
и
непредприемане
на
мерки
за
предотвратяване на това
от кмета на селото.

149-С/31.10.2012г.

Сигнал от Любомир
Станиславов гр. Попово
относно продължаване
изтичането на отпадъчни
води от ферма за крави в
близост до дома на
подателя на сигнала.

Шумен

присъствието на гл. специалист в кметството.
Направен беше оглед на посочените по телефона от
подателя на сигнала учасъци със замърсявания.
Установиха се струпвания от растителни и
пластмасови отпадъци. Посоченият участък е в края
на закритото сметище, което в момента се
почистваше по изпълнение на предписание от КП №
ПД-14/14.10.2012 г. Дадено един брой предписание –
започнатите действия по почистването да продължат
до окончателното му изчистване и да се предприемат
необходимите мерки от кмета на селото да не се
допуска
изхвърляне
на
отпадъци
на
нерегламентирани места - с констативен протокол №
ПД-20/26.10.2012 г. като гл. специалист в кметсвото
пое ангажимент да уведоми подателя на сигнала с
копие от протокола.

Месец Септември 2012 ГОДИНА
№

Дата

1.

03.09.2012 г.

Постъпил
сигнал
122-С/03.09.2012
г.

Сигнал
Замърсяване на почвата
край с. Костена река

Отговорна
институция
РИОСВШумен

Предприети действия
Извършена проверка с вземане на почвени проби от
замърсени земни площи. Съставен е Протокол за
проверка № СР-63/05.09.2012 г. При проверката
присъства кметския наместник на с. Костена река и
лице за контакт, посочено в подадения сигнал.

2.

05.09.2012 г.

123-С/05.09.12 г.

3.

13.09.2012 г.

124-С/13.09.2012
г.

4.

13.09.2012 г.

125-С/13.09.2012
г.

5.

14.09.2012 г.

126-С/14.09.2012
г.

Обгазяване на гр.
Търговище и в района
на производствената
площадка на “Тракия
глас България”ЕАД.
Оранжево сив смог с
мирис на сяра само в
нощните часове от 31.08.
до 05.09.2012 г.
Замърсяване с оборска
тор в с. Каменяк

Изпратен отговор до подателя на сигнала – писмо №
123-С/14.09.2012 г.

РИОСВ Шумен

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на
Община Хитрино с копие до подателят на сигнала. За
предприетите мерки, РИОСВ- Шумен е уведомена с
писмо вх. № 6037/28.09.2012 г.

Замърсяване на земни
площи с животинска
торова маса и от шахтите
за мръсни канали на
много от жителите в с.
Козица, общ. Попово.

РИОСВ Шумен

Незаконен частен казан
за ракия на ул.
“Тича”№12 в с. Лятно,
общ. Каолиново

РИОСВ Шумен

Извършена проверка на място на 25.09.2012 г. в
присъствието на подателя на сигнала и на Лилия
Ненова – еколог към общ. Попово.При проверката се
установи, че пред почти всяка жилищна сграда, извън
имотите има струпани твърди животински торови
маси, от няколко имота в южната част на селото
отпадъчните води се отвеждат извън жилищните
сгради. Съставен констативен протокол № КН033/25.09.2012 г.Дадени два броя предписания – 1.За
издаване на необходимите заповеди за забрана на
замърсяването на общински имот с животинска
торова маса и отпадъчни води, които да се сведат до
знанието на населението;2.Да се извърши почистване
на констатираните по време на проверката
замърсявания на общински площи с животинска
торова маса.
Извършена проверка на място на 24.09.2012 г.
Съставен констативен протокол № ПД-10/24.09.2012
г.При съставянето на протокола присъстваха
подателя на сигнала и секретаря на кметство с.
Лятно. При проверката се констатира,че лицето Заид

6.

127-С/14.09.2012г.

7.

20.09.2012 г.

128-С/20.09.2012
г.

8.

28.09.2012 г.

129-С/28.09.2012г.

Продажба на защитени
РИОСВживотни на пазар
Шумен
Замърсяване на улицата
РИОСВот Мустафа Хюсейнов
Шумен
Хасанов, живущ на ул.
“Вапцаров”28 в с.Лиляк
със замърсявания от
отглеждането на овце и
кози в двора, силна
неприятна миризма от
животните
Намерен ранен щъркел в РИОСВ –
района на кв. Макак, гр. Шумен
Шумен

Ахмед Акиф има изградено съоръжение за варене на
ракия като водата от охлаждане и от измиване на
казана заедно с джибрите се отвеждат в шахта със
земно дъно и бетонови стени.Установи се, че
отстоянието до границата на съседния парцел е в
непосредствена близост- 1,5 м. Дадено 1 бр.
предписание-съоръжението да се съобрази съгкасно
изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни
актове след съгласуване с общ. Каолиново. Сигналът
е препратен до Общ. Каолиново за решаване по
компетентност.
Извършена проверка в присъствие на подателя на
сигнала, съставен КП СР-66/ 15.09.12г.
Сигналът е препратен до РЗИ гр.Търговище, ОДБХ
гр.Търговище, кмета на Община Търговище за
решаване по компетентност. Изпратено писмо до
подателя на сигнала Красимир Иванов.

Извършена е проверка на място с КП №58-ДС/
28.09.2012 г., като при огледа на щъркела не се
установиха видими външни наранявания, но птицата
е физически слаба и изтощена, като е възможно да е
и вътрешно опаразитена. Във връзка с това,
екземплярът, ще бъде изпратен за отглеждане и
лечение в Спасителен център за диви животни
„Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на
сигнала присъства по време на проверката.

9.

28.09.2012 г.

130-С/28.09.2012
г.

Замърсяване на р. Врана
в района на „Борово
око”. Водата е синя,
измряла риба.

РИОСВШумен,
БДУВ- ЧР

10.

28.09.2012 г.

131-С/28.09.2012
г.

Замърсяване на р. Врана,
водата със син цвят,
измряла риба

РИОСВШумен,
БДУВ- ЧР

Извърши се проверка на място- незабавна с
представители от ОДБХ, БДЧР. Взеха се водни проби
от заустваща се дъждовна канализация от площадка,
собственост на „ККХБК- България” АД. Състави се
протокол за проверка № КН-035/28.09.2012 г. Взеха
се 2 бр. водни проби- преди и след точката на
заустване на „ККХБК- България” АД. Състави КП №
ВС-39/28.09.2012 г. Дадено е 1 бр. предписание.
Констатира се наличие на измряла риба в реката.
Взеха се проби- умряла риба от представител на
ОДБХ- Търговище.
Извърши се незабавна проверка в описания участък
на р. Врана, с участието на представители на ОДБХТърговище, БДЧР. Констатира се наличие на умряла
риба. Взеха се 3 бр.еднократни водни проби.
Съставиха се Протокол за проверка № КН035/28.09.2012 г. и КП № ВС-39/28.09.2012 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Август 2012 ГОДИНА
№

Дата

1.

01.08.2012

Постъпил
сигнал
95-С/ 01.08.2012

2.

01.08.2012

96-С/ 01.08.2012

Сигнал
Замърсяване на река в
с.Кралево с джибри

Замърсяване със оборска

Отговорна
институция
РИОСВ

Община

Предприети действия
Извършена проверка на место с протокол № 035-ИН/
09.08.2012 г. Констатирано е замърсяване на земна
площ и бреговете на местен воден обект с отпадъци
(джибри) от казан за ракия, собственост на ПК
“Напред” гр.Търговище. Дадени са 2 бр. предписания
– за изграждане на резервоар за съхранение на
отпадъците – джибри и за почистване на замърсените
земни площи
Препратено по компетентносст до Община

3

01.08.2012 г

97-С/ 01.08.2012 г.

4.

03.08.2012г.

98-С/03.08.2012 г.

5.

03.08.2012г.

99-С/ 03.08.2012 г.

6.

03.08.2012 г.

100-С/03.08.2012г.

тор на улични площи във
с. Сини вир, ул.”Пирин”
№59 и №61
В гр.Шумен на
ул.”Народни будители”
около №№ 15 и 16 има
нерегламентирано
сметище и септична яма
Бедстващи щъркелчета в
с. Пробуда, община
Търговище, като едното
е със счупен крак, а
другото е в не добро
физическо състояние

В индустриалната част
на гр.Омуртаг, по пътя
Омуртаг-Котелу
на
ул.”Капитан
Петко
Войвода “, в поземлен
имотУПИ ХVІІ- 179 е
изграден навест, за които
няма строителни книжа,
а се извършва дейност и
почистващи услуги на
автомобили.
Намерен мишелов със
счупено крило в района
на ПР „Патлейна”, гр.

Каолиново
Община
Шумен

РИОСВ Шумен

Изпратен до
РО НСК
Търговище

РИОСВ Шумен

Каолиново с писмо № 96-С/ 07.08.2012 г. Подателят
на сигнала е уведомен писмено за предприетите
мерки.
. Препратено по компетентносст до Община Шумен с
писмо № 97-С/ 01.08.2012 г. Подателят на сигнала не
е оставил телефон или адрес за връзка
При извършена проверка на място с КП № 43-ДС/
03.08.2012г. се установи, че птиците са слаби, в лошо
физическо състояние и немогат да осъществяват
нормален полет. Едно от щъркелчетата има проблем
с крилото, като има вероятност да е счупено или
извадено от раменната става, а другото е загубило
част от десния си крак /липсва ходилото/ в резултат
от оплитане на крака в сизал и последващо изсъхване
и откъсване. Щъркелчетата са изпратени за лечение и
отглеждане в Спасителен център за диви животни
„Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на
сигнала е уведомен по телефона, за резултата от
проверката.
Изпратен сигнал по компетенция с писмо до РО НСК
гр. Търговище за решаване на посочения проблем.
След което за констатираното да се уведоми кмета на
община Омуртаг и РИОСВ - Шумен...

При извършена проверка на място с КП № 44-ДС/
03.08.2012г. се установи, че птицата няма видими
външни наранявания, но има проблем с дясното

Велики Преслав

7.

06.08.2012 г.

101-С/ 06.08.2012
г.

8.

07.08.2012 г.

102-С/07.08.2012г

9.

08.08.2012г.

103-С/08.08.2012г.

Замърсяване на дворно
място, намиращо се в
с.Хан Крум, ул.”Камчия”
№ 15, с отпадъчни води
от канализацион клон на
населеното място.
В района на фирма
„Агродима”
АД,
намираща
се
в
стопанския двор на с.
Голямо
Ново
са
складирани 30 кубика
върби,
отрязани
от
района на язовира

Замърсяване на река
„Кериз Бунар” в района
на с.Съединение

Община
Велики
Преслав

Община
Търговище,
ДЛС „Черни
Лом” – гр.
Попово

РИОСВШумен

крило с възможност за вътрешна фрактура, като също
така е и физически слаба. Мишелова е изпратен за
лечение и отглеждане в Спасителен център за диви
животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
Подателя на сигнала присъства по време на
проверката.
Препратено по компетентност до Община Велики
Преслав, с копие до подателя на сигнала.

Сигналът е препратен до Община Търговище и ДЛС
„Черни Лом” – гр. Попово с писмо с изх. № 102С/10.08.2012г. за извършване на проверка по
компетентност, като след извършването й, за
резултата от нея да бъдат уведомени РИОСВ и
подателя на сигнала. След извършени проверки от
страна на Община Търговище и ДЛС „Черни Лом” –
гр. Попово е установено, че фирма „Агродима” АД
ползва язовира под наем на договорни отношения с
община Търговище и има задължение в договора си
да почиства и поддържа от храсти и треви сухият
откос на язовира. За почистването и премахването на
дърветата, същият не е уведомил Общинска
администрация. Добитата дървесина е извозил в
собствен имот без нужните маркировка и
разрешение. За въпросните нарушения на лицето
Златко Ангелов е съставен АУАН. Добитата
дървесина от отсичането на дърветата на кмета на с.
Голямо Ново. За констатациите и предприетите
мерки е изпратено писмо до подателя на сигнала.
Извършена проверка на място на 08.08.2012г. при
която се провери МПП „Милктрейд-БГ”ООД като
евентуален източник на замърсяване. При проверката

10.

13.08.2012 г.

104-С/08.08.1012

Замърсяване на улицата
от Мустафа Хюсейнов
Хасанов, живущ на ул.
“Вапцаров”28 в същото
село
от
торови
и
растителни заърсявания
от отглеждането на овце
и кози в двора, силна
неприятна миризма от
животните, изхвърлени
кожи и вътрешности на
животни в реката.

РИОСВШумен

се взеха водни проби от отпадъчни води от точка за
мониторинг съгласно Разрешително за заустване.
Установи се възможност за нерегламентирано
заустване на отпадъчни води от измиване на
резервоари за съхранение на суроватка, чрез открита
бетонова канавка.. Дадено е 1бр. предписание за
прекратяване на констатираното нарушение. Състави
се протокол от проверка №ИН-034/08.08.2012г.
Извърши се оглед на коритото на реката за
евентуален и друг замърсител като такъв не се
установи. Състави се констативен протокол №ИН35/08.08.2012г. в които се даде предписание за
предприемане на мерки от един от проверените
земеделски производители отглеждащ животни. И
предписание на община Търговище да връчи
протокола с предписанието на Земеделския
производител.
Направи се оглед на сградата, която се намира в
имота на посочения в сигнала адрес-собсвеност на
Мустафа Хасанов и в която се отглеждат 25 броя
овце и 2 кози.Установи се ,че: няма изтичане на
отпадъчни води от границите на имота и няма няма
следи от предишни изтичания ; около имота няма
наличие на натрупани растителни отпадъци и торова
маса-такава е налична единствено в сградата за
отглеждане на животни; не се установи силна
неприятна миризма от животните,както и наличие на
кожи и вътрешности от умрели животни в имота и
около него.Твърдата торова маса( по думите на г-н
Хасанов) се изхвърля на общински имот-пасище
извън регулацията на селото.Състави се протокол от
проверка № ПД-01/13.08.2012 г, с дадено
предписание 1 бр. на лицето Мустафа Хасанов да
прекрати извозването на торовата маса на
нерегламентирани места, а тя бъде изхвърляна на

11.

09.08.2012 г.

105-С/ 09.08.2012

Намерено
паднало
щъркелче в с.Васил
Левски, общ.Търговище

РИОСВШумен

12.

13.08.2012 г.

106-С/13.08.2012г.

Депониране на отпадъци
извън обхвата на КР на
Регионално
депо
за
неопасни
битови
отпадъци кв. Дивдядово
от фирми

РИОСВШумен

13.

13.08.2012г.

107-С/13.08.2012г.

Отглеждане на 150 бр.
овце,
наличие
на
неприятни миризми и
използване
на
общинсики имоти без
разрешение.

РИОСВШумен

земеделсказемя след сключване на
договор със
собственика на земята ;кмета на с.Лиляк -да
проследи изпълнението на предписанието и уведоми
писмено на РИОСВ Шумен. Изпратено писмо –
изх.№5204/16.08.2012 г до кмета на селото да
уведоми подателите на сигнала.
На 09.08.2012 г. е извършено вземане на птицата от
с.Васил Левски. Тя е изпратена за лечение и
отглеждане в Спасителен център за диви животни
„Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
Извършена е незабавна проверка на място. Съставен
е КП № ВС-27/12.08.2012 г. Не е установено
нерегламентирано депониране. Предоставена е 1 бр.
справка за фирмите извършили предаването на
отпадъци за периода 11.08-12.08.2012 г. Извършена е
проверка на ретензионен басейн за събиране на
инфилтрат. Констатирано е изтичане и преливане на
замърсени води в прилежаща канавка. Дадено е 1 бр.
предписание за прекратяване на изтичането. Същото
е изпълнено, съгласно писмо с вх. № 5137/13.08.2012
г.
Извършена проверка на място в присъствие на
представител на обшина Омуртаг на 24.08.2012г. при
която се състави констативен протокол №ПД04/24.08.2012г. и се установи следното: В посоченият
имот се отглеждат около 60бр. овце по представена
справка на ОДБХ-гр.Тъговище. Не се установиха поголеми от обичаините за оглеждането на животните
миризми. В деиствителйност има присвояване и
използване на общински път в съседство и
складиране на около 4-5 куб.метра твърда торова
маса. Не се констатаираха други нарушения. За
почистването на торовата маса се даде 1бр.
предсписание.Изпратена покана за АУАН, писма до
кмета на с.Могилец, Община Омуртаг и Областния

14.

13.08.2012г.

108-С

Извършване
на
строително-ремонтни
дейности за които няма
строителни книжа

РИОСВШумен

15.

13.08.2012 г.

109-С

РИОСВШумен

16.

14.08.2012 г.

110-С

Отглеждане на коне в
защитена
зона
от
„Натура 2000”
Намерен ястреб.
Не
може да лети

17.

17.08.2012 г.

РИОСВШумен

18.

20.08.2012г.

111 – С/17.08.2012 Постъпил сигнал по eг.
mail от Д.Иванов за
натрупани
нерегламентирани
сметище от битови и
строителни отпадъци по
т.нар. старата линийка в
участъка ул “Владайско
възстание” и “Круша
планина”
112-С/ 20.08.2012 Щъркел
в
недобро
г.
състояние на изхода на
гр. Шумен посока Варна

19.

113-С/ 20.08.2012

Отравяне на водите в
с.Овчарово.

РИОСВШумен

РИОСВШумен

управител на обл.Търговище.
Извършена съвместна проверка на място от експерти
при РИОСВ Шумен и еколога на Община Омуртаг,
съставен КП №РТ-06/ 24.08.2012г. Направи се оглед
на сградата, която се намира в имота на посочения в
сигнала адрес-една част от сградата е ремонтирана
със сменена дограма и измазване, но в момента не се
извършват
строително-монтажни
дейности.
Строителни отпадъци в имота няма. Не бе намерен
представител на фирмата или работещи в обекта.
Изпратено писмо до „ЕР САН”ЕООД.
Извършена проверка на место с КП № 27- КБ/
20.08.2012 г. Изпратено писмо до Областен
управител на Област Търговище
На 14.08.2012 г. птицата от вида Обикновен мишелов
е прибрана, при което е констатирано, че е силно
опаразитена и е изпратена за лечение в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара
Загора.
Извършена съвместна проверка на място от експерти
при РИОСВ Шумен и представител на Община
Шумен на 20.08.2012 г.Огледан е района ,посочен в
сигнала и в момента на проверката не се
констатираха
нерегламентирани
сметища
от
строителни и битови отпадъци.
Отговор на подателя на сигнала – по e-mail.

Птицата е немощна и със съмнение за счупен крак.
Екземпляра е изпратен за лечение в Спасителен
център, гр. Стара Загора. При прибирането на
птицата, подателят на информацията присъства.
Извършени проверки на 20 и 21 август 2012 г.
Установено извършване на 2D сеизмични проучвания

Предлоложение
за
сондажи за шистов газ
между с. Илия Блъсков и
с. Овчарово.

20.

114-С/21.08.2012г.

21.

115-С/ 21.08.2012

22.

22.08.2012 г.

116-С/22.08.2012
г.

Груби
технологични
нарушения
при
подмяната
на
ВиК
мрежата в гр.Шумен
Паркиран
ТИР
в
стопански
двор
на
с.Илия блъсков. Същият
е забелязан да се движи в
землището на селото,
придружен от други
МПС. Молба за проверка
с
цел
установяване
произход и вид на
товарите и цел на
използването им
Постъпил сигнал от Деян
Огнянов
Генчев,
притежаващ
нива
в
гр.Каспичан с молба за
съдействие
за
почистване на насипни
отпадъци,изхвърлени в
имота му от неизвестно
лице.

Кмета на
община
Шумен

за конвенционален добив за нефт и газ от фирма
«Овергаз Инк». С ъщото се извършва съгласно
решение № 9/ 13.01.2010 г. на Министерски съвет и
работен проект, одобрен от Заместник-министър на
икономиката, енергетиката и туризма.
Не се констатира замърсяване на водите и изпускане
в земните недра на замърсени води или химикали
чрез сондиране.
Проучванията се състоят в
извършване на вибрации по земната повърхност чрез
специализирана техника и приемане и анализиране
на отразените от почвата и земните недра трептения.
Сигнала препратен по компетентност на кмета на
община Шумен, с копие до МОСВ
Извършена проверка на 21.08.2012 г. от РИОСВШумен., съвместно с РПУ-Шумен и ДАИ-Шумен.
След разговор с Управител на фирма “Агрея” ООД,
стопанисващ стопански двор на с.И.Блъсков се
установи, че там не е имало пребиваване на МПС,
подобно на описаното в сигнала.
При разговор с Кмет на с.Илия Блъсков се установи,
че МПС с описаната маркировка и външен вид не е
било забелязвано в района на населеното място.
Изпратено писмо до г-н Огнян Генчев, с което се
уведомява,че
по
смисъла
на
§1,т.29
от
Допълнителните
разпоредби
на
ЗУО(обн.ДВ,бр.53/13.07.2012 г.) той се явява
собственик на отпадъците и е необходимо да ги
изчисти със свои средства.РИОСВ Шумен няма
правомощията и ресурса да съдейства за тяхното
премахване.

23.

23.08.2012 г.

117–С/23.08.2012
г.

Препратен сигнал от
МОСВ за образувано
незаконно сметище по
пътя Шумен-Котел в
местността Талим Таш.

РИОСВ Шумен

24.

27.08.2012г.

118-С/ 27.08.2012г

Щъркел със счупено
крило в с. Дибич

РИОСВШумен

25.

28.08.2012г

119-С/ 27.08.2012г

Постъпил
сигнал
за
замърсяване с торови
отпадъци в с. Пайдушко,
обл.
Търговище
причинено
от
Нури
Хюсейнов
Изхвърляне на отпадъци
от магазин на ЕТ Живко
Жечев в река в с.Ивански

Община
Търговище

26.

120-С/ 28.08.2012

РИОСВ

Извършена съвместна проверка от експерти при
РИОСВ – Шумени длъжностно лице от Община
Омуртаг на регионално депо за неопасни отпадъци
гр.Омуртаг за общините Омуртаг,Котел и Върбица на
24.08. 2012 г.Изискани месечни справки за
получените количества от Община Котел отпадъци
от 01.01.2012 г до момента на проверката.Съставен
констативен протокол № ПД-03/24.08.12 г.Изпратен
отговор на подателя на сигнала, писма до РИОСВ –
Бургас и до МОСВ.
При извършения оглед в района около и в селото, не
бе забелязан щъркел, като и при разговори с жители
от селото се установи, че не се забелязвали ранен
щъркел в този район, а щъркелите, които са
обитавали гнездата в селото вече се отлетяли. За
извършената проверка е съставен Констативен
протокол № 45-ДС/ 27.08.2012г. Подателя на сигнала
е уведомен по телефона за резултата от извършената
проверка.
Препратено
по
компетентност
до
Община
Търговище, с копие до подателя на сигнала.

Извършена проверка на 04.09.2012 г. с КП № 41-ИН/
04.09.2012 и ПД-05/ 04.09.2012 г. Установено е, че
магазина на ЕТ Живко Жечев е на около 300 м от
водния обект и не е в близост до водния обект. При
проверката бяха показани чували с отпадъци (хартия,
пластмаса, стъкло), съхранявани в имот в с.Ивански,
с цел сортиране и предаване във фирма за вторични
суровини. В момента на проверката г-н Жечев извади
от чувалите и показа на РИОСВ касови бележки на
фирмата.

27.

30.08.2012г.

121-С/ 30.08.2012г

Два ранени щъркела на
входа на гр. Шумен от
магистралата София –
Варна

РИОСВ –
Шумен

27.

31.08.2012г.

Писмо _№ 5578/ при
проверка
на
31.08.2012 г
Басейнова дирекция за
управление на водите
дунавски
район
на
30.09.2012 г. за променен
цвят и мъртва риба в
р.Черни
лом
е
установено,
че
над
колектора на ГПСОВПопово също е бил
наблюдавана промяна на
цвета на реката

РИОСВ –
Шумен,
БДУВ-ДР

В източната част на селото преминава река Теке дере.
До ул.Дунав, покрай черен път, бяха констатирани
множество купчини отпадъци от всякакъв вид
(битови, строителни и ЖТО), с обща дължина на
участъка около 200 м. Поради площта на отпадъците,
е невъзможно да се установи точно дали някои от тях
принадлежат на ЕТ Живко Жечев. Дадено е
предписание до Кметовете на с.Ивански и на Община
Шумен да бъде извършено почистване на площта,
замърсена с отпадъци.
Извършена проверка на място с КП № 50-ДС/
30.08.2012г. При направения оглед се установи, че
птиците са вече мъртви, като най – вероятно са били
прегазени през нощта от МПС. Съгласно
разпоредбите на ЗБР, екземплярите ще бъдат
оставени в района в който са намерени мъртви, като
за това ще бъде издадено разпореждане.
Извършена проверка на място с КП № 40-ИН/
03.09.2012г. Установи се изтичане на води с тъмен,
почти черен цвят от земна канавка южно от “Братя
Томови” АД свинекомплекс и фабрика за
меопреработка с кланица . Канавката е южно от
бивша ПСОВ на Дружеството и в близост до бивши
земнонасипни лагуни. Поради силно обрастване на
района с висока тревиста растителност не бе
възможно да се види източника на изтичане на
водите. Дадено е предписание за извършване
проучване и отстраняване изтичането на води. Взети
са проби от водите от канавката.
При оглед на воден обект р.Калакоч, приток на
р.Черни Лом се констатира, че водното течение е със
сивкав, непрозрачен цвят, без миризма, в участъка
над “Братя Томови”, в участъка, преминаващ покрай
Дружеството, и в участък надолу по течението след
свинекомплекса. Взети са проби от мост при

гр.Попово към с.Зараево – нагоре по течението над
“Братя Томови” и от мост при гр.Попово към
с.Кардам – надолу по течението след “Братя Томови”
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Юли 2012 ГОДИНА
№

Дата

1.

02.07.2012 г.

Постъпил
сигнал
73-С/02.07.2012 г.

Сигнал

2.

02.07.2012 г.

74-С/02.07.2012 г

3.

03.07.2012 г.

75-С/03.07.2012 г

4.

05.07.2012 г.

76-С/05.07.2012 г.

5.

05.07.2012 г

77-С/09.07.2012 г. Намерен
щъркел
в
недобро състояние, до

Изхвърляне на оборска
тор пред входа на г-жа
Николинка Таскова с
адрес с. Лиляк , общ.
Търговище
Обгазяване с дим от
пещ за производство на
дървени въглища в с.
Врани кон
Замърсяване на въздуха
от фабрика за
производство на
дървени въглища
Паднало щъркелче в с.
Мировец, общ.
Търговище

Отговорна
институция
РИОСВ

РИОСВ

Предприети действия
Изпратен по компетентност до Община
Търговище с писмо с изх. № 73-С/02.07.2012г.,
като за изпълнението на сигнала да се уведоми
жалбоподателя и РИОСВ-гр. Шумен. Извършена е
проверка и съставен КП № ХМ-18/09.07.2012 г.,
за което РИОСВ Шумен е уведомена с писмо
вх.№ 4401/10.07.2012 г.
Извършена проверка с Констативен протокол №
43-РБ от 12.07.2012 г. Даден отговор на подателя
на сигнала с писмо № 74-С/24.07.2012 г.

РИОСВ

Извършена проверка с Констативен протокол №
43-РБ от 12.07.2012 г. Даден отговор на подателя
на сигнала с писмо № 75-С/24.07.2012 г.

РИОСВ

Птицата е взета от с. Мировец от еколог на
Община Търговище и е предадена на експерти от
РИОСВ. След положени грижи и подобряване на
състоянието, птицата е пусната на свобода с
възможност за наблюдение. Подателя на сигнала е
присъствал на предаването на птицата.
На място е съставен протокол № КП 37/ДП-В от
08.07.2012г. в присъствие на гражданина подал

РИОСВ

язовир Шумен

6.

11.07.2012 г.

78-С/11.07.2012 г.

7.

12.07.2012 г.

79-С/
г.

8.

16.07.2012 г.

9.
17.07.2012 г.

10.

17.07.2012 г.

11.

18.07.2012 г.

12.

19.07.2012 г.

Горящи
автомобилни
гуми до блок, находящ
се на ул. „Самара” №
12, гр. Шумен

РИОСВ

12.07.2012 Решение
на
Общ.
комисия по безопасност
на движението, касаещо
ПП „Шуменско плато”
80-С/16.07.2012 г. Повторно замърсяване
на реката в местност
„Теке
дере”.
Тече
мъртна вода с миризма
на обор и химикали
81-С/17.07.2012 г. Изтичане на отпадни
води от свинекомплекс
„Братя Томови” в р.
Черни Лом
82-С/17.07.2012 г. Наличие на умряла риба
и син цвят на водата в
района на р. Камчия, в
района на помпена
станция Комунари.
83-С/18.07.2012 г. Р. Черни Лом замърсена
от свинекомплекс в с.
Кардам
84-С/19.07.2012 г. Образувани
локални

РИОСВ

сигнала. Птицата е с нарушение в двигателната
система, по конкретно левия крак. Щъркелът е
иззет и пренасочен към Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара
Загора. Гражданина подал сигнала е уведомен по
дежурния телефон.
Извърши се проверка на място и се състави КП №
26-ЗК/12.07.2012 г. в присъствието на лицето
подало сигнала. В момента нямаше изгаряне на
автомобилни гуми в двора на частен имот,
находящ се на адрес ул. „Самара” № 5. Проверка в
двора не беше извършена, тъй като собствениците
на имота отсъстваха.
Изпратено писмо до Общ. Шумен за представяне
на Решение от комисия, провела се на 03.07.2012
г.

РИОСВ

Извършена е проверка. Съставен е КП № ВС19/17.07.2012 г. При проверката присъства
подателя на сигнала, който се подписа в КП.
Описаното замърсяване се констатира.

РИОСВ

Извършена проверка с КП ВВ-25/18.07.2012 г.
Дадени са 3 бр. предписания. Взети са 3 бр. водни
проби. За спиране на замърсяването е изпратен
доклад до МОСВ.
Извършена е проверка съвместно с БДЧР- Варна
на 17.07.2012 г. Взети са водни проби с Протокол
за проверка № ВВ-21/17.07.2012 г. и Протокол за
проверка № 22/17.07.2012 г.

РИОСВ

РИОСВ
РИОСВ

Извършена проверка с КП № ВВ-25/18.07.2012 г.
на обекта, дадени са 3 бр. предписания, взети са 3
бр. водни проби.
Извършена проверка на място на 23.07.2012 г. от

13.

20.07.2012 г.

14.

20.07.2012 г.

15.

24.07.2012 г.

16.

24.07.2012 г.

нерегламентирани
сметища
около
с.Светлен и
сеч на
клони от дървета.

Шумен,
Община
Попово

Повторно замърсяване
на р. Теке дере, северно
от Асфалтова базаШумен
86-С/20.07.2012 г. Замърсяване на земя
собственост
на
“Стоманени
профили2007” ООД, в
следствие
на
почистване на канал
87-С/ 24.07.2012 Намерено щъркелче в с.
г.
Илия Р. Блъсков

РИОСВ

85-С/20.07.2012 г.

88-С/
г.

24.07.2012

РИОСВ

РИОСВ

РИОСВ

експерти при РИОСВ Шумен,в присъствието на
кмета
на
с.Светлен
и
подателя
на
сигнала.Констатирано
е
изхвърляне
на
текстилни,битови и строителни отпадъци, както и
на пласмасови и стъклени опаковки
на
нерегламентирани места. Съставен констативен
протокол № СР-49/23.07.2012 г . с предписание
към кмета на селото да се почистят замърсените
участъци и АУАН № СР-07/23.07.2012 г.Относно
сечта на дърветата е изпратено писмо до кмета на
Община Попово за решаване по компетентност.
Извърщена проверка и вземане на водни проби от
точка на заустване на „ХЦС” АД с Протокол за
проверка № ВС-22/20.07.2012 г. Съставен е КП №
ВС- 22-1/13.08.2012 г.
Изпратен по компетентност до Община
Търговище с писмо с изх. № 86-С/25.07.2012г.,
като за изпълнението на сигнала да се уведоми
жалбоподателя и РИОСВ-гр. Шумен.
Извършена проверка на място с КП №35-ДС/
24.07.2012г. Установено е, че става дума за млад
екземпляр, който видимо няма външни
наранявания, но е физически прав и неможе да се
изправи на крака. Подателя на сигнала присъства
по време на проверката. Впоследствие щъркелът
бе изпратен за лечение и доотглеждане в
Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора.
Извършена проверка на място с КП №36-ДС/
24.07.2012г. Установено е, че става дума за четири
млади екземпляра, които се намират в гнездо
върху комин на сграда. Две от тях могат да
осъществяват нормален полет и са в добро

25.07.2012 Замърсяване с ЖТО и
отпадъчни
води
от
кравеферма с. Голямо
Ново, общ.Търговище

РИОСВ

17.

25.07.2012

89-С/
г.

18.

25.07.2012

90-С/25.07.2012 г.

Обгазяване на комплекс
“Рай” – Търговище от
инсталация – смесител
за асфалт

РИОСВ

19.

26.07.2012

91-С/26.07.2012 г.

Обгазяване на комплекс
“Рай” – Търговище от
инсталация – смесител
за асфалт

РИОСВ

физическо състояние. Останалите две щъркелчета
са физически слаби и немога да осъществят
нормален полет, поради което бяха смъкнати от
гнездото и изпратени за лечение и доотглеждане в
Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора.
Извършена проверка с КП № 032-ИН/ 02.08.2012
г. Установено натрупване на животински торов
отпад западно от обекта. В деня на проверката се
извършва почистването му и извозване на
земеделски земи, съгласно предписание от
протокол на Община Търговище от 26.07.2012 г.
Няма изтичане на отпадъчни води и торова
течност от резервоар южно от обекта.
Дадени 2 бр предписания – 1. да се определи и
ползва
водонепропусклива
площадка
за
съхранение на торовата маса от кравефермата; 2.
да се започне извършване на мониторинг на
състоянието на резервоара за течна торова маса/
отпадъчни води, като резултатите от него се
документират.
Извършена проверка с Констативен протокол №
44-РД / 26.07.2012 г. Дадени са три предписания.
Относно законността на инсталацията са
изпратени писма до Община Търговище и РДНСК
– Северен район, гр. Варна, съответно с №№ 91-С/
27.07.2012 г.; 94-С/02.08.2012 г. Получен отговор
от
Община
Търговище
с
писмо
вх.
5157/13.08.2012 г.
Извършена проверка с Констативен протокол №
44-РД / 26.07.2012 г. Дадени са три предписания.
Относно законността на инсталацията са
изпратени писма до Община Търговище и РДНСК
– Северен район, гр. Варна, съответно с №№ 91-С/
27.07.2012 г.; 94-С/02.08.2012 г. Получен отговор

20.

26.07.2012 г.

92-С/26.07.2012 г.

21.

26.07.2012 г.

93-С/26.07.2012 г.

22.

27.07.2012 г.

94-С/27.07.2012 г.

Замърсяване на въздуха
от „Алмед” ООД, гр.
Нови пазар
Замърсяване
от
преминаващи камиони
от
рудник
на
“Каолин”АД
Замърсяване на въздуха
в района на комплекс
Белият
кон,
гр.
Търговище

РИОСВ
РИОСВ,
Община
Каолиново

РИОСВ

от
Община
Търговище
с
писмо
вх.
5157/13.08.2012 г.
Изпратено е писмо /отговор/ с изх. № 92С/27.07.2012 г. на лицето подало сигнала /г-жа
Виолета Добрева/.
С писмо № 93-С/27.07.2012 г. на РИОСВ Шумен
сигналът е препратен до Община Каолиново, като
компетентен орган за предприемане на мерки. С
писмо Община Каолиново (вх. № 5158/13.08.2012
г.) уведомява РИОСВ относно предприетите
действия.
Извършена проверка с Констативен протокол №
44-РД / 26.07.2012 г. Дадени са три предписания
Относно законността на инсталацията са
изпратени писма до Община Търговище и РДНСК
– Северен район, гр. Варна, съответно с №№ 91-С/
27.07.2012 г.; 94-С/02.08.2012 г. Получен отговор
от
Община
Търговище
с
писмо
вх.
5157/13.08.2012

Месец Юни 2012 ГОДИНА
№

Дата

1.

04.06.2012 г.

Постъпил
сигнал
№ 59-С/
04.06.2012

Сигнал
Умряла риба в яз.Мараш

Отговорна
институция
РИОСВ

Предприети действия
Извършена проверка на место около яз.Мараш на
04.6.2012 г. Получена информация от риболовец –
подателя на сигнала: че в 6 часа на същия ден е
забелязал няколко мъртви риби в южния участък на
язовира. Към 7:30 – 8: 00 бордови камион с цистерна
е извършвал източване на води в язовира или
водоползване от него, в същия участък на язовира –
подателя на сигнала не е бил в близост и не е имал

2.

05.06.2012 г.

60-С/05.06.2012 г.

Денонощно се разнася
лоша миризма от
кланица в гр. В. Преслав,
собственост на “Златно
руно”ООД

3.

06.06.2012г.

61-С/06.06.2012г.

Силна
миризма
на
пропан-бутан от сервиз
за хладилна техника
находящ се на ул. „Ген
Баранов” №5 , гр.
Попово. Усещането е най
силно след 18 часа.

4.

08.06.2012 г.

62-С/08.06.2012 г.

Наличие на пушек и дим
от изпускащо устройство
на леярна на
“Алмед”ООД, база в гр.
Н. пазар

РИОСВ

РИОСВ

РИОСВ

възможност да установи кое от двете. Същия сигнал
е подаден и до Община Шумен. Извършена проверка
от общински служители е установила, че моторното
превозно средство е собственост на арендатор на
земеделски земи и с него е извършвано водоползване
на повърхностни води от язовира с цел приготвяне на
развор за обеззаразяване на земеделска продукция.
Констатираното при сигнала МПС не е било
предназначено за съхранение или употреба на
отровни вещества.
Извършена проверка на място с констативен
протокол № 25-РД/13.06.2012 г. В момента на
проверката не се извършва клане. Контейнера за
СЖП е празен и почистен. Не е установено
разпространение на миризма извън границите на
площадката. Представен договор, потвърдителни
бележки и фактури за предаване на СЖП. Даден
отговор на подателя с писмо изх. № 60-С / 18.06.2012
Извършена проверка с участие на ст.
експерт „Екология”, общ. Попово. Съставен
протокол КП № 30/ДП-В от 21.06.2012г. в два
екземпляра – за РИОСВ и общ. Попово в отсъствие
на собственика/ползвателя на сервиз за хладилна
техника. Копие от протокола с даденото предписание
общ.
Попово
следва
да
връчи
на
собственика/ползвателя на сервиза, за изпълнение на
даденото предписание в определения срок.
Извършена проверка на място. С протокол за
проверка № 26-РД / 14.06.2012 г. са взети проби за
наличие на вредни вещества в отпадъчните газове
формирани при работа на тиглова пещ за топене на
алуминий. От представените протоколи от изпитване
на РЛ-Шумен към ИАОС София е видно, че не са
превишени нормите за допустими емисии. С писмо

№ 62-С/27.06.2012 г. е уведомен подателя на сигнала
5.

18.06.2012г.

63-С/18.06.2012 г.

Паднала хищна птица в
с. Енево, община Нови
Пазар

РИОСВ
Шумен

6.

19.6.2012

64-С/ 19.6.2012

Замърсяване
на
повърхностен
воден
обект,
вероятно
от
животновъден обект

РИОСВ-Шу
мен

7.

19.06.2012 г.

65-С/19.06.2012 г.

Всяка
сутрин
в
продължение на 2-3 часа
се наблюдава облак фин
прах от кариера след гр.
Търговище в посока
Омуртаг (до комплекс
„Белия
кон”).
Предполагаем източник
са
съоръжения
към
кариерата.
Това
се
наблюдава
от
2-3
седмици.

РИОСВ

Извършена проверка на място с констативен
протокол № 27-РД/ 16.06.2012г., при която е
установено, че птицата е с наранено дясно крило.
Впоследствие птицата е транспортирана до РИОСВ –
Шумен, след което от там е изпратена в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара
Загора. Подателя на сигнала е присъствал по време
на проверката, като впоследствие е информиран по
телефона за резултата от действията на експертите от
спасителния център и какво предстои занапред.
След извършен оглед на р.Теке дере се установи, че
вероятния източник е от недобре почистена земна
площ, в близост до ревизионна шахта на бивш
канализационен заустващ тръбопровод на “ХЦС”
АД. В предходни години на същото място е била
констатирана аварийна ситуация с канализационното
съоръжение, вследствие на което е бил получен
разлив на отпадъчни води по земна площ.
Дадено е предписание до “ХЦС” АД в срок до
31.07.2012 г. да извърши почистване на всички
утайки от отпадъчни води в района, констатиран при
проверката.
Извършена проверка на място с участие на еколога на
общ. Търговище. Съставен протокол № КП 30/ДП-В
от 21.06.2012г. Установена е площадката с изградена
инстарация за производство на асфалтови смеси
/асфалтова база/. Дадени са предписания на на
управителя на „ПИМ” ЕООД гр. Търговище
/собственик на терена/ относно представяне на
информация /документация/ в РИОСВ –Шумен
свързана с изградената асфалтова база. При
представянето на документите в РИОСВ се състави
КП № 34ДП-В от 29.06.2012г. на фирмата наемател
на недвижимия имот - „M енд S БЕТОН” АД гр.

8.

20.06.2012 г.

66-С/20.06.2012 г.

На
главен
път
Търговище в посока гр.
Омуртаг, след комплекс
„Белия кон” предприятие
от което излиза гъст
пушек.

РИОСВ

9.

21.06.2012 г.

67-С / 21.06.2012г.

Замърсяване на около
езерен път гр. Шумен
със строителни отпадъци
в големи количества

РИОСВШумен

10.

19.6.2012

68-С/ 19.6.2012

Преливане на отпадъчни
води
от
ревизионна
шахта в гр.Н.Пазар,
ул.”Иван Вазов”

“В и К
Шумен”
ООД

11.

30.06.12 г.

72-С/02.07.2012г.

Умряла риба по р. Врана
и р. Камчия, при село
Хан Крум

РИОСВ

Бургас. Дадени са предписания със срокове за
изпълнение.
Извършена проверка на място с участие на еколога на
общ. Търговище. Съставен протокол № КП 30/ДП-В
от 21.06.2012г. Установена е площадката с изградена
инстарация за производство на асфалтови смеси
/асфалтова база/. Дадени са предписания на на
управителя на „ПИМ” ЕООД гр. Търговище
/собственик на терена/ относно представяне на
информация /документация/ в РИОСВ –Шумен
свързана с изградената асфалтова база. При
представянето на документите в РИОСВ се състави
КП №34/ДП-В от 29.06.2012г. на фирмата наемател
на недвижимия имот - „M енд S БЕТОН” АД гр.
Бургас. Дадени са предписания със срокове за
изпълнение.
Извършена проверка на място с констативен
протокол № 34-АВ /29.06.2012г., със служител на
Община Шумен и подателя на сигнала г- Гашпаров.
При проверката се установи наличие на две големи
купчини строителни отпадъци и множество други от
минало време. Дадено и предписание на община
Шумен да се почисти района в срок от една седмица
и да се уведоми за това РИОСВ –Шумен в оказания
срок.
Препратено по компетентност до “В и К Шумен”
ООД с писмо № 68-С/ 26.06.2012 г. Получен отговор
за отстранена повреда. Подателя на сигнала уведомен
с писмо
Извършена проверка на място, съставен е
констативен протокол №СР-44/ 30.06.12г., не е
установено наличие на умряла риба

Месец Май 2012 ГОДИНА
№

Дата

1.

03.05.02012г.

Постъпил
сигнал
39-С/03.05.2012г.

2.

04.05.2012г.

40-С/ 04.05.2012г.

Сигнал
Изхвърлени строителни
отпадъци и трупове на
животни в землището на
с. В. Друмево
Изкупуване на цвят глог
с листа и стрък коприва
от кметицата на с.
Росина

Отговорна
институция
Община
Шумен
РИОСВ
Шумен

3.

04.05.2012г.

41-С/04.05.2012г.

Изкопана септична яма
извън двора, в близост до
водопровод.

Община
Велики
Преслав

4.

07.05.2012г.

42-С/ 07.05.2012г.

РИОСВ
Шумен

5.

07.05.2012г.

44-С/ 07.05.2012г.

Намерен бухал на един
от
прозорците
на
сградата на ОПУ-Шумен
Отглеждане
на
костенурка в двор на
къща в гр.Шумен, ул.
„Петра” № 25

6.

08.05.2012г.

45-С/ 08.05.2012г.

Изкупуване на билки в с.
Росина - незаконно

РИОСВ
Шумен

РИОСВ
Шумен

Предприети действия
Изпратен по компетентност до Община Шумен с
писмо с изх. № 3083/09.05.2012г., като за
изпълнението на сигнала да се уведоми
жалбоподателя и РИОСВ-гр. Шумен
Извършена проверка на място, при която се
установи, че мъжа на кметицата изкупува билки в ОУ
„Кирил и Методий” в с. Росина, без да е уведомил
РИОСВ за организирания от него билкозаготвителен
пункт. Съставен е АУАН с №19-ДС/ 04.05.2012г.
Изпратен по компетентност до Община Велики
Преслав с писмо с изх. № 41-С/08.05.2012г. Изпратен
е отговор до жалбоподателя с писмо с изх. № 41С/08.05.2012г.
Извършена проверка на място, при която се
установи, че птицата е от вида Бухал. Съставен е КП
№ 09-ДС/07.05.2012г.
Сигналът е подаден на 05.05.2012г. на дежурен
телефон в 17 часа и 12 минути. Извършена е
проверка на място в 19 часа на същия ден. При
проверката се установи, че екземпляра е от вида
Шипобедрена костенурка и е защитен вид съгласно
ЗБР. Костенурката, не беше в двора на къщата на ул.
„Петра” 25, а в съседния двор, който се води на адрес
ул. „Брезник” 22. Съставен е АУАН № 21ДС/05.05.2012г. и костенурката е отнета в полза на
държавата.
Извършена проверка на място с КП № 10ДС/08.05.12г. Дадено предписание 1 бр. Извършена
последваща проверка на документацията към пункта
във връзка с даденото предписание. Съставен КП

7.

08.05.2012г.

46-С/ 08.05.2012г.

В с. Голямо ново се
изкупуват билки без
необходимото
разрешение
Намерена костенурка на
шосето със съмнение, че
е защитена – гр. Шумен,
кв.
Дивдядово,
ул.
„Изворна” № 1

РИОСВ
Шумен

8.

14.05.2012г.

47-С/ 14.05.2012г.

9.

14.05.2012г.

48-С/14.05.2012 г.

Обелване на кората на
цели
масиви
от
мъждрянова
гора
в
района на с. Ивански

РИОСВ
Шумен,
РДГ Шумен

10.

14.05.2012 г.

49-С/14.05.2012 г.

Изкупуване и сушене на
билки – цвят глог с листа
в с. Буйново

РИОСВ
Шумен

11.

17.05.2012 г.

51-С/17.05.2012 г.

По гл. път София –
Варна , околовръстен път
на гр. Търговище, в
индустриална
зона,
срещу фуражен завод, от

РИОСВ
Шумен

РИОСВ
Шумен

№11-ДС/14.05.2012г. Няма констатирани нарушения
при проверката на документацията, даденото
предписание се счита за изпълнено.
Извършена проверка на място и съставен АУАН
№04-КБ/08.05.2012г. за изкупуване на билки в пункт,
без за това да е уведомена РИОСВ
Извършена проверка на място с КП № ВС-08/
13.05.12г. При проверката е установено, че
намерената костенурка е водна и не е защитен вид,
след което е иззета и впоследствие пусната на
свобода в подходящ район, съгласно биологичните
изисквания на вида.
Изпратено писмо № 48-С/15.05.2012 г. до Директора
на ДГС „Шумен” за предоставяне на информация
относно подадения сигнал. При подадената от
стопанството информация, се установи, че има
издадени 2 бр. позволителни – едното за сеч на
вършина мъждрян (15 куб. м.), а другото е за
странични ползвания за добив на 300 кг. кори от
мъждрян. Сигналът е неоснователен. Подателя на
сигнала е уведомен за това с писмо № 48-С/19.05.12г.
Извършена проверка с КП № 14-ДС/ 22.05.2012г. В
момента на проверката не е установено изкупуване и
сушене на билки. По данни на жители от селото,
преди 3-4 дена е имало лице, което е изкупувало
билки в селото, но към този момент отсъства.
Подателя на сигнала е уведомен за резултата от
проверката по телефона, който е оставил за обратна
връзка.
Възможен източник на емисии в посочения района –
изп. устройство на сушилня към инсталация за
брикети на “Екокомерс НЕК”ООД. С Протокол за
проверка № 19-РД/21.05.2012 г. и във връзка с
утвърден график за ЗИК са взети проби за емисии на

12.

21.05.2012 г.

52-С/21.05.2012 г.

13.

23.05.2012г.

53-С/23.05.2012г.

14.

23.05.2012

54-С/ 23.05.2012 г.

комин излиза плътен
светло-кафяв
пушек.
Миризмата е като при
обработка на дърведна
част.
Ранен щъркел в с.
Бистра, общ. Търговище

Замърсяване с торова
маса
на
реката
преминаваща
през
с.Крепча община Опака
Обл. Търговище

На
ул.Университетска
гр.Шумен има пункт за
смяна на масла и
автомивка. Отпадъчните
води се оттичат по
тротоара

РИОСВ
Шумен

РИОСВ
Шумен

РИОСВШумен

вредни вещества в отпадъчните газове. С
Констативен
протокол
№23/04.06.2012
г.
регистрирано превишение на нормите по показател
прах. Дружеството подлежи на санкция по реда на
чл. 69 от ЗООС.
Извършена проверка с КП № 21-РД/21.05.2012 г.
Установено е, че птицата е със счупено ляво крило.
Щъркелът е транспортиран в РИОСВ Шумен и
изпратен в спасителен център за диви животни в гр.
Ст. Загора
Извърши се проверка на място на 28.05.2012г. в
присъствие на кмета на село Крепча , представител
на общ. Опака и собствениците на животновъдни
обекти в селото. При проверката се констатираха
заустване течната торова маса от животновъден
обект в реката и натрупване от 6 обекта на твърда
торова маса по брега на реката. По време на
проверката се съставиха 2бр КП №КН-015 и №КН016/28.02.2012г. ,в които се дадоха 7бр. предписания
за отстраняване на нарушенията.
Извършена проверка на место на фирма “Табс ойл
груп” ООД. Изготвен е констативен протокол №
022-ИН/ 23.05.2012 г. Установено е, че е затлачена
водосъбирателна
канавка,
предназначена
за
отвеждане на отпадъчни води от площадка за
измиване на автомобили към каломаслоуловител, а
след него – към селищна канализационна мрежа на
гр.Шумен. В момента на проверката бе извършено
почистване на съоръжението от служители на
фирмата и нарушението бе отстранено. Дадено е
предписание към Управителя на Дружеството: да
бъде изготвена инструкция към служителите на
автомивката за извършване на мониторинг на
състоянието на съоръженията за отпадъчни води,

като резултатите от извършваните проверки да се
документират в дневник. Честотата на мониторинга
да бъде в зависимост от от натоварването на обекта.

15.

28.05.2012 г.

55-С/ 28.05.2012 г.

16.

29.05.2012 г.

57-С/ 29.05.2012 г.

Убита сърна на пътя
Търговище- Варна на
около 5-6 км от с.
Пробуда. Информацията
е получена от тел.112 на
дежурен телефон, които
преди това са уведомили
ОД МВР- гр. Търговище
Динко Иванов от с.
Лиляк изкупува билки
без
необходимото
разрешение от РИОСВ

ТП „ДГС
Търговище”гр.
Търговище

След получаване на сигнала веднага по телефон са
уведомени ТП „ДГС Търговище”- гр. Търговище

РИОСВ
Шумен

Извършена проверка с КП № 18-ДС/ 29.05.2012г.
Установи се, че лицето, за което е подаден сигнала от
началото на календарната година е в чужбина, като
на адреса му по местоживеене в с. Лиляк не се
изкупуват билки. Подателя на сигнала е посочил
телефонен номер за обратна връзка, на който
отговаря лице с друга самоличност.

Месец Април 2012 ГОДИНА
№
1.

Дата
02.04.2012г.

Постъпил
сигнал
25-С/02.04.2012г

Сигнал
Оранжерия в регулация
на с. Медовина, общ.
Попово, която в пещ
гори парцали от
изкуствена материя с
отделяне на остра
неприятна миризма

Отговорна
институция
РИОСВШумен

Предприети действия
Извършена е проверка на място. Съставен е КП 15АВ/09.04.2012г.Дадени са 2 бр. предписания на
кмета с. Медовина да информира и контролира
собствениците на оранжерията и собственика на
оранжерията за представяне на документи по
изграждането на съоръжението.

2.

03.04.2012г.

3.

09.04.2012Г.

4.

11.04.2012г.

28-С/11.04.2012г.

5.

12.04.2012г.

29-С/12.04.2012г.

6.

20.04.2012

30-С/20.04.2012г.

7.

14.04.2012г.

31-С/14.04.2012г.

26-С/03.04.2012г

27-С/09.04.2012г.

“Камаз” Н 4798 АС на
“Пътища “АД изхвърля
редовно отпадъци в
местността “Лозята” над
Екарисажа.

РИОСВШумен

В ПИ 83510.680.512 и
съседните имоти в стоп.
двор кв. Дивдядово са
складирани строителни и
битови отпадъци.
Отглеждане на голямо
количество животни в
рамките на гр. Плиска.
Превишаващо
значително Наредба №1
на община Каспичан

РИОСВ
Шумен

Сеч
на
дървета
–
черници и складиране на
строителни отпадъци в
с.Никола Козлево, зад
общината
Отглеждане на голямо
количество животникрави и замърсяване при
валежи от дъжд на
околната среда

Община
Никола
Козлево

Замърсяване на
р.Старата (Текедере) с

РИОСВ
Шумен

РИОСВ
Шумен

РИОСВ
Шумен

Извършена е проверка на място. Съставен е КП 14АВ/03.04.2012г.Дадени са 1 бр. предписания на
управителя на “Пътища “ АД гр.Шумен, собственик
на автомобила извършил нарушението, като е дадено
предписанието във вид на покана за съставяне на
АКТ за АН. Съставен е АКТ 01-АВ/ 11.04.2012г
Нарушен е чл.6, ал.2 във връзка с чл.104,ал1,т.1
Извършена проверка на място.Съставен е КП № КР13/ 17.04.2012г. Дадено е 1 бр. предписание на
управителя на “НСП-АТ”ЕООД гр.Шумен. за
почистване на терените от отпадъците в стоп.двор на
кв.Дивдядово.
Извършена е проверка на място със служители на
община
Каспичан.
Съставен
е
КП
17АВ/17.04.2012г.Дадени са 2 бр. предписания на
земеделския .производител Гинка Христова и на
кмета на гр. Плиска за вземане на мерки и
контролиране броя на селскостопанските животни
съгласно Наредба №1 на община Каспичан.
Изпратен по компетентност до Община Никола
Козлево с писмо №29-С/12.04.2012г. Подателя на
сигнала е уведомен за това със същото писмо.
Извършена е проверка на място със служители на
община
Каолиново.
Съставен
е
КП
18АВ/24.04.2012г.Дадени са 2 бр. предписания на
земеделския .производител Фатме Илязова Вейсалова
и на кмета на с.Лятно за вземане на мерки и
контролиране изпълнението на нормативните
документи съгласно Заповед №333 на кмета на
община Каолиново във връзка с екологичното
законодателство.
По сигнала бяха извършени проверки на: р.Старата
-7-ми км гр.Шумен под база на ХЦС- замърсяване не

отпадъчни води с
евентуален произход
ХЦС-Шумен

се констатира; до с.Васил Друмево и с.Илия
Блъсково- реката беше замътнена, долавяше се слаб,
неспецифичен мирис; изход на колектор на ПХЖ
“Брадърс Комерс”, находящ се в Асфалтова база –
Шумен- замърсяване не се констатира.
Наблюдаваното от сигналоподателя замътняване на
реката,
най-вероятно
се
е
дължало
на
неблагоприятните
атмосферни
условия
на
14.04.2012г., довели до вдигане на стари утайки от
коритото й и влошаване на органолептичните й
показатели.Съставен бе КП № НП-20/14.04.2012г.
Сигналоподателя бе уведомен с писмо от РИОСВ с
изх.№ 31-С/19.04.2012г.

8.

21.04.2012г.

32-С / 21.04.2012г.

Силна миризма от
намиращият се в близост
Птицекомбинат в
с.Ломци.

РИОСВШумен,
Община
Попово

9.

23.04.2012г.

33-С / 23.04.2012г.

Замърсяване с прахови
частици на зеленчукови
култури в землището на
с. Дойранци, общ.
Каолиново, от
транспортните камиони
на мина „Каолин” АД гр.
Сеново, район
Каолиново.
Замърсяване на съседен
имот в следствие на

Община
Каолиново

10. 23.04.2012г.

34-С/23.04.2012г.

Община
Омуртаг и

Извършена проверка на място, съвместно с
представител на Община Попово в обект: „Яйца и
птици-Ломци”ООД, с.Ломци, общ.Попово. От
извършения оглед на място се констатира че следва
да се извърши почистване на наличните бетонови
резервоари и терена на прилежащите територии на 2
броя халета. За целта е съставен констативен
протокол и е дадено предписание с конкретен срок за
изпълнение. Жалбоподателя бе уведомен с писмо от
РИОСВ с изх.№ 32-С/.05.2012г.
Изпратен по компетентност до Община Каолиново с
писмо изх. № 33-С/03.05.2012г. Подателя на сигнала
е уведомен за това с писмо изх. №. № 33-С1/03.05.2012г.

Изпратен сигнала до отговорните институции с
писма изх.№2940/02.05.2012г. и

преливане на септична
яма за битови води от
жилищна сграда.
Изрязване на дървета

РЗИТърговище

изх№2941/02.05.2012г.

Община
Шумен

Изпратен по компетентност до Община Шумен с
писмо №35-С/27.04.2012г. Подателя на сигнала е
уведомен за това със същото писмо.
Извършена проверка на място на 02.05.2012г. при
което се установи, че принципа на отглеждане на
животните е върху суха постеля и се формират малки
количества течна торова маса. По време на
проверката не се констатира изтичане на отпадъчни
води, а единствено следи от предходно изтичане по
съседен общински път. За предотвратяване на
повторно изпускане и замърсяване с течна торова
маса от животновъдният обект се даде предписание
с КП№КН-012/02.05.2012г. на собтвеника.
Извършена проверка на место с КП № 05ДС/26.04.2012г. От извършената проверка се
констатира, че г-жа Гюлбахар Реджебова изкупува
коприва на посочения от подателя на сигнала адрес,
като не е уведомила РИОСВ-Шумен за
организирания от нея билкозаготвителен пункт и не
разполага с издадени позволителни за ползване на
лечебни растения. С констативния протокол е дадено
предписание на нарушителя да се яви в РИОСВШумен за съставяне на АУАН и правене на постъпки
за регистриране на билкозаготвителния пункт.
Подателя на сигнала е уведомен по телефон за
резултата от проверката.

11. 24.04.2012г.

35-С/ 24.04.2012г.

12. 25.04.2012г.

36-С/25.04.2012г.

Кравеферма в съседство
на подателя на сигнала
без изградена септична
яма

РИОСВШумен

13. 26.04.2012г.

37-С/ 26.04.2012г.

Изкупуване на коприва в
нерегламентиран
билкозаготвителен пункт
в с. Ивански, ул. „Иван
Дяков” 33

РИОСВ
Шумен

Месец Март 2012 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

16-С/01.03.2012г.

Нерегламентирано
сметище в село Разбойна
общ. Търговище

Община
Търговище

07.03.2012г

17-С/07.03.2012

Преминаване
на
селскостопански
животни през с Бяла река
общ.
Върбица
и
замърсяване на улици в
нас място

Общ.
Върбица

3

09.03.2012 г.

18-С/ 09.03.2012г.

Невъобразима смрад,
прах и изпарения при
отглеждането
на
пилета в стопанска
постройка.

РЗИ, Общ.
Търговище,
РИОСВШумен,
ОДБХ Търговище

4

09.03.2012 г

19-С/ 09.03.2012г.

Невъобразима смрад,
прах и изпарения при
отглеждането
на
пилета в стопанска
постройка.

РЗИ, Общ.
Търговище,
РИОСВШумен,
ОДБХ Търговище

5.

13.03.2012г

20-С/13.03.2012г.

Задушлива миризма в
следствие на изгаряне на
лавандула

РИОСВШумен

1.

01.03.2012г.

2.

Изпратен сигнал по компетенция с писмо
Получено писмо вх№1632/14.03.2012г. от община
Търговище за извършена проверка с описани мерки
предприети от тяхна страна за почистване на
сметището и предотвратяване повторното му
използване от жителите на с. Разбойна .
Изпратен сигнал по компетенция с писмо до
общината

Извършена съвместна проверка на 19.03.2012г. от
РИОСВ-Шумен с представители на РЗИ, ОДБХ, Общ.
Търговище. ОТ проверката се установи ,че към
момента няма наличие на неприятни миризми и като
цяло няма отглеждане на животни –пилета. От страна
на РИОСВ-Шумен се състави констативен протокол
№КН-08/19.03.2012г. с писани в него констатации.
Изпратено писмо в отговор на подателя на сигнал
изх.№94-00-577/27.03.12г. от Общ.Търговище
Извършена съвместна проверка на 19.03.2012г. от
РИОСВ-Шумен с представители на РЗИ, ОДБХ, Общ.
Търговище. ОТ проверката се установи ,че към
момента няма наличие на неприятни миризми и като
цяло няма отглеждане на животни –пилета. От страна
на РИОСВ-Шумен се състави констативен протокол
№КН-08/19.03.2012г. с писани в него констатации.
Изпратено писмо в отговор на подателя на сигнал
изх.№94-00-577/27.03.12г. от Общ.Търговище
Извършена е проверка на място. Съставен е КП 10АВ/16.03.2012г.Дадени са 2 бр. предписания. Едното
предписание е на кмета с. Върбак за запознаване с КП
и предаването му на нарушителя, като се уведоми
РИОСВ-Шумен в едноседмичен срок. Второто за

6.

13.03.2012г.

21-С/13.03.2012г.

Запалени отпадъци от
лавандула

РИОСВШумен

7.

20.03.2012г.

22-С/20.03.2012г.

Нерегламентирано
сметище9 чували с
касови бележки и др.

РИОСВШумен

8.

21.03.2012г.

23-С/21.03.2012г.

Сеч на стари дървета от
дъб

Община
Шумен

нарушителя за представяне в РИОСВ-Шумен
документация по дейността изваряване на лавандула
/ разрешения, регистрации, договори и др./
Извършена е проверка на място. Съставен е КП 10АВ/16.03.2012г.Дадени са 2 бр. предписания. Едното
предписание е на кмета с. Върбак за запознаване с КП
и предаването му на нарушителя, като се уведоми
РИОСВ-Шумен в едноседмичен срок. Второто за
нарушителя за представяне в РИОСВ-Шумен
документация по дейността изваряване на лавандула
/ разрешения, регистрации, договори и др./
Извършена е проверка на място. Съставен е КП 11АВ/20.03.2012г.Дадени са 1 бр. предписания на
управителя на “ХИКС” клуб – Бар за контролирано
изхвърляне на битовите отпадъци от заведението.
Изпратен по компетентност до Община Шумен с
писмо №1942/23.03.2012г. Подателя на сигнала е
уведомен за това със същото писмо.

Месец Февруари 2012 ГОДИНА
№
1.

Дата

Постъпил
сигнал
10.02.2012г. 11-С/10.02.2012г.

Сигнал
Неспазване на хигиенни
изисквания при
отглеждане на
селскостопански животни
в с. Пролаз общ.
Търговище

Отговорна
институция
РДНСК,
ОДБХ,
РИОСВ РЗИ,
Общ
Търговище

Предприети действия
Изпратено писмо №11-с/16.02.2012г. до подател на
сигнала за отлагане на проверка до благоприятни
климатични условия.
Извършена проверка на място на 29.02.2012г. , при
която се направи оглед на овцеферма собственост на
ЗП”Шахин Ахмедов”и оглед на съседен имот
собственост на “Криси-2”ЕООД с намиращ се на
плища му мотел и ресторант.
При птоверките не се констатираха нарушенията
описани в сигнала, като се съставиха 2бр.

2.

22.02.2012г. 12-С/22.02.2012 г.

3.

23.02.2012г. 14-С/ 23.02.2012 г.

4.

5.

23.02.2012
г.

№ 13-С/
23.02.2012 г.

23.02.2012г. 15-С/23.02.2012г.

Замърсяване с отпадъчни
води от частен имот, в
който се отглеждат крави и
оттичането им по улица в
с. Крива река.
Сеч на орехова градина
над яз. Шумен

РИОСВШумен

Изкупуване на отпадъчна
хартия, найлон и бутилки /
нерегламентиран пункт за
изкупуване на отпадъци /
Замърсяване с течна и
твърда торова маса по
улица в с. Пристое от
частен имот, в който се
отглеждат животни.

Община
Попово

Община
Шумен

РИОСВШумен

констативни протоколи №КН-06 и №КН06/29.02.2012г. В протоколите се дадоха 3бр.
предписания с конкретни срокове за профилактика на
събирателни съоръжения за отпадъчни води и
предприемане на мерки за предптвратяване на
бъдещо замърсяване на повърхностни и подземни
води обекти.
Собственика на мотела е и подателя на сигнала, като
в констативния с направения КП е уведомен за
извършеното по него.
Извършена е проверка на място. Съставен е КП ВС03/27.02.2012г. Дадено е едно предписание на
нарушителя за прекратяване на замърсяването.
Жалбоподателя присъства по време на проверката.
Извършена проверка на место (КП № 02-КБ/
23.02.2012 г.) съвместно с Община Шумен, която
следва да предприеме необходимите действия
Извършена проверка на место / КП №01АВ/23.02.2012 г./ съвместно с община Попово, която
следва да наблюдава описания обект и да
сигнализира РИОСВ-Шумен за действията му.
Извършена е проверка на място. Съставен е КП ВС04/27.02.2012г. Дадени са 2 броя предписания.
Едното предписание е на нарушителя за прекратяване
на замърсяването. Второто е на кмета на с. Пристое за
следене изпълнението на даденото предписание и
уведомяване на РИОСВ- Шумен при нарушение.
Жалбоподателя присъства на проверката.

Месец Януари 2012 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил

Сигнал

Отговорна

Предприети действия

сигнал
01-С/ 04.01.2012г.

институция
Незаконна сеч на 2 бр.
дървета – акация в с.
Тимарево

Община
Хитрино

1.

04.01.2012г.

2

04.01.2012г. 02-С/04.01.2012г.

Изтичане на отпадъчни
води от кравеферма

РИОСВШумен

3

10.01.2012г. 03-С/10.01.2012г.

Отглеждане на 150 броя
овце в границите на
населеното място- с.
Могилец, община
Омуртаг.

4.

12.01.2012 г 05-С/12.01.2012 г.

Замърсяване на въздуха –
задушлива миризма на
пластмаса в района на
обръщача в кв. “Б.
Българанов”.

Община
Омуртаг,
РЗИТърговище,
ОДБХТърговище
РИОСВ
Шумен

5

19.01.2012

Използване на отпадъчни
фракции /жълта кал,
примесена със сол/,
съдържащи големи
частици, вместо пясък за
опесачаване от
“Пътинжинерингстрой-

07-C/19.01.2012

РИОСВ
Шумен

Сигнала е препратен до община Хитрино за
извършване на проверка по компетентност. При
извършената проверка от страна на служители
на общината е установено, че няма допуснато
нарушение на Наредба № 1 на Община
Хитрино.
Направена проверка на място с констативен
протокол №КН-02/05.01.2012г. „Янкови” ООД
кравеферма с. Априлово. В протокола е дадено
едно предписание за прекратяване на
изпускането на отпадъчни води и
предотвратяване на повторно изпускане.
В отговор са изпратени са писма до подателя на
сигнала и до МОСВ.
Изпратени са писма по компетентност до кмета
на Община Омуртаг, кмета на с. Могилец, РЗИТърговище, ОДБХ- Търговище и Айдън Алиев
Алиев. Писмо № 03-С/12.01.2012г. За
предприетите мерки РИОСВ- Шумен, следва да
бъде уведомен.
Извършена проверка с Констативен протокол №
01-РД/13.01.2012 г. Обходен района – автобусен
обръщач и местност “Топхане”. Не е
установено разпространение на специфична
миризма и производствени източници на
емисии.
Извършена проверка с Констативен протокол №
МС - 04/20.01.2012 г.: проверени база “Пътно
поддържане град Търговище” и трошачносортировъчна инсталация – база село Лиляк,
общ.
Търговище,
стопанисвани
от
“Пътинжинерингстрой-Т”ЕАД град Търговище.
За поддръжка на пътищата се влага трошен

Т”ЕАД град Търговище.

6

20.01.2012

№ 08-С/ 20.01.2012

Нарушения на
законодателството в
различни области –
екология, охрана на труда,
хигиенни условия в
производството и други – в
“Крис ойл 97” ЕООД фабрика за производство
на растителни масла
гр.Каспичан

РИОСВШумен,
Дирекция
“Инспекция
по труда,
ОДБХШумен и
РЗИ-Шумен

пясък – фракция 0-4 мм, добиван в кариера село
Лиляк. На фракциониране в трошачносортировъчната инсталация се подлага два вида
варовик, добиван в кариера село Лиляк: кремав
и сив. Представиха се два броя протоколи от
изпитване в акредитирана лаборатория за
петрографски
анализи
съгласно
които
добиваният варовик не съдържа глинеста
съставна част. При фракционирането на
натрошеният варовик не се генерира отпадъчна
фракция. На депото на “Пътно поддържане град
Търговище” визуално не бе установено наличие
на едра фракция, примесена към трошеният
пясък /0-4/ предвиден/подготвен за опесъчаване.
На 25.01.2012 г. е извършена проверка на место
в “Крис ойл 97” ЕООД - фабрика за
производство на растителни масла гр.Каспичан.
Проверката на РИОСВ-Шумен е извършена по
отношение спазване екологичното
законодателство по компоненти води, химични
вещества и въздух. Останалите институции
извършиха проверка по компетентност.
Наличните локални пречиствателни съоръжения
за отпадъчни води се експлоатират. За
установяване ефективността на пречистването
са взети са контролни проби от отпадъчни води
след пречистване, преди заустване в р.Каменица
за установяване ефективността на пречистване.
По отношение употреба и съхранение на опасни
химични вещества не са установени нарушения.
Използваните 2 вида химични вещества се
употребяват съгласно технологичните
изисквания.
При проверката не се установи изпускане във
воден обект на отпадъчни технологични

7.

20.01.2012г. 09-С/20.01.2012г.

Ранена хищна птица на
пътя на 7-ми км, в близост
до язовир до с. Лозево

РИОСВШумен

8.

12.01.2012г. 04-С/12.01.2012 г.

Замърсяване на терени с
отпадъци в с. Венец и
с.Ясенково

Общ. Венец
РИОСВШумен

течности – соапщок и хидратна вар. Същите се
употребяват в технологичния процес и не се
изпускат в околната среда.
Направена проверка на място с констативен
протокол № 01-КБ/20.01.2012г. Птицата не е
намерена, за което подателя на сигнала е
уведомен с писмо Изх. № 09-С/ 23.01.2012 г. на
РИОСВ- гр. Шумен.
Изпратен по компетентност до кмета на
Община Венец. С Писмо № 482/25.01.2012г.
общ. Венец уведомява за извършена проверка
РИОСВ. Изпратено Писмо №04-С до подател на
сигнал с отговор от проверката на общ. Венец.

