ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Декември 2014 г.
№
1.

Дата

Постъпил
сигнал
03.12.2014г. 134-С/03.12.2014

Сигнал
Наводняване на нивиземеделски
земи
в
землище с. Хан Крум при
пътя
за
гр.
Велики
Преслав, и преливане на
местни дерета, поради
прекъсване на канал от
ремонт на пътя , и
замърсяване на водата от
Депо за отпадъци Шумен

Отговорна
институция
БДЧР –
Варна , за
замърсяване
– РИОСВ
Шумен

Предприети действия
Изпратено
писмо
до
БДЧР
Варна
№6420/08.12.2014г.
Извършена съвместна проверка с БДЧР Варна
на место и в присъствие на подателя на сигнала.
Установено обилни валежи през последните
дни, вследствие на което са оводнени
земеделски земи и водния оток на местни дерета
в района на южно от кв. Дивдядово и източно от
с. Хан Крум. Установено замърсяване с
инфилтрат на Дере при стрелбище кв.
Дивдядово. Установена в Регионално Депо за
ТБО Шумен, авария на ел. Табло и помпена
станция, вследствие преливане на инфилтрат от
Ретензионен басейн. Същият чрез Канавка, се
зауства в местно дере и го замърсява.
Дебита на водата в дере и р. Камчия е много
голям и замърсената вода се разрежда силно .
Поради горното няма мъртва
риба и
замърсяване на р. Камчия.
Предприети мерки за възстановяване водния
оток в Канал при път за с. Хан Крум, чрез
БДЧР, и Предписване на Титан - БКС за
отстраняване на авария и замърсяване с
инфилтрат.
Съставен
КП.
№
ВВ069/09.12.2014г.

2.

05.12.2014г.

135-С/ 05.12.2014

От „Фарма Вет“ ООД, за
нередности, наличие на
плъхове, лоша биозащита
на Кучета, събиране на
отпадъчни води, липса на
дезинфекция , почистване
на фекалии от клетки на
Общински приют за
Кучета, гр. Шумен , към
Германо - Български
център , клон Шумен

ОБДХШумен,
РИОСВ
Шумен за
отпадъчни
води.

3.

10.12.2014г. 136-С/ 10.12.2014

В кв. Гривица- Б.
Българанов при ОДЗ
Слветулка, гр. Шумен, по
прилежаща северна улице
изтича вода с мирис на
нефтопродукти и видими
петна.- ул. Ген.
Драгомиров №40

РИОСВ
Шумен,
Община
Шумен

4.

15.12.2014г. 137-С/15.12.2014

Община
Хитрино

5.

16.12.2014г. 138-С/16.12.2014

6.

22.12.2014г. 139-С/22.12.2014

Г-н Баки Ахмедов
Хюсниев от с. Тимарево е
извел битово-фекални
води на улицата
Замърсяване с отпадъци от
ЕРД в с. Долна Хубавка,
общ. Омуртаг
Извън гр. Шумен по пътя
за с. Лозево са изхвърлени
дрехи втора употреба в
чували с надпис Мания

1. Подготовка на писмо по компетентност до
ОБДХ Шумен, предстои изпращане
2.Скоро извършена проверка при предходен
Сигнал №133/25.11.2014 г. За замърсяване
сфекалии, при което е направена проверка
на место в Приют за животни. Отпадъчните
води се събират в Септична яма заедно с
бекална маса от кучет. Съгласно Договор с
ф-ма „Роял-Варна“ се изчерпват
отпадъчните води и фекалната маса и
пречистват в ГПСОВ Шумен. Предходни
предписанияизпълнени от Проверка през м.
Май 2014 г. – Подготвя се писмо отговор до
подател на сигнала.
Извършена проверка на место с Община Шумен
и ОДЗ „Светулка“ . Съставен КП № ВВ070/11.12.2014 г .
Дадени са предписания за почиствани на
утаителна Шахта при Горивно складово
стопанство – Вкопано помещение и извършване
следене на запълването- мониторинг и
изчерпване на събирателна утаителна шахта , с
документиране.
Препратено по компетентност до Община
Хитрино с писмо № 137-С/ 16.12.2014 г., с
копие до подателя на сигнала.

Община
Омуртаг

Препратено по компетентност до община
Омуртаг

РИОСВШумен

Извършена съвместна проверка на място със
служители на общинска администрация Шумен на магазин Мания и на посочения
участък, за което е съставен констативен

протокол СЙ-103/23.12.2014 г. Дадено е
предписание за почистване на констатираното
замърсяване.
Месец Ноември 2014 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1.

04.11.2014г. 132/04.11.2014

Добив на шистов газ в с.
Осмар, с. Троица, общ.
Велики Преслав

РИОСВШумен,

2.

25.11.2014г. 133/25.11.2014

Нерегламентирано
изхвърлянена екскременти
от кастрационен център
гр.Шумен във воден обект
в района на околовръстния
път на 200 м източно от
пътя

РИОСВШумен,
ОДБХ

Предприети действия
Извършена е проверка на място, при която се
установи, че в землищата на с. Хан Крум, в с.
Осмар, с. Троица, общ. Велики Преслав се
извършва 3D проучване за нефт и природен газ.
За тези действия дружеството извършващо
проучванията има издадено Решение на
Министерски съвет и е уведомило Община В.
Преслав и населените места, където ще се
провежда проучването. Установи се, че в с. Хан
Крум, в с. Осмар и с. Троица има разлепени на
видни места съобщения, уведомяващи
населението за дейността по проучване на
природен газ. Проучването се извършва на
принципа на ехо-локация, чрез сеизмични
вълни. Не се установиха локални замърсявания
от нефтопродукти в района, където е базирана
техниката.
Извършена съвместна проверка на РИОСВ и
ОДБХ. Установи се наличие на полиетиленови
торби с фекална маса от Общински център към
СНЦ „ГБПЖ”, изхвърлени в руслото и по
бреговете на р.Теке дере, източно от
околовръстен път на гр.Шумен, между пътни
отклонения към „Алкомет” АД и „Брамас 96”

АД. Дадено е предписание за почистване на
замърсените терени, бряг и водно течение-русло
на р.Теке дере. Предстои съставяне на АУАН
Месец Октомври 2014 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
08.10.2014г. 125-С/08.10.2014 г.

2.

14.10.2014г.

3.

14.10.2014г. 127-С/16.10.2014 г

Несъответствие на
площадката с условията от
издаденият документ за
дейности с ИУМПС и
нерегламентирано
изгаряне на кабели и масла

РИОСВ-гр.
Шумен

4.

23.10.2014г. 128-С/23.10.2014 г.

с. Паламарца, община
Попово – на Късова

ОДБХТърговище,

126-С/14.10.2014 г.

Сигнал
горене на отпадъци от
строително
ремонтна
дейност на ул. Петър
Берон №42

Обява в сайт, за продажба
на бухал – гр. Каспичан

Отговорна
институция
РИОСВ-гр.
Шумен

РИОСВ-гр.
Шумен

Предприети действия
Извърши се проверка на място с констативен
протокол СР- 89/08.10.2014 г., извърши се оглед
на строителния обекта, при което не се
констатира изгаряне на отпадъци. На
строителната фирма е дадено предписание във
връзка с привеждане дейността на фирмата в
съответствие с изискванията на Закона за
управление на отпадъците.
Изпратено писмо до ОД МВР- гр. Шумен с изх.
№ 126-С/ 14.10.2014 г. за оказване на
съдействие при установяване самоличността на
лицето пуснало обявата и предоставяне на
личните му данни с цел съставяне на АУАН по
реда на ЗБР.
Извърши се проверка на място с констативен
протокол ЮИ- 91/29.10.2014 г., извърши се
оглед на площадката и местата за съхранение на
отпадъците, както и на халетата за съхранение
на авточасти. Не се констатира несъответствие с
условията на издаденият документ. Отпадъците
се съхраняват съгласно изискванията. Не се
констатира изгаряне на отпадъци от отработени
масла и кабели.
Изпратено писмо с изх. № 128-С/27.10.2014 г.
до ОДБХ –Търговище и Община Попово (с

5.

29.10.2014г. 129-С/29.10.2014 г.

6.

30.10.2014г. 130-С/30.10.2014 г.

7.

31.10.2014
г.

131-С/31.10.2014 г.

поляна има образувано
нерегламентирано
сметище от оборска тор.
Гр. В. Преслав – незаконен
автосервиз
Намерена птица в
безпомощно състояние

Община
Попово

копие до подателката на сигнала) за решаване
по компетентност.

Общ. В.
Преслав
РИОСВ Шумен

Изпратено писмо до общ. Велики Преслав

Препратена жалба от
Районна прокуратура – гр.
Търговище относно
разпространение на
миризми в жилище
намиращо се на адрес гр.
Търговище, ул.
„Странджа” № 13.

Извършена проверка на място с КП № ДС108/30.10.2014 г., при която се установи, че
птицата е намерена на яз. Тича и впоследствие
транспортирана до гр. Шумен. Тя е все още
малка и не може да лети, като също така има и
проблем с движението на десния крак. При
допълнителен оглед се установи, че птицата е от
вида Червеноврат гмурец. Гмуреца е изпратен
за лечение и доотглеждане в Спасителен център
за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара
Загора. Подателя на сигнала присъства по време
на проверката.
Даден отговор до Районна прокуратура – гр.
Търговище.

Месец Септември 2014 г.
№
1.

Дата

Постъпил
сигнал
01.09.2014г. 108-С/ 01.09.2014 г.

Сигнал
Замърсяване на почвата и
общинския път с отпадъци
от зелени орехи в

Отговорна
институция
РИОСВ,
Община
Каспичан

Предприети действия
Сигнала е препратен с писмо с изх. №108С/01.09.2014 г. до Община Каспичан с копие до
подателя на сигнала, за извършване на проверка

стопанския двор на с.
Каспичан, общ. Каспичан

2.

01.09.2014г. 109-С/01.09.2014 г.

Измряла
риба
в
яз.Царевци, общ. Омуртаг

РИОСВШумен,
БДУВ-ДР,
ИАРА-Т-ще,
Община
Омуртаг

по компетентност, след която писмено да бъдат
уведомени РИОСВ-Шумен и подателя на
сигнала за резултата от проверката и
предприетите действия. На 16.09.2014 г. в
РИОСВ – Шумен е входирано писмо с № 4958,
с което от община Каспичан ни уведомяват, че е
извършена проверка от тяхна страна, при която
са потвърдени думите на жалбоподателя и е
наредено на собственика на имота, да
преустанови изтичането на отпадъчната течност
и да почисти образувалата се утайка по улицата.
Подателя на сигнала е уведомен за резултата от
извършената проверка.
Язовирът е общински, не е отдаден на концесия.
Захранва с вода яз.Ястребино. При проверката
се установи следното – водите на язовира са
прозрачни, без миризма. Има измряла риба
каракуда и червеноперка, около 150 бр.,
повечето от която се намира на сушата, до
около 0,5 м от водата. По западния бряг на
язовира се наблюдават отделни петна запенване,
непосредствено до брега, с диаметър до 5-7 см
всяко петно. Взета е 1 брой проба от
повърхностни вод до западния бряг на язовир
Царевци, от участък в който има найзабележимо прибрежно наличие на запенени
участъци.
Извърши се оглед на воден обект – малка река,
който идва от посока юг и захранва язовира с
вода. Установи се, че реката е прозрачна, без
цвят и миризма, в нея плуват множество рибки с
размер до 5 см и не се вижда умряла риба.
По данни на представител на БДУВ-ДР –
язовирът е със средна дълбочина 2,5 м, силно

110-С/02.09.2014 г.

Измряла риба в яз. Фисек

РИОСВШумен,
ИАРА, БУБ
ООД

3.

02.09.2014г.

4.

04.09.2014г. 111-С/04.09.2014 г.

Намерен щъркел в с.
Зайчино ореше, общ. Нови
пазар. Птицата не може да
лети.

РИОСВШумен,

5.

05.09.2014г. 112-С/05.09.2014 г.

Извършване на
авторемонтна дейност от

РИОСВ
Шумен,

затлачен от наноси. През основния изпускател
преминават води с дебит 25-30 л/сек. Нивото на
водоема е около 0,7 м от кота преливник.
От извършената проверка се установи измряла
риба в северния участък на язовира, около 50
екземпляра в различна степен на разложение.
Много от по-леко разложените риби имат
наличие на червени петна и ивици в коремната
област.
Констатира се сивкаво-черен до черен цвят на
северната част на водоема. Водите са напълно
непрозрачни, но без осезаема миризма.
Забелязаха се ограничени петна и ивици от
прибрежно запенване по огледания участък. Взе
се 1 брой еднократна проба от повърхностни
води на язовир Фисек от участък южно от ханче
„Фисека”.
По данни на представител на стопанисващото
дружество „БУБ” ООД, измирането е започнало
от около 29.08.2014 г., а на 28 и 29 август е
имало пръскане с препарати на земеделски земи
в околностите на язовира.
Извършена проверка на място с КП № 94ДС/04.09.2014 г., при която се установи, че
става дума за млад екземпляр от вида Бял
щъркел, който няма видими външни
наранявания, но е физически много слаб и не
може да лети. Птицата е изпратена за
доотглеждане в Спасителен център за диви
животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
Подателя на сигнала присъства по време на
проверката.
С писмо на РИОСВ Шумен № 112-С/08.09.2014
г. сигналът е препратен до Община Шумен (с

6.

08.09.2014г. 113-С/ 08.09.2014 г.

7.

11.09.2014г. 114-С/11.09.2014 г.

физическо лице на ул.
„Ружа Тенева” № 2, в
резултат на което се
замърсява въздуха.
Замърсяване на околната
среда от птицеферма на
„Гужер комерс” ООД

Община
Шумен

копие до подателя на сигнала) за решаване по
компетентност.

РИОСВШумен

Носеща се непоносима
миризма от фирма „Фарма
Вет” ООД, гр. Шумен.

РИОСВШумен,
„ОДБХ”, гр.
Шумен

Извършена проверка на место с К П № ВВ048/26.09.2014 г. В деня на проверката не се
установи замърсяване на околната среда с
отпадъци, химични вещества и отпадъчни води.
Дадени са следните предписания:
- 5 бр за извършване действия за привеждане в
съответствие с екологичното законодателство,
касаещо опасни химични вещества,
- 1 бр. за извършване почистване
канализационен тръбопровод за битови води с
цел предотвратяване риска от замърсяване на
околната среда.
- за изготвяне оценка на възможни случаи на
непосредствена заплаха за екологични щети
- за изготвяне план за действие при промишлени
аварии
Съставен е акт за осъществяване на дейност в
Птицеферма с. Зараево без издадено
Комплексно разрешително по реда на Закона за
опазване на околната среда
Изготвена е и изпратена до Дружеството,
Заповед за налагане на принудителна
административна мярка за намаляване
капацитета на животновъдния обект.
Изготвен е и изпратен до МОСВ, отговор за
извършената проверка и констатациите от нея.
На 15.09.2014 г. се извърши проверка на Цех за
производство на екструдирани храни за
домашни любимци, собственост на фирма
„Фарма Вет” ООД, гр. Шумен, където се

8.

15.09.2014г. 115-С/15.09.2014 г.

Замърсяване на
екопътеката водеща от р-т
“Боровец” към пещера
“Зандана”

РИОСВШумен,
Общ. Шумен

9.

15.09.2014г. 116-С/ 15.09.2014 г.

Намерен щъркел със
счупено крило или крак в
с. Камбурово,
общ.Омуртаг

РИОСВ
Шумен

установи, че към момента не се извършва
производствена дейност и не се установи
неприятна миризма извън помещението. С
предписание са поискани да се представят в
РИОСВ – Шумен документи описани в КП №
70-ЗК/15.09.2014 г., същият е подписан на
23.09.2014 г. от Управителя на Дружеството и е
входиран в РИОСВ – Шумен с писмо №
5030/23.09.2014 г. С писмо изх. № 114С/02.10.2014 г. копие от сигнала и копие от
документите входирани от фирмата са
изпратени до „ОДБХ”, гр. Шумен – за
предоставяне на информация относно тяхната
компетентност , предвид извършваната от
дружеството дейност. С писмо изх. № 114-С от
10.11.2014 г. е изпратен отговор до
жалбоподателя.
Извърши се проверка на място по подеденият
сигнал съвместно с представител на Общ.
Шумен. Констатира се наличието на отпадъци
от пластмасови и стъклени опаковки,
полиетиленови торбички. Дадено е 1 бр.
предписание да се почисти замърсеният участък
със срок на изпълнение до 08.10.2014 г. С писмо
с изх. № 115-С от 25.09.2014г. подателят на
сигнала е уведомен по електронна поща за
резултата от проверката.
След проведен допълнителен разговор с
подателя на сигнала (кмета на населеното
място) с цел уточняване моментното състояние
на птицата, същия ни уведоми, че тя вече е
умряла. С оглед на това и на основание чл. 39,
ал. 2, т.4 от Закона за биологичното
разнообразие, бяха дадени указания на кмета на

10. 17.09.2014г. 117-С/17.09.2014 г.
11. 17.09.2014г. 118-С/17.09.2014 г.

12. 18.09.2014г. 119-С/18.09.2014 г.

13. 20.09.2014г. 120-С/20.09.2014 г.

Мътност във питейната
вода на с. Пет Могили
Провеждане на интензивна
сеч в околностите на село
Стара речка, общ.
Антоново
Силна неприятна миризма,
идваща от екерисажа на
„Брамас 96” АД, гр.
Шумен. Има струпани на
открито чували с
месокостно брашно.

РЗИ - Шумен

Изгаряне на гуми в дворно
място, ул. “Дедеагач” 17,
гр. Шумен

РИОСВ – гр.
Шумен

РИОСВ
Шумен
РИОСВ
Шумен

с. Камбурово, щъркелът да бъде оставен в
района където е бил намерен.
Препратено по компетентност до РЗИ-Шумен, с
копие до подателя на сигнала.
Извършена проверка на място (съставен КП №
87-КБ/ 19.09.2014 г.) и даден отговор на
Районна прокуратура- гр. Омуртаг на 26.09.2014
г.
Извършена проверка на място с КП № ВЗ35/18.09.2014 г., при която се установи, че има
струпване на чували от месокотсно брашно на
оградена открита площадка в района на
предприятието, която е чакълирана. Дадено е
предписание същите да се преместят на
разрешените с комплексно разрешително
площадки за временно съхраняване на отпадъка
или да се предадат на фирма, с която имат
сключен договор, съгласно разпоредбите на
ЗУО.
Извършена проверка на място с КП № СЙ80/20.09.2014 г. При проверката се констатира,
че в дворното място, стопанисвано от г-н
Ивален Иванов, се подготвя зимнина (компоти),
като се изгарят дървени парчета (плоскости) от
стара секция. Не бяха установени следи от
изгаряне на гуми. В гореописаното дворно
място се съхраняват 11 бр. излезли от употреба
автомобилни гуми, формирани при подмяната
на гумите на 2 бр. автомобили, собственост на
семейството на г-н Иванов. Дадено е
предписание да се предадат излезлите от
употреба гуми на фирма, притежаваща
документ по чл. 35 от ЗУО и да се представи в
РИОСВ – гр. Шумен документ, удостоверяващ

14. 26.09.2014г. 121-С/26.09.2014 г.

Намерен ранен ястреб в
имренчовската кория,
земл. с. Имренчево, общ.
В. Преслав

РИОСВ – гр.
Шумен

предаването им. С писмо вх. № 5044/23.09.2014
г. г-н Иванов представя в РИОСВ – гр. Шумен
приемно-предавателен протокол от 23.09.2014 г.
за предаване на 11 бр. излезли от употреба
автомобилни гуми на “Ал и Ко” АД,
притежаващ документ № 15-ДО-033-07.
Подателката на сигнала е уведомена с писмо
изх. № 120-С/26.09.2014 г. за резултатите от
проверката и предприетите действия.
Извършена проверка на място с КП № 102ДС/26.09.2014 г., при която се установи, че
намерената птица е от вида Белоопашат
мишелов и е с ранено дясно крило, като найвероятно е стреляно по нея. Мишелова също
така е и физически слаб. В тази връзка 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.

Месец Август 2014 г.
№
1.

Дата

Постъпил
сигнал
01.08.2014г. 93-С/01.08.2014 г.

Сигнал
Намерен щъркел, който не
може да лети в с.
Церовище, общ. Омуртаг

Отговорна
институция
РИОСВ Шумен

Предприети действия
Извършена проверка на място с КП №79ДС/01.08.2014 г. При проверката се установи,
че става въпрос за млад екземпляр от вида Бял
щъркел, който е без видими външни
наранявания, но е физически много слаб и не
може да лети. Птицата е изпратена за
доотглеждане в Спасителен център за диви
животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
Подателя на сигнала присъства по време на
проверката.

2.

04.08.2014г. 94-С/04.08.2014 г.

Замърсяване на реката с
отпадни води от казан за
ракия в с. Енево

3.

07.08.2014г. 95-С/07.08.2014 г.

Намерен щъркел със

РИОСВ –
Шумен

РИОСВ – гр.

Извършена проверка на място. Констатирано е
изтичане на отпадъчни води, генерирани от
пункта за изваряване на ракия и заустването им
в местната река. Отпадъчните води са
охлаждащи, които преминават през 2 броя
събирателни резервоара за отпадъчни води и
джибри. При оглед на втория резервоар,
разположен в непосредствена близост до
местната река, се установи, че вследствие на
разместване на стените на съоръжението се
получава преминаване през разместения
участък на отпадъчни води с червено – кафяво
оцветяване. При оглед на реката се установи,
че посредством земно – насипна канавка
преминалите
отпадъчни
води
през
разместените участъци, достигат и се заустват
в местната река в с. Енево. Водите на реката в
точката на заустване и след нея са с
червеникаво – кафяво оцветяване. По
течението на реката в участъка между мост на
улица “Иван Вазов” и мост на изхода на село
Енево в посока бензиностанция “Шел” се
установиха замърсени участъци с остатъци от
ферментационна дейност. Дадени са 2 бр.
предписания: За представяне на актуален
договор за ползване на помещение под наем и
за прекратяване на заустването на отпадъчни
води от обекта, за предприемане на мерки за
недопускане на замърсяване на реката с
отпадъчни води и джибри. Подателя на сигнала
присъства по време на проверката и се подписа
в съставения на място констативен протокол №
ВС-49/13.08.2014 г.
Извършена проверка на място с КП № СЙ-

счупено крило – яз.
Шумен
Преселка, общ. Нови пазар

4.

08.08.2014г. 96-С/08.08.2014 г.

Замърсяване и оцветяване
на водата на малък язовир,
използващ се за
напояване. Вследствие на
замърсяването има
измряла риба

РИОСВ – гр.
Шумен, Общ.
Велики
Преслав

5.

11.08.2014г. 97-С/11.08.2014 г.

Намерен щъркел със
РИОСВ – гр.
счупено крило в частен
Шумен
двор в с. Златна нива, общ.
Каспичан

6.

14.08.2014г. 98-С/14.08.2014 г.

В землището на село
Лозево, камиони на
Автомагистрали –Черно

РИОСВШумен

72/07.08.2014 г. При проверката се установи, че
става въпрос за екземпляр от вида Бял щъркел,
който е със счупено крило. Птицата е
изпратена за лечение в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара
Загора. Подателят на сигнала е уведомен по
телефона за резултата от проверката.
Извършена проверка по течението на Осмарско
дере за вероятен източник на замърсяване. В
момента на огледа не е забелязан неестествен
цвят и миризма на водното течение. Извършена
е проверка на обект за дестилиране (казан за
ракия), като на стопанисващата фирма са
дадени предписания за прекратяване
възможността за заустване на дестилационни
отпадъци (джибри) във водния обект.
Дадени са и предписания на Кметство с. Осмар
за почистване на отпадъци, изхвърлени по
брега на Осмарско дере.
Извършена проверка на място с КП №84ДС/11.08.2014 г. При проверката се установи,
че става въпрос за млад екземпляр от вида Бял
щъркел, който няма видими външни
наранявания, но е физически много слаб и не
може да лети. Щъркелът има проблем при
размаха на дясното крило, но външно не личи
да има фрактура на крилото. Птицата е
изпратена за доотглеждане в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани” – гр.
Стара Загора. Подателя на сигнала присъства
по време на проверката.
Извършена проверка на място заедно с
представител на Автомагистрали –Черно море
АД и кмета на с. Лозево. Съставен констативен

море АД изхвърлят земни
маси премесени със
строителни отпадъци

7.

14.08.2014г. 99-С/14.08.2014 г.

Постъпил сигнал за
бедстващи млади птици в
гнездо

8.

20.08.2014г. 102-С/20.08.2014 г.

Усеща се ужасна
неприятна миризма,
вследствие работата на
пещите от Цех за
производство на варови
продукти с. Троица

9.

20.08.2014г. 103-С/20.08.2014 г.

По поречието на воден
обект, минаващ край
населени места в общ.
Антоново, са изхвърлени
умрели животни

протокол № ПП-82 от 21.08.2014г. Констатира
се запръстяване със земни маси на старото
закрито селско сметище, със земни маси от
изкопните дейности от търговски обект на
Кауфланд България АД. Представено е
удостоверение от Община Шумен за третиране
и транспортиране на земни маси, издадено на
Автомагистрали –Черно море АД. Не се
констатира смесване на земните маси със
строителни отпадъци.
РИОСВ - гр.
С КП №ТК-13/14.08.2014г. приети в РИОСВ
Шумен
гр. Шумен от подателя на сигнала три млади
бедстващи птици, едната от които във видимо
недобро състояние. Птиците са изпратени за
доотглеждане в Спасителен център за диви
животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
РИОСВ – гр.
На 20.08.2014 г. е извършена проверка на място
Шумен
и е съставен КП № 63-ЗК. При проверката се
установи, че Цехът за хидратна вар не
функционира, в момента трета пещ е в режим
на подгряване до достигането й до нормална
дейност за изпичане и производство на
негасена вар. На площадката не се усещаше
неприятна и задушлива миризма. До
жалбоподателя е изпратено писмо отговор с
изх. № 102-С от 21.08.2014 г.
Областна
След извършена незабавна проверка по сигнала
администрация от всички компетентни институции е
Търговище;
установено, че сигнала е неоснователен.
ОДБХ
Обходени са посочените в сигнала участъци.
Търговище;
Не са намерени трупове на изхвърлени
РИОСВ
животни.
Шумен; общ.
Антоново;

10. 22.08.2014г. 104-С/25.08.2014 г.

11. 26.08.2014г. 105-С/ 26.08.2014 г.

По главния път край гр.
Омуртаг, край отбивката
за кв. Еревиш е видян
щъркел, който не лети
Обява в сайт за продажба
на ястреб

РУП
Антоново;
кметове на
кметства
РИОСВ
Шумен; общ.
Омуртаг
РИОСВ – гр.
Шумен

12. 27.08.2014г. 106-С/ 27.08.2014 г.

Паднал гларус със счупено РИОСВ – гр.
крило
Шумен

13. 28.08.2014г. 107-С/28.08.2014 г.

Неприятна миризма и
замърсяване с торов
отпадна земни площи в с.
Здравец, община
Търговище

ОДБХ
Търговище,
Община
Търговище

След извършен обход на посоченото в сигнала
място, не е намерен щъркел
Изпратено писмо до ОД МВР- гр. Търговище
Изх. № 105-С/ 26.08.2014 г. за установяване на
нарушителя
Птицата /Сребриста чайка, гларус/ е прибрана с
КП № 80-КБ/ 27.08.2014 г. и изпратена за
лечение в СЦ, гр. Ст. Загора. Подателят на
сигнала присъства по време на прибирането й
Изпратено писмо изх. № 107-С/01.09.2014 г. с
копие до подателя на сигнала за решаване по
компетентност до ОДБХ – гр. Търговище и
Община Търговище. Изпратено копие до
подадтеля на сигнала за предприетите мерки от
ОДБХ – Търговище.

Месец Юли 2014 г.
№
1.

Дата

Постъпил
сигнал
01.07.2014г. 84-С/01.07.2014 г.

Сигнал
Замърсяване с отпадъци
на канал РП-7 до изхода
дюкер “Макак”, част от
НС “Виница”, в района на
ПС с ел. подстанция
“Макак”

Отговорна
институция
РИОСВ

Предприети действия
на 09.07.2014 г. се извърши проверка на канал
РП-7, свързващ дюкер „Макак” и помпена
станция „Макак”. В съоръжението има
налична вода с тъмен, почти черен, цвят и
гнилостна
миризма.
Няма
следи
от
стационарен или подвижен тръбопровод за
заустване на отпадъчни води, както и следи от

85-С/02.07.2014 г.

2.

02.07.2014г.

3.

08.07.2014г. 86-С/08.07.2014 г.

Относно птицеферма в с.
Янково собственост на
Димитър Димитров, от
която се носи ужасна
миризма и в която се
отглеждат хиляди птици

Неизвозване на битовите
отпадъци от гр. Нови
пазар, замърсяване на
площите около
контейнерите с ТБО.

РИОСВ,
ОДБХ

РИОСВ

такива. От извършен оглед на 2 бр.
животновъдни ферми в близост до канала, не
се установи наличие на съоръжения за
събиране на отпадъчни води.
на 10.07.2014 г. е извършена проверка от
експерти при РИОСВ Шумен на място в
птицефермата в с. Янково, собственост на ЕТ
”Димитър Димитров” – гр. Шумен. При
извършената проверка не се констатираха
нарушения на Закона за опазване на околната
среда . Дадено е предписание : „Да се започне
извършване на документиран мониторинг на
състоянието на съоръженията за отпадъчни
води на обекта. Резултатите да се отразяват в
Дневник. Да се сключи договор с лицензирана
фирма за почистване и транспортиране на
отпадъчните води до ГПСОВ за тяхното
пречистване.
След
изпълнение
на
предписанието, писмено да се уведоми РИОСВ
Шумен” със срок за изпълнение 25.07.2014 г
Извършена проверка на място на 17.07.2014 г.
с представител на Община Нови пазар, за
която е съставен конст. Протокол №ЮИ-62.
Констатира се, че няма замърсявания от
смесени битови отпадъци на територията на
гр. Нови пазар. В началото на месец юли
2014г. поради смяна на фирмата изпълнител на
услугата по сметосъбиране и сметоизвозване,
както и извършваните изкопни дейности по
рехабилитация на ВиК - мрежата са създали
временно затруднение в сметосъбирането,
което към момента на проверката е
отстранено. Подателят на сигнала е уведомен с
писмо с изх. №86-С/18.07.2014г.

4.

08.07.2014г. 87-С/ 08.07.2014 от
Областно пътно
управление Шумен

Тръба за отпадъчни води,
преминаваща през
водосток на път „КосовоКюлевча-Мадара”

РИОСВ,
Община
Шумен,
Община
Мадара

5.

14.07.2014г. 88-С/14.07.2014 г.

Замърсяване на местност
“Под манастира” от
изтичане на отпадъчни
води

Община Шумен

6.

21.07.2014г. 89-С/21.07.2014 г.

Намерен малък черен
щъркел, който не може да
лети, с. Кошничари, общ.
Търговище

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на 15.7.2014 г., с
присъствали представители на ОПУ - Шумен и
Кметство с. Мадара. Установи се наличие на
водосток за отвеждане на дъждовни води от
ул. Кокиче (от изток) през ул. Съединение към
незастроени площи (на запад). Непосредствено
до източния край на водостока се вижда част
от пластмасова тръба с диаметър 20 см, като
останалата част е вкопана в земята. На около
20 м. западно от ул. Съединение се вижда
бетонова плоча на резервоар с площ около 7 м
х 3,5 м, с пластмасова тръба - отдушник, през
която се видя наличие на вода в резервоара на
около 1,5-2,0 м от нивото на тавана. По данни
на присъствалите служители на ОПУ и
Кметството, не е известно кой и кога е
построил съоръжението. Дадено е предписание
до Кмет на с. Мадара, в срок до 31.07.2014 г.
да предупреди всички собственици и
ползватели на имоти на ул. Кокиче да
преустановят заустване на отпадъчни води в
тръбопровод и резервоар до ул. Съединение и
да изградят септични ями в законоустановени
места.
Изпратено писмо за решаване по
компетентност до Община Шумен с изх. № 88С/23.07.2014 г. Даденият срок за отговор е до
11.08.2014 г. Писмото е изпратено и до
подателя на сигнала за информация, относно
препращането.
Извършена проверка на място с КП № 73ДС/21.07.2014 г., при която се установи, че
става дума за млад екземпляр от вида Черен
щъркел (Ciconia nigra), който не може да лети.

7.

21.07.2014г. 90-С/21.07.2014 г.

8.

21.07.2014г. 91-С/21.07.2014 г.

Птицата няма видими външни наранявания, но
е физически слаба. В тази връзка щъркела бе
изпратен за доотглеждане в Спасителен център
за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара
Загора. Подателя на сигнала присъства по
време на проверката.
Запушени с пяна дупки на РИОСВ-Шумен Извършена проверка на място с КП № 75пчелояди в района на кв.
ДС/21.07.2014 г., при която се установи, че
Герен, гр. Търговище
около 15 дупки на пчелояди са запушени с
полиуретанова пяна. Не се установи кой е
запушил гнездата на пчелоядите. Дупките бяха
отпушени впоследствие от наша страна и
отново могат да бъдат обитавани от пчелояди.
Подателя на сигнала е уведомен по телефона
за резултата от проверката.
Замърсяване и неприятна РИОСВ Шумен, Извършена е проверка на място с отговорните
миризма от отглеждане на Водоснабдяване институции – ОДБХ - Търговище,
крави на ул. “Хан
“Дунав”, ОДБХ “Водоснабдяване Дунав”, Община Опака.
Омуртаг” № 34, гр. Опака. Търговище,
Съставен е КП № ПП-76 от 31. 07. 2014г. При
Община Опака проверката се установи, че твърдата торова
маса от животните се съхранява на частен
имот собственост на г-н Османов – собственик
на животновъдния обект, върху почвата.
Замърсяването е с площ около 100 кв. м.
Съхранението се извършва върху скат, от
който торовата маса се свлича и пропада в
имот общинска собственост. Течната торова
маса и водите от измиване на помещението се
събират в метален варел, от който посредством
PVC тръба се заустват върху почвата в имота
общинска собственост. Налични са оводнени
участъци с дължина около 10-15 метра и
широчина 0,5-1.0 метра. На собственика на
животновъдния обект са дадени 2 бр.

предписания със срок на изпълнение до 15. 08.
2014 г.:
1. Да се премести наличната торова маса на
площадка с непропусклива основа;
2. Да се преустанови заустването на течна
торова маса и води от измиване върху
почвата.
Месец Юни 2014 г.
№

Дата

1.

02. 06. 2014

Постъпил
Сигнал
63-С/02.06.2014

2.

02.06.2014г.

64-С/02.06.2014 г.

Сигнал
Нерегламентирано
разкомплектуване на
ИУМПС, с неясен
произход. В сигнала е
описано “със съмнение че
са крадени”
Замърсяване на ул. “Г.
Димитров”, с.
Белокопитово, общ.
Шумен с животински
торов отпад,, оттичащ се
от торова маса, струпана
на поляна над селото при
падналите обилни валежи.

Отговорна
институция
РИОСВ
Шумен, РУ
“Полиция”
гр. Щумен
Община
Шумен

Предприети действия
Сигналът е препратен по компетентност и
предприемане на необходимите действия до РУ
“Полиция” гр. Шумен на 02. 06. 2014г. с наш
изх.№ 63-С/02.06.2014 и вх.№ на РУ ”П”
№6912 от 02.06.2014г.
Изпратено писмо изх. № 64-С/10.06.2014 г. с
копие до подателите на сигнала за решаване по
компетентност до Община Шумен. С вх. №
3533/23.06.2014
г.
Община
Шумен
е
информирала РИОСВ – гр. Шумен, че на
18.06.2014 г. е извършена проверка на
животновъден обект, собственост на “Тексима
Трейдинг” ЕООД, находящ се в бивш стопански
двор, с. Белокопитово, за което е съставен
констативен протокол № 8852/18.06.2014 г. При
проверката е установено, че формираната при
отглеждане на животните торова маса се
депонира извън фермата върху земна площ –
общинска собственост. Обособени са три
площадки, като на едната е насипана прясна

3.

02.06.2014г.

65-С/02.06.2014 г.

4.

03.06.2014г. 66-С/03.06.2014 г.

Замърсяване и неприятна
миризма от отглеждане на
овце и кучета на ул.
“Трапезица” № 4, с.
Дългач, община
Търговище

Намерен ранен щъркел в с.
Буховци, общ. Търговище

ОДБХ Търговище

РИОСВ Шумен

торова маса непосредствено пред входа на
фермата. Дадено е предписание в срок до
30.06.2014 г. да се представят документи за
ползване на заетия общински терен като до
изясняване на начина на ползване да се
преустанови
използването
на
същия.
Подателите на сигнала са уведомени с писмо
изх. № 64-С/25.06.2014 г. за резултатите от
извършената проверка от Община Шумен.
Изпратено писмо изх. № 65-С/10.06.2014 г. за
решаване по компетентност до ОДБХ Търговище. Във връзка с писмо вх. №
3666/30.06.2014 г. от Районна прокуратура
Търговище е извършена проверка на място на
животновъден обект, находящ се на ул.
“Трапезица” № 5, с. Дългач, общ. Търговище,
собственост на ЗП “Ерджан Ереджеб”. При
проверката се установи, че се отглеждат 150 бр.
овце в 1 помещение, като формираната торова
маса се изнася 1 път годишно и се използва за
наторяване на собствени земеделски земи – 200
дка. Не се констатира наличие на неприятна
миризма и натрупване на торова маса на
улицата и извън помещението за отглеждане за
животни.
Извършена проверка на място с
КП № ВВ-029/ 04.06.2014 г., при която се
установи, че екземпляра е средно възрастен от
вида Бял щъркел с наранено и провиснало ляво
крило. 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.

5.

10.06.2014г. 67-С/10.06.2014 г.

Събиране на голямо
количество торов отпад в
дворно място в с. Енево.
Нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци от
отглеждане на животни
(крави) на ул. “Хан
Аспарух”, с. Каменяк,
община Хитрино

ОДБХШумен

6.

11.06.2014г. 68-С/11.06.2014 г.

7.

16.06.2014г. 69-С/16.06.2014 г.

Изхвърляне на отпадъци
около сметището на с.
Царев брод, като се
замърсяват тревните
площи.

РИОСВ – гр.
Шумен

8.

16.06.2014г. 70-С/16.06.2014 г.

Замърсяване на дере в
местността “Кошувата”

РИОСВШУМЕН

9.

16.06.2014г. 71-С/16.06.2014 г.

Събиране на голямо
количество торов отпад в
дворно място в с. Енево.

ОДБХШумен

Община
Хитрино

Изпратено писмо изх. № 67,71-С/17.06.2014 г. за
решаване по компетентност до ОДБХ - Шумен.
Очаква се отговор.
Изпратено писмо изх. № 68-С/11.06.2014 г. с
копие до подателя на сигнала за решаване по
компетентност до Община Хитрино. С писмо
вх. № 3635/27.06.2014 г. Община Хитрино е
уведомила РИОСВ – гр. Шумен, че на
23.06.2014 г. комисия, назначена със Заповед №
РД-264/23.06.2014 г. на кмета на общината, е
извършила проверка на място в с. Каменяк. При
проверката не са констатирани нарушения.
Извършена проверка на място с КП № СЙ60/30.06.2014 г. в присъствието на подателката
на сигнала и кмета на с. Царев брод. При
проверката се констатираха формирани 2 бр.
локални замърсявания на територията на
закритото селско сметище в землището на с.
Царев брод. Дадено е предписание да се
почистят констатираните замърсявания.
На 27.6.2014 г. извършена проверка на место в
дере северно от с. Горско Абланово, местност
„Кошувата”. Не се установи неестествено
оцветяване или миризма на водния обект.
При извършена проверка на „Юес комерс” –
млекопреработвателно
предприятие
в
с.Г.Градище, южно от с. Г. Абланово, не се
установи заустване на непречистени отпадъчни
води
и
липса
на
експлоатация
на
пречиствателни съоръжения, както и заустване
на суроватка във воден обект.
Изпратено писмо изх. № 67,71-С/17.06.2014 г. за
решаване по компетентност до ОДБХ-Шумен.
Очаква се отговор.

10. 18.06.2014г. 72-С/18.06.2014 г.

Замърсяване с отпадъци от
отглеждане на животни на
ул. “Софроний Врачански”
№ 6, гр. Омуртаг

ОДБХТърговище,
Община
Омуртаг

11. 19.06.2014г. 73-С/19.06.2014 г.

Констативен протокол №
8852/18.06.2014 г. от
извършена проверка от
Дирекция “Инспекторат”
относно изхвърляне на
торова маса върху земна
площ – общинска
собственост, бивш
стопански двор, с.
Беликопитово
Образувано
нерегламентирано
сметище от изхвърлени
дрехи втора употреба в
чували с надпис Мания
Измряла риба в яз.
Каваците

Община
Шумен

12. 19.06.2014

74-С/19.06.2014

13. 19.06.2014

75-С/19.06.2014

Изпратено писмо изх. № 72-С/25.06.2014 г. за
решаване по компетентност до ОДБХТърговище и Община Омуртаг. С писмо изх. №
72-С/25.06.2014 г. подателката на сигнала е
уведомена, че същият е препратен по
компетентност. Очаква се отговор.
При проверка на преписката от отговорните
експерти се установи, че депозираният
констативен протокол е отговор по сигнал вх. №
64-С/02.06.2014 г.

РИОСВШУМЕН

Извършена проверка със служители на общ.
Шумен на магазин Мания и на посочения
участък за което е съставен констативен
протокол ЮИ-53/30.06.2014 г.

РИОСВШУМЕН

Извършена проверка на кравеферма на СД
„Езокс-Д.Йорданов-О.Илиев”. В момента на
проверката няма заустване на отпадъчни води
във воден обект – дере, захранващо яз.Каваците.
Поради извършвани ремонтни работи, свързани
с инв. намерение, отпадъчни води от
животновъдните сгради се събират временно в
новоизградена земна шахта към дъждоприемна
канавка, заустваща в същото дере. Дадено е
предписания за прекратяване на констатираното
събиране на отпадъчни води, с цел прекратяване
риска от увличане на отпадъчни води с поток
дъждовни води при евентуални атмосферни

валежи, със срок за изпълнение 15.07.2014 г.
14. 20.06.2014

76-С/20.06.2014

Изтичане на разпенена
течност по ул. Цветан
Зангов гр.Шумен

РИОСВ,
Общ.Шумен,
ВиК Шумен

15. 20.06.2014

77-С/20.06.2014 г.

Замърсяване с изтичане на
оборски тор в съседни
имоти в с. Ясенково,
община Венец

РИОСВ –
Шумен;
ОДБХ – гр.
Шумен

При проверката, извършена на 20.06.2014 г се
установи, че в имот за промишлени цели на
ул.Цветан Зангов № 15 се извършва почистване
на резервоар за химикали от фирма “Политерм”.
Изтеклите при това остатъци от химикал и
утайки от химикал са се смесили с дъждовни
води и са изтекли на пътното платно. Дадени са
предписания за предприемане на незабавни
мерки за почистване на терена на площадката и
прекратяване на замърсяването.
С писмо от 23.06.2014 г. е получено писмо за
предприети мерки за почистване на терена и
ограничаване възможността от замърсяване на
околната среда
Извърши се съвместна проверка с представител
на кметство с. Ясенково и ОДБХ – гр. Шумен.
Констатира се, че в собствен имот физическото
лице Фикрет Халидов отглежда 15 бр. ЕПЖ по
сух способ. Съхранението на оборската тор е
във водопропусклива земна прилежаща към
обора площ, собственост на Фикрет Халидов.
Площадката е разположена на наклон и е
възможно при обилни валежи да се получи
изтичане на течна оборска тор и замърсяване на
съседни имоти. При проверката няма наличие
на атмосферни валежи и не се констатира
замърсяване. Дадено е предписание от ОДБХ –
гр. Шумен за привеждане в съответствие на
площадката с изискванията на
законодателството. От страна на РИОСВ –
Шумен – предписание след изграждане на
площадка и шахта за оборската тор, да не се
допуска изтичане и замърсяване на земни

16. 20.06.2014г. 78-С/ 20.06.2014 г.

Изкупуване на зелена липа
на кръстовището до
градски стадион в гр.
Омуртаг

РИОСВ – гр.
Шумен

17. 23.06.2014г. 79-С/ 23.06.2014 г.

Неправомерно разораване
на пасища, мераобщинска собственост в
Натура 2000
Уведомление от
“Тетрахиб” ЕАД за
навлизане на
повърхностни води от
язовир Каравелово в
лагуни на свинекомплекса

РИОСВШумен

18. 23.06.2014г. 80-С/23.06.2014 г. -

19.

24.06.2014

20. 24.06.2014

81-С/24.06.2014 г.

82-С/24.06.2014

В гр. Плиска в завод за
басейнови плочки
съхраняват без
разрешително стъкло
плоско в големи
количества на тревна площ
в района на завода
Събрано голямо
количество натрошено
стъкло в селскостопански
двор в с.Енево

Община
Н.Козлево,
“Тетрахиб”
ЕАД

РИОСВШумен
РИОСВШумен

площи и местна река. Изпратен отговор до
подател на сигнала с писмо с изх. № 77С/17.07.2014 г.
Извършена проверка с КП № 56-КБ/ 25.06.2014
г. По време на проверката подателят на сигнала
не присъства. След приключване на проверката,
подателя на сигнала е уведомен по телефона за
резултата от нея.
Предстои проверка на место и в Държавен фонд
„Земеделие”
Установи се, че следното – вследствие на
атмосферни валежи е образувано голямо
количество повърхностни води. Последните
текат в посока от юг на север, като преминават
през територията, в която са разположени
бетонови лагуни на свинекомплекс “Тетрахиб”.
В момента на проверката се извършва
прокопаване на земнонасипен канал в източна
посока от лагуните, с цел байпасно отклоняване
на водния поток.
Извърши се проверка на място в гр. Плиска на
фирма „Кубрат Сан”ЕООД. При проверката се
установи голямо количество на начупено
плоско стъкло което се съхранява на очакълена
площадка. Дадено е предписание да се предадат
констатираните отпадъци на фирма
притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО.
Извърши се проверка на място, при която се
костатира наличието на 40-50 тона натрошено
стъкло собственост на Светослав Вълканов –
физическо лице. Дадено е предписание
отпадъкът да се предаде на фирма притежаваща

21. 27.06.2014

83-С/27.06.2014 г.

Семейство живущо в с.
Берковски, общ. Попово
изкупува липов цвят без
издадено разрешително

РИОСВШумен

документ по чл. 35 от ЗУО за дейност със
съответния код отпадък и копие от документа
удостоверяващ предаването да се представи в
РИОСВ – Шумен в срок до 10. 07. 2014г.
Извършена проверка на място с КП № 60ДС/02.07.2014 г., при която не се констатира
изкупуване на липов цвят от въпросното
семейство. Към момента на проверката,
подателя на сигнала се намираше в населеното
място и бе уведомен лично за резултата от
извършената проверка.

Месец Май 2014 г.
№
1.

2.

Дата / № на
сигнала
54-С /
07.05.2014 г.

Постъпил
сигнал
02.05.2014г.

55-С /
07.05.2014 г.

04.05.2014г.

Сигнал
Изгаряне на гумени и
пластмасови отпадъци в
дворно
място
на
ул.”Боровец”№20 в гр.
Шумен

Замърсяване с фекални
отпадъци в река
Кълновска

Отговорна
институция
РИОСВ Шумен

РИОСВ Шумен

Предприети действия
Извършена проверка и оглед на място.
Установен огън на клонки и растителни
отпадъци.
Проведен разговор с жалбоподавателите и
присъстващите на ул. ”Боровец” № 20.
Дадени
указания
за
недопускане
на
замърсяване и нерегламентирани дейности.
Всичко извършено в хода на проверката бе
описано в констативен протокол № СС-013 /
08.05.2014 г.
Извършена е проверка на мястото указано в
сигнала 13.05.2014 г. за което е съставен КП
ЗВ-32/13.05.2014 г. При огледа на мястото и
прилежащите земи на реката не се
констатираха
замърсявания
с
фекални
отпадъци.

3.

55-С/
10.05.2014 г.

10.05.2014 г.

4.

56-С/
08.05.2014 г.

08.05.2014 г.

5.

56А-С/
14.05.2014 г.

14.05.2014 г.

6.

57-С/
16.05.2014 г.

16.05.2014 г.

7.

58-С/
19.05.2014 г.

19.05.2014 г.

8.

59-С/
21.05.2014 г.

21.05.2014 г.

Паднал гълъб, който не
може да лети; с. Дибич,
общ. Шумен
Изхвърляне на
медицински отпадъци в
контейнер за битови
отпадъци от зъболекарски
кабинет на ул. П. Хитов,
гр. Шумен

_
РИОСВШумен

Събиране на тор и слама,
които периодично се горят
в двора на кравеферма,
находяща се на ул.
“Калоян”, с. Ломци, общ.
Попово. Според подателя
на сигнала кравефермата е
нерегламентирана.
Паднала малка сова в парк
в гр. Попово, отглеждана в
кафез 10 дни
Изкупуване на билки в с.
Мировци, общ. Нови пазар
без разрешителни

Община
Попово
ОДБХТърговище

Изхвърляне на птича тор в
обработваема земеделска
земя на площ около 3-4
дка в посока Силистра

Община
Хитрино

РИОСВШумен
РИОСВШумен

Подателят на сигнала е уведомен по телефона,
че видът не попада под разпоредбите на ЗБР
Извършена проверка на място в кабинета
проверено беше помещението за съхранение на
отпадъците. Съставен е констативен протокол
СР-30/13.05.2014 г., дадени са три броя
предписания за предоставяне на необходима
документация и подаване за утвърждаване
работни листи за класификация на отпадъците
и за заверка отчетна книга
Изпратено писмо изх. № 56А-С/22.05.2014 г. с
копие до подателя на сигнала за решаване по
компетентност до Община Попово и ОДБХТърговище.

Птицата е със счупено дясно крило; прибрана е
с КП № 37-РД/ 19.05.2014 г. и изпратена за
лечение в Спасителен център- гр. Стара Загора
Извършена съвместна проверка на място с
представител на Община Нови пазар с КП
№38-ДС/31.05.2014 г., при която не се
установи изкупуване билки и не бе открито
лицето посочено в сигнала, което според
подателя на сигнала ги изкупува. Подателя на
сигнала е уведомен по телефона за резултата
от извършената проверка.
Изпратено писмо изх. № 59-С/26.05.2014 г. с
копие до подателя на сигнала за решаване по
компетентност до Община Хитрино.

9.

60-С/
22.05.2014 г.

22.05.2014 г.

10.

61-С/
23.05.2014 г.

23.05.2014 г.

11.

62-С/
26.05.2014 г.

26.05.2014 г.

между първи и втори вход
на селото вляво по
чакълирано отклонение
Намерена малка птичка,
жизнена, но не може да
лети
Замърсяване с прах на път
Шумен – В. Преслав, в
района на „Белия баир”

Над пожарната по път,
водещ до чешмата, който
се разклонява и преди
разклона надясно има
дърво (вероятно черница),
изядено от гъсеници около
5 000-10 000 вредителя

РИОСВШумен

Прибрана е с КП № 40- КБ/ 22.05.2014 г.

РИОСВШумен

Извършена проверка с Констативен протокол
№ 42-РД/27.05.2014 г. Констатирано, че се
извършват ремонтни дейности –
рехабилитация на път І-7, участък 2 от км.
122+300 до км. 149+165,80 в изпълнение на
„Проект Транзитни пътища V Лот 4”.
Изпълнител е фирма „Инжстройинженеринг”
ЕООД, гр. Варна. Дадено 1 бр. предписание.
Същото е изпълнено с писмо вх. №
3103/29.05.2014 г. – приложена Заповед №
70/28.05.2014 г. на управител на дружеството,
относно извършване на оросяване по график с
посочено отговорно лице. Подателят на
сигнала е уведомен за предприетите действия с
Писмо на РИОСВ № 61-С/31.05.2014 г.
Препратен по компетентност до Община
Шумен и ОДБХ гр. Шумен

Община
Шумен
ОДБХТърговище

Месец Април 2014 г.
№

Дата

1.

40-С

Постъпил
сигнал
02.04.2014

2.

41-С

02.04.2014 г.

3.

45-С

08.04.2014

4.

46-С

10.04.2014

5.

48-С /
10.04.2014

10.04.2014

Сигнал
Измряла риба в малък гьол
в с. Първан, общ. Омуртаг
и се усеща неприятна
миризма

Отговорна
институция
РИОСВ –
Шумен;
ОДБХ
Търговище

Предприети действия

Пострадал щъркел в
безжизнено състояние

РИОСВ –
Шумен

Замърсяване на земни
площи от пръскане със
селско стопанска авиация
Заустване на битовофекални води от жилищен
имот на Любомир Стоянов
в с. Лозево
Замърсяване на прилежащ
терен пред частен дом в с.
Славяново, общ. Попово
от Иван Георгиев,
вследствие на ремонт и
поддръжка на
селскостопанска техника

ОДБХ
Шумен

При проверката на място е установено
наличието на умряла риба и миризма от
гнилостни процеси в безотточен водоем,
формиран от повърхностни валежи. Взета е
проба от водите. Съставени са протокол на
РИОСВ – Шумен и ОДБХ Търговище. Съгласно
последния е дадено предписание за ограничение
на водопоя на животни, до получаване на
резултатите от анализа. Подателя на сигнала е
кмета на населеното място, на когото са
съставени 2 бр. протоколи.
Щъркела е намерен умрял в гнездо на
електрически стълб в с. Камбурово. Същият е
смъкнат от РИОСВ – Шумен. Съставен е
констативен протокол.
Изпратено писмо по компетентност до ОДБХ
Шумен, с изх. № 2250/10.04.2014 г.

Община
Шумен

Препратено по компетентност до Община
Шумен с писмо № 46-С/ 17.04.2014 г.

РИОСВ Шумен

Извършена е проверка на място с КП
№ ЮИ-28/25.04.2014 г., при която е установено,
че в с. Славяново на тротоарните площи , в
близост до домът на Иван Георгиев има
паркирана
селскостопанска
техника,
собственост на същия. При проверката не се
констатираха замърсявания от отработени масла
или нефтопродукти, както и от друг вид

6.

49 – С/
16.09.14 г.

16.09.2014 г.

Намерен ранен в дясното РИОСВ
крило мишелов (ястреб) на Шумен
пътя с. Янково – с. Ново
Янково, в близост до с.
Янково, общ. Смядово

7.

51 –С/
24.04.2014г.

24.04.2014 г.

Нерегламентирано
сметище в с. Златна нива.
Във връзка с подаден в
РИОСВ – гр. Шумен
сигнал с вх. № 29С/10.03.2014 г. отпадъците
от нерегламентираното
сметище, находящо се до
бившия казан за ракия в с.
Златна нива, са пробутани
в трап и запръстени,. На
300 м от казана в посока
северозападе формирано и
друго нерегламентирано
сметище.

РИОСВ – гр.
Шумен

отпадъци, по които да се съди за замърсяването
визирано в подаденият сигнал.
- Извършена е проверка на място с КП
№ ВВ-021/16.04.2014 г., при която е установено,
че птицата е в сравнително добро жизнено
състояние с травма на дясно крило при първа
става в крайна фаланга. Птицата е прибрана в
РИОСВ – Шумен, след което е изпратена за
лечение и отглеждане в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара
Загора. Подателя на сигнала е запознат с
резултата от проверката.

Месец Март 2014 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
05.03.2014г. 27-С/ 05.03.2014 г.

2.

06.03.2014г

3.

10.03.2014г. 29-С/10.03.2014 г.

28-С/ 06.03.2014 г.

Сигнал
Ударена от МПС граблива
птица

Отговорна
институция
РИОСВ- гр.
Шумен

Изгаряне на отпадъци в
района на
селскостопанският двор в
с. Дибич, склада за
пестициди

РИОСВ- гр.
Шумен

Формирано
нерегламентирано
сметище в близост до
бившия казан за ракия в с.
Златна нива.

РИОСВ – гр.
Шумен

Предприети действия
Птицата е със счупено ляво крило в тежко
състояние, намерена от служители на „ВиК”- гр.
Шумен на пътя до с. Хан Крум, общ. Велики
Преслав; прибрана е с Констативен протокол
07-КБ/ 05.03.2014 г. и изпратена за лечение в
Спасителен център за диви животни- гр. Ст.
Загора. Екземпляра е от вида Обикновен
мишелов (B. Buteo).
Извършена проверка на место с КП № ЮИ16/06.03.2014 г. при която се установи, чев
бившият склад за пестициди, находящ се в с.
Дибич, в байона на Земеделската кооперация,
собственост на “Андреевавто” ЕООД се
извършва изгаряне на отпадъци от покривната
конструкция , представляващи тръстикови
рогозки, като площта на подменената покриван
чосте 100 кв. м..
Извършена проверка на място съвместно с
представител на община Каспичан в присъствие
на представител на кметство с. Златна нива. С
КП №СЙ-24/19.03.2014 г. се установи
формирано нерегламентирано сметище в края
ул.”Васил Априлов” по продължение на черния
път в близост до бившия казан за ракия с площ
един декар от отпадъци от битов, растителен
произход, животинска торова маса, строителни
отпадъци, пластмасови и найлонови опаковки .
Дадено предписание до кмета на община
Каспичан и кмета на с. Златна нива за
почистване на установените замърсявания.

4.

5.

20.03.2014

33-С

1.Фирма Ка Метал , гр.
Попово е приела ИУМПС
от Топливо гр. Попово,
2. Николай Цветанов
изкупува изкупува
ИУМПС без да притежава
разрешителен документ в
с. Паламарца

РИОСВ – гр.
Шумен

36-С

Замърсяване на дере при с.
Хан Крум, вероятно от
Депо за ТБО гр.Шумен

РИОСВШумен

Извършена проверка на площадката на „КА
МЕТЕЛ” ЕООД на площадка гр. Попово за
което е съставен КП ЮИ-23/19.03.14 г. дадени
са 2 броя предписания, не се констатира
приемане на ИУМПС. Извърши се и проверка
на г-н Николай Цветанов в село Паламарца,
общ. Попово, при което се констатира, че
лицето разкомплектова ИУМПС за което се
състави
констативен
протокол
СР21/19.03.2014 г. дадени са 4 броя предписания и
се състави акт СР-02/24.03.2014 г.
Проверки на 20.03.2014 г.
- на бившо депо за ТБО гр. Шумен (старо
сметище) – установено преливане на инфилтрат
извън резервоара в югозападната част на
депото. Взети са водни проби от изтичащия
инфилтрат
- на ново Депо за ТБО гр.Шумен – установено е
заустване на дъждовни води, смесени с
инфилтрат, от Клетка 3.1. (която не е в
експлоатация) в околовръстен дъждовен канал.и
чрез него – в местно дере, заустващо се в р.
Камчия при с. Хан Крум. Взети са водни проби
от заустваните води.
Проверки на 21.03.2014 г.
--бившо депо за ТБО гр.Шумен (старо сметище)
– установено е, че част от инфилтрата е
изчерпен от МПС на “Титан БКС” ООД и е
използван за оросяване на отпадъци в ново
Депо. Прекратено е изтичането на инфилтрат
извън резервоара, съответно е прекратено
замърсяването на околната среда.
- на ново депо за ТБО гр. Шумен – извърши се
пломбиране на спирателен кран към

6.

21.03.2014г. 37-С/21.03.2014 г.

Образувано
нерегламентирано
сметище зад склад за бира
в кв. Еверест, гр. Шумен

Община
Шумен

тръбопровод за заустване на дъждовни води от
клетка 3.1. Прекратен е риска от замърсяване на
местно дере с отпадъчни води, смесени с
инфилтрат
Изпратено писмо изх. № 37-С/26.03.2014 г. с
копие до подателя на сигнала за решаване по
компетентност до Община Шумен.

Месец Февруари 2014 г.
№

Дата

1.

04.02.2014

2.

05.02.2014
г.

3.

Постъпил
сигнал
13-С/ 04.02.2014 г.

14-С/05.02.2014 г.

10.02.2014г. 15-С/ 10.02.2014 г.

Сигнал
Оставена ранена чапла в
Първа частна ветеринарна
клиника- гр. Търговище

Изгаряне на пластмаса в
района на летището

Птица със счупено крило в
с. Буховци, общ.
Търговище

Отговорна
институция
РИОСВ- гр.
Шумен

РИОСВШумен

РИОСВ- гр.
Шумен

Предприети действия
Птицата е със счупено крило, прибрана с
Констативен протокол 02-ДС/ 04.02.2014 г. и
изпратена за лечение в Спасителен център за
диви животни- гр. Ст. Загора. Екземпляра е от
вида Сива чапла (A. cinerea). Подателя на
сигнала присъства по време на проверката.
Извършена проверка на 11.02.2014 г. съставен
констативен протокол №СР- 04 Извършен оглед
на площадката при което се установи наличие
на цифрови разкомплектоване на цифрови
електромери. Съставен е АУАН, изпратено е
писмо отговор до подателя.
Птицата е със счупено крило, прибрана с
Констативен протокол 01-КБ/ 10.02.2014 г. и
изпратена за лечение в Спасителен център за
диви животни- гр. Ст. Загора. При
допълнителен оглед се установи, че птицата е от
вида Обикновен мишелов. (Buteo buteo).
Подателя на сигнала е уведомен по телефона за
резултата от проверката.

4.

12.02.2014

16-С/12.02.2014

Изтичане на инфилтрат по
охранителна канавка на
ново депо за ТБО
гр.Шумен

Сигнала е подаден от Оператора на
Депото. Констатира се, че вследствие бързото
стопяване на снега от предходен обилен
снеговалеж в района, тялото на депонираните
отпадъци в Клетка 1 и Клетка 2 е силно
оводнено. Поради това част от образувания
инфилтрат прелива през дигата на клетките и се
отича
повърхностно
към
най-ниската
част – при ретензионен басейн. Тук е
образувано завиряване и от него инфилтрата
отича в дъждовна канавка, зауствана в местно
дере, приток на р.Камчия.
След заустването на инфилтрата в канавка,
същият се разрежда с отичащи се условно чисти
повърхностни води от терена на района, с поголеми
водни
количества,
с
което
концентрациите намаляват.
При проверката на дерето преди заустване
в р.Камчия се констатира, че замърсяването е
силно разредено, а след заустването още повече
от обилния воден оток в р.Камчия
Оператора присъства на проверката и
заяви, че ще предприемат незабавни мерки за
прекратяване
на
замърсяването,
като
допълнително включат резервна помпа към
свободна клетка “3”.
На 13.02.2014 г. беше извършена
допълнителна втора проверка. Констатира се, че
дебита на изтичащия заустван инфилтрат е
намаляла неколкократно от констатирания в
предходния ден.
Дадени са необходимите предписания за
прекратяване на замърсяването и предприемане
на незабавни мерки за отстраняване на

5.

12.02.2014г. 17-С/ 12.02.2014 г

Разкомплектоване на
автомобили в автосервиз
/бивш “Жигули”/, срещу
стария екaрисаж.

РИОСВШумен

аварийната ситуация.
Вследствие на проведения контрол и
предприетите спешни действия на РИОСВШумен, постъпи информация от Оператора, в
изпълнение на предписанията, като са
предприети следни мерки:
1. Организирана е аварийна група за
извършване на 24-часов мониторинг и действия
по предотвратяване замърсяването с инфилтрат
на местно дере.
2. Доставяне на нови шлангове за
извършване на ефективно оросяване на сухите
части на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото.
3. Подготвяне на Клетка 3 – празна, за
аварийно приемане на инфилтрат в случай на
необходимост.
Вследствие на предприетите мерки е
прекратено
изтичането
на
инфилтрат,
заустването му чрез дъждовна канавка в местно
дере и замърсяването му.
Допълнително, замърсяването на терена в
района на ретензионен басейн от задържано
количество инфилтрат е почистено и
прекратено. Неконтролируемото изтичане на
инфилтрат от Клетка 1 и Клетка 2 е окончателно
прекратено.
Извършена проверка на место с КП № ЮИ06/19.02.2014 г при която се установи, че на
мястото има автомобил, който не е в движение
и е на трупчета, като същият е собственост на
лице, което не бе открито в момента на
проверката. На 21.0202014 г. е извършена
проверка по документи г , на лицето
собственик на ИУМПС за което е съставен КП

18- С/13.02.2014

6.

13.02.2014

7.

14.02.2014г. 19-С/ 14.02.2014 г.

8.

17.02.2014г. 20-С/17.02.2014 г.

9.

24.02.2014г. 22-С/24.02.2014 г.

Замърсяване със
строителни отпадъци имот
№466, намиращ се в с.
Панайот Волов
Намерен лебед на брега на
яз. Шумен

РИОСВШумен

Формирано
нерегламентирано
сметище на ул. “Калоян”
№ 11 в с. Радко
Димитриево
Автомивка в гр.
Търговище, работи без да е
заустена в канализация.

Община
Шумен

РИОСВ- гр.
Шумен

РИОСВ –
Шумен

№ ЮИ-08/21.02.2014. Дадено е предписание за
предаване на ИУМПС на лице притежаващо
документ за дейности с отпадъци по чл.35 от
ЗУО. Подателят на сигнала е уведомен по
телефона за резултата от извършените
проверки.
Изпратено писмо изх. № 18-С/19.01.2014 г. за
предприемане на действия по почистване на
замърсяванията до ОД Земеделие гр. Шумен
Извършена проверка на място с КП № 04ДС/14.02.2014 г., при която се установи, че
става дума за млад екземпляр от вида Ням
лебед, който няма видими външни наранявания,
но е физически слаб и не може да лети. Във
връзка с това птицата е изпратена за лечение и
отглеждане в Спасителен център за диви
животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
Подателят на сигнала е уведомен по телефона за
резултата от проверката.
Изпратено писмо изх. № 20-С/19.02.2014 г. за
решаване по компетентност до Община Шумен.

Извършена е проверка на място. Няма
констатирано изтичане на отпадъчни води,
както и заустване на битово- фекални
отпадъчни води от тоалетна на гърба на
автосервиза. Представиха се договор за
заустване на отпадъчни води в
канализационната мрежа на гр. Търговище от
2012 г., както и протоколи от извършен
мониторинг на “В и К” ООД- гр. Търговище.

10.

27.02.2014

24-С/27.02.2014

11. 28.02.2014

25-С/28.02.2014

12. 28.02.2014

26-С/28.02.2014

В района на летището, гр.
Шумен, изгаряне на
пластмаса
Изхвърляне на медицински
отпадъци в контейнери за
ТБО в района на МБАЛ Шумен

РИОСВ –
Шумен

Замърсяване с отпадъчни
води в язовир “Фисек”,.
Предполагаемия източник
на отпадъчни води е
вероятно от
с.Макариополско

РИОСВШумен

РИОСВ –
Шумен

Дадено е предписание за класифициране на
утайката от пречистване на отпадъчни води.
Извършена е проверка на място, при която се
констатира горене на кабели и извличане на
цветни метали.
Извършена е проверка на място при която е
констатирано наличието на медицински
отпадъци смесени с други битови отпадъци в
контейнери за ТБО – найлонови подложки за
болнични легла, части от системи за вливане,
игли, различни по обем спринцовки, опаковки и
ампули от лекарства. Част от констатираните
отпадъци управлението на МБАЛ определя че
са образувани от дейността на МБАЛ Шумен, а
част не се определят като техни. По време на
проверката, се установи, че отпадъците са
извозени с автомобил собственост на МБАЛ
Шумен. Дадено е 1 бр. предписание да се
предадат наличните отпадъци на фирма имаща
документ по чл. 35 от ЗУО за дейност с такива
отпадъци със срок на изпълнение до
04.03.2014г.
Извършена незабавна проверка на место в
“Хадат” ООД – млекопреработвателно
предприятие с.Макариополско. Установено е
запушване на последна ревизионна шахта на
канализационната мрежа на производственото
предприятие. Вследствие отпадъчни води
преливат извън шахтата, стичат се по земна
площ и се заустват в в местно дере, приток на
язовир Фисек.
Дадено е предписание до Управителя на
Дружеството за прекратяване замърсяването на
водния обект.

Месец Януари 2014 г.
№

Дата

1.

02.01.2014

2.

02.01.2014

Постъпил
сигнал
01-С/02.01.2014

02-С/02.01.2014 г.

3.

06.01.2014

03-С/06.01.2014 г.

4.

07.01.2014

04-С/07.01.2014 г.

5.

08. 01. 2014

05-С/08.01.2014г.

Сигнал
Замърсяване с шум на
околната среда от
нерегламентиран
автосервиз в гр. Велики
Преслав,ул. Кирил и
Методий” № 35
Формирано
нерегламентирано
сметище между ул.
“Чавдар Войвода” и ул.
“Панайот Хитов” в гр.
Шумен

Отговорна
институция
РИОСВ Шумен

Община
Шумен

Отказ на фирми да
приемат отпадъци
генерирани от фирмата
подала сигнала
Намерен бухал в района на
с. Цани Гинчево, общ.
Никола Козлево.

РИОСВ Шумен

Установени в пункт за

РИОСВ -

РИОСВ Шумен

Предприети действия
Извършена е проверка на място и съставен
констативен протокол РД-01/07.01.2014 г. При
извършената проверка не бяха констатирани
замърсявания на околната среда . Не беше
констатирано наличие на автосервиз.
Даден отговор на подателя на сигнала с писмо
№ 01-С/09.01.2014 г.
Изпратено писмо изх. № 02-С/08.01.2014 г. за
решаване по компетентност до Община Шумен.
С писмо вх. № 476/20.01.2014 г. община Шумен
е уведомила РИОСВ гр. Шумен, че на
16.01.2014 г. е извършена проверка на място от
представители на община Шумен, при която не
е установено замърсяване. Подателите на
сигнала са уведомени за извършената проверка
с писмо изх. № 02-С/24.01.2014 г.
Изпратен е отговор с писмо с изх. №03С/10.01.2014 г. до подателя на сигнала.
Птицата е транспортирана до РИОСВ-Шумен от
служител на ТП ДЛС „Паламара”. След
направения оглед на птицата се установи, че тя
няма видими външни наранявания, но е
физически слаба и със съмнение за вътрешно
опаразитяване или отравяне. За това е съставен
КП № 01-ДС/07.01.2014 г. Бухалът е изпратен за
лечение и отглеждане в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани” – гр. Ст.Загора.
Извършена е проверка на място, съставени са

ОЧЦМ метални елементи
от ЖП инфраструктурата,
предадени от физическо
лице.

Шумен

6.

09.01.2014

06-С/09.01.2014 г.

Нерегламентирано
изгаряне на гуми или
отпадъци на ул. Цветан
Зангов в близост до ДШП

РИОСВ Шумен

7.

13.01.2014

07-С/13.01.2014 г.

Силно замърсяване,
оцветяване в бяло на р.
Камчия в участъка- гр.
Велики Преслав в посока
гр. Шумен.

РИОСВШумен

КП № ПП-01 – на юридическото лице и ПП – 02
на физическото лице от 15. 01. 2014г. При
проверката се установи че, отпадъците са
предадени от физическо лице, както и за тях не
са представени сертификат за произход и
договор за покупко – продажба. Частите са
определени като част от ЖП инфраструктурата
от служиел на НКЖИ. На юридическото лице
приело металните отпадъци и на физическото
лице, което ги е предало с изх. № 05-С от 16. 01.
2014г. са изпратени покани за съставяне на
АУАН.
Извършена е проверка на място от експерти при
РИОСВ-Шумен на 09.01.2014 г. при която се
установи,че на площадката на фирма
„Ставропуло”ЕООД се извършва
нерегламентирано изгаряне на отпадъци от
пластмаси,хартиени,растителни и текстилни
отпадъци. За което бе съставен констативен
протокол ЗВ-01/09.01.2014 г. с констативния
протокол бе дадено предписание да се почистят
от площадката отпадъците вписани в КП със
срок 10.01.2014 г. Съставен е и АУАН № ЗВ01/10.01.2014г.
При извършения оглед е констатирано, че р.
Камчия не е оцветена в бяло. Следи от аварийно
замърсяване- бели отлагания се забелязват по
бреговете на реката. В посока запад на около
130-150 м. от р. Камчия до точката на заустване
на отпадъчни води от канализационната мрежа
на гр. Велики Преслав, се забелязва белезникав
цвят и осезаема миризма на растително масло.
Видимо такива са и изтичащите води от
изходящия тръбопровод на канализационната

8.

14.01.2014

08-С/14.01.2014 г.

Замърсяване на р. Сива от
изтичане на отпадъчни
води от септична яма и
свинарник, както и от
кравеферма в с. Лиляк

РИОСВШумен

мрежа. В мястото на пада на отпадъчните води
от канализационната мрежа са локализирани
петна от мазнини. Взе се проба от заустваните
отпадъчни води в 15.20 ч. от представител на
РЛ- Шумен. Състави се протокол за проверка №
ВС-02/13.01.2014 г. Извършена е и проверка на
маслобойна гр. Велики Преслав, собственост на
“Плиска ойл” ЕООД. Констатирано е, че ЛПСчетирикамерен маслоуловител е в експлоатация,
но се нуждае от почистване. Дадено е 1 бр.
предписание за цялостно почистване на ЛПС.
Взе се проба от последна шахта за пречистени
отпадъчни води, генерирани от дейността на
“Плиска ойл” ЕООД, преди включването им в
канализационния колектор на гр. Велики
Преслав в 16.00 ч. отново от представител на
РЛ- Шумен. Състави се протокол за проверка №
ВС-01/13.01.2014 г. При проверката на “Плиска
ойл” ЕООД присъстваха представител на
Община Велики Преслав, ИАРА гр. Шумен,
БДУВ - ЧР и служител на Дружеството.
Извършена проверка с КП № 02-ИН/ 23.01.2014
г. на кравеферма с.Лиляк, стопанисвана от
Маргарита Петкова. Не се установи заустване
на отпадъчни води и на течна торова маса.
Провери се жилищен имот в с.Лиляк, ул.Дунав
№ 5, обитаван от г-жа Петкова. Няма изтичане
на отпадъчни води извън септична яма. В
свинарника се отглеждат 2 (два) броя свине и
няма канализационен тръбопровод или канал за
отпадъчни води. Торовата маса се съхранява в
границите на жилищния имот, до свинарника.
При оглед на р.Сива в района на ул.Дунав не е
забелязан заустващ тръбопровод, заустване на

15.01.2014

10-С/15.01.2014

Повишени емисии на прах
от цех за производство на
варови продукти в с.
Троица на “СМА Минерал
Бургас Вар”ЕООД

РИОСВ
Шумен

10. 15.01.2014

11-С/15.01.2014

Замърсяване с ЖТО и
отпадъчни води от
овцеферма в с. Длъжка
поляна, общ. Антоново

РИОСВШумен,
Община
Антоново

9.

отпадъчни води или следи от такова.
Даден е 1 бр. предписание за изграждане на
събирателен резервоар за течна торова маса –
отпадъчни води от животновъдния обект, със
срок за изпълнение 24.02.2014 г.
Извършена е проверка и са взети проби от
източниците на емисии на прахообразни
вещества на с КП № 07-РД от 24.01.2014 г.
Пробонабирането е проведено от РЛ-Шумен
към ИАОС София. Подателят на сигнала е
уведомен с писмо № 10-С/27.01.2014 г. относно
предприетите действия. След представяне на
резултатите от взетите проби ще бъде
своевременно уведомен.
Извършена съвместна проверка от
представители на РИОСВ-Шумен и Община
Антоново с КП № 01-ИН/21.01.2014 г.
Животновъден обект -овцеферма се намира в
с.Длъжка поляна, общ.Антоново. При извършен
оглед се констатира съхранение на животински
торов отпад на земна площ източно от
овцефермата. При извършен оглед не се
забеляза изтичане на отпадъчни води и торова
течност. Дадено е предписание до собственика
на обекта, за изпълнение, и до Кмета на Община
Антоново, за контрол – да се определят мерки с
конкретен срок за изграждане на площадка за
съхранение на торова маса, включително
резервоар за съхранение на отпадъчни води,
които в срок до 31.01.2014 г. да се изпратят
писмено до РИОСВ-Шумен и Община
Антоново.
След извършване на проверката на место в
животновъдния обект, подателят на сигнала е

11. 27.01.2014г. 12-С/29.01.2014 г.

Незаконен цех за цинкови
покрития, който замърсява
околната среда

РИОСВШумен

запознат с констатациите и удостовери това с
подпис в констативния протокол.
В изпълнение на предписанието получено
писмо № 652/ 28.01.2014 г.
ОДБХ гр.Търговище е уведомена за проверката
с писмо № 11-С/ 27.01.2014 г. и за
уведомлението за изпълнено предписание с
писмо № 11-С/ 30.01.2014 г., с цел
предприемане на действия по компетентност.
Извършена проверка на фирмата, съставен е
констативен протокол №СР-03/29.01.2014 г.
При проверката не се констатира дейности по
поцинковане на метали и съоръжения за
извършване на тази дейност.

