ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Декември 2015 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
01.12.2015г. 119-С/01.12.2015

2.

08.12.2015г.

120-С/08.12.2015

Сигнал
Детска
площадка
разположена
на
бул.
„Велики
Преслав”
в
отсечката
между
ул.
„Владайско въстание” и
ул. Шуменска комуна”
превърната в сметище.
1. гр. Плиска – „Херти”
ООД излива
производствени води към
гробището, а не в шахта,
откъдето трябва да се
черпят към ГПСОВ
2. „Меггле България” –
непочистено
пречиствателно
съоръжение от мазнини,
които директно се заустват
в канализационната мрежа
на града и оттам отиват в
ГПСОВ
3.”Камчия” с.П.Волов
изпуща води от шахтата
към люпилнята в нивата, а
не се чертпи за ГПСОВ

Отговорна
институция
РИОСВ
Община
Шумен

РИОСВШумен

Предприети действия
Изпратено писмо на 02.12.2015 г. с изх. № 119С до кмета на Община Шумен за предприемане
на мерки по компетентност. Получен е отговор
от Общината с вх. № 6782/11.12.2015 за
планираните действия за почистване в срок до
20.12.2015 г.
1. „Херти” АД гр.Плиска - от извършената
проверка на место се установи оводнена
площ с размер около 10 м диаметър пред
черпателна шахта за отпадъчни води.
Дадено е предписание за изчерпване на
отпадъчните води и предаването им до найблизка ГПСОВ. Не се констатира изтичане
към гробището на гр.Плиска, както и следи
от такова. Представиха се приемопредавателни протоколи за извършено
транспортиране на отпадъчни води от фирма
„Роял Варна” ООД до ГПСОВ-Шумен.
Почистването на печатарските валци се
извършва с разтворител, а не с боя.
Отпадъчните течности от почистването са
се съхраняват като отпадък „08 01 11* отпадъчни бои и лакове, съдържащи
разтворители и други опасни вещества” и се
предават на фирми с необходимото

3.

12.12.2015г. 121-С/12.12.2015

Сеч на дървета в резерват
„Букака“

РИОСВШумен

разрешително.
2. „Меггле България” ЕООДПредприятието
за производство на млечни продукти
пречиства отпадъчните си води чрез
маслоуловител-утаител, след което ги
зауства в канализационна мрежа на
гр.Шумен. Почистването през 2014 г. е било
извършвано от „Роял Варна” ООД, а през
2015 г – от „Кок” ООД и „Хершер” ЕООД,
като последното е било извършено на
01.10.2015 г., след установяване на
наднормено съдържание на замърсяващи
вещества в протокол, предоставен от „В и К
Шумен” ООД на Дружеството.
2.”Камчия” АД с.Панайот Волов - При
проверката не се установи изтичане,
преливане или просмукване на отпадъчни
води от бетонов резервоар, предназначен за
временно съхранение на отпадъчни води,
преди транспортирането им до ГПСОВ.
Установи се изтичане на охлаждащи води в
земен изкоп-канавка до оградата на
люпилня, вследствие на извършвана
реконструкция на системата за охлаждащи
води на производствената сграда.
Представиха се приемо-предавателни
протоколи за приети отпадъчни води в
ГПСОВ-Шумен, като транспортирането е
било извършено от фирма „Роял Варна”
ООД
Извършена проверка с КП № КБ-100/ 18.12.2015
г., при която сечта не е установена.

4.

14.12.2015г. 122-С/14.12.2015

Нерегламентирано
изхвърляне на оборска тор
в с. Алваново

РИОСВШумен,
ОДБХ- Т-ще

5.

21.12.2015г. 124-С/21.12.2015

Замърсяване на р. Камчия.,
която тече с кафеникав
цвят от 6 дена по посока В.
Преслав

РИОСВ,
БД”ЧР”

6.

21.12.2015г. 125-С/21.12.2015

Незаконна сеч в Природен
парк „Шуменско плато“

РИОСВШумен

7.

29.12.2015г. 126 – С/29.12.2015

Замърсяване със стъклени
отпадъци в имот №000099,
с. Подгорица, общ.
Търговище

РИОСВШумен

Извършена съвместна проверка с общ.
Търговище и ОДБХ Търговище на 21.12.2015 г.,
при което се установи, че се съхранява торова
маса на нива частен имот. Дадено е
предписание за преместване на торовата маса от
имота.
На 21.12.2015 г е извършена съвместна
проверка на РИОСВ-Шумен и Басейнова
дирекция „Черноморски район”. Установено е,
че се извършва в ТЕЦ с. Миланово почистване
на наноси от изравнител, които се изхвърлят в
бетонов оточен канал. Оточната вода, смесена с
утайка, изтича в р. Камчия.
Дадени са 2 бр. предписания за прекратяване
изпускането на утайки и замърсяване на р.
Камчия.
Взети са водни проби от точка на р. Камчия,
преди заустване на оточен канал. Към
28.12.2015 г., в РИОСВ - Шумен не са получени
протоколи от изпитване от Регионална
лаборатория гр. Шумен.
Сигнала е препратен до ТП „ДГС Шумен“ по
компетентност, за което подателя на сигнала е
уведомен по телефона
На 12.01.2016 г. е получено писмо от фирмата
замърсител, че почистването на констатираното
замърсяване ще се извърши след подобряване
на метеорологичната обстановка.

Месец Ноември 2015 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
04.11.2015г. 110-С/04.11.2015 г.

2.

05.11.2015г.

3.

10.11.2015г. 112-С/ 10.11.2015 г.

111-С/05.11.2015 г.

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

Запрашаване на въздуха в
резултат на дейността на
предприятие за сухи
строителни смеси в гр.
Нови пазар, собственост на
„Рьофикс“ ЕООД, гр.
Септември

РИОСВгр. Шумен

Запрашаване на въздуха в
резултат на дейността на
предприятие за сухи
строителни смеси в гр.
Нови пазар, собственост на
„Рьофикс“ ЕООД, гр.
Септември. Сигналът е
подаден и по ел. поща до
МОСВ (пресцентър).
От РИОСВ е изискана
информация относно
предприетото.

РИОСВгр. Шумен

Незаконна сеч в с. Косово,
общ. Каспичан

Кмет на
Община

С писмо № 110-С/09.11.2015 г. на подателя на
сигнала е отговорено, че на 21.10.2015 е
извършена проверка на място с КП № РД72/21.10.2015 г. във връзка с предходен сигнал
(105-С/21.10.2015 г.) Дадени са 2 бр.
предписания. Във връзка с направените
констатации относно експлоатацията на
технологично оборудване с пречиствателни
съоръжения и източници на емисии в
атмосферния въздух, на дружеството е съставен
АУАН.
С писмо № 111-С/11.11.2015 г. на подателя на
сигнала е отговорено, че на 21.10.2015 е
извършена проверка на място с КП № РД72/21.10.2015 г. във връзка с предходен сигнал
(105-С/21.10.2015 г.) Дадени са 2 бр.
предписания. Във връзка с направените
констатации относно експлоатацията на
технологично оборудване с пречиствателни
съоръжения и източници на емисии в
атмосферния въздух, на дружеството е съставен
АУАН.
С писмо № 6083/09.11.2015 г. на РИОСВ до
МОСВ е подадена информация относно
предприетите действия.
С писмо Изх. № 112-С/ ….. .11.2015 г., РИОСВгр. Шумен е изискала отговор от Кмета на
Община Каспичан, с поставен срок, за което е

4.

10.11.2015г. 113-С/10.11.2015 г.

Замърсяване на въздуха и
дерето с отпадъчни води в
следствие на работа на
инсталация за биогаз във
ферма в с. Славяново

РИОСВШумен

5.

19.11.2015г. 114-С/19.11.2015 г.

Разпространение на прах в
резултат на дейността на
цех за пакетиране на храна
за птици в с. П. Волов

РИОСВШумен

6.

20.11.2015г. 115-С/20.11.2015г.

Замърсяване на въздуха от
фуражна кухня на ППК
„Зора“, с. Царев брод

РИОСВ
Шумен

7.

23.11.2015г. 116-С/23.11.2015 г.

Образувани
нерегламентирани
сметища в селото

РИОСВ
Община
Търговище

уведомен подателя на сигнала
Подателят е уведомен за предприетите действия
с писмо изх. № 113-С/10.11.2015 г. Извършени
са проверки от страна на РИОСВ на 29.09.2015
г. и 30.10.2015 във връзка с постъпил предходен
сигнал № 99-С/23.09.2015. На СД „Добромир
Йорданов – Огнян Илиев – ЕЗОКС“, оператор
на инсталацията, е съставен Акт за установено
административно нарушение.
След проведен разговор с представител на
фирмата оператор на цеха и предприети мерки
за недопускане разпространение на прах,
подателят е оттеглил жалбата си. Мотивите са
изложени писмено в бланката с която е приет по
ел. поща сигнала в РИОСВ.
Извършена е проверка на място с Констативен
протокол № РД-82/25.11.2015 г. Визуално е
установено, че има предпоставки за формиране
на прах при подаването на смления фураж от
ръкава на циклоните на чуковата мелачка в
ремаркето на превозното средство. В тази
връзка е дадено едно предписание относно
частично заграждане на пространството под
циклоните в което се позиционира автомобила
приемащ фуража или използване на
специализиран автомобил (фуражовоз). За
предприетите действия подателят на сигнала е
уведомен по ел. поща с писмо изх. № 115С/26.11.2015 г.
Изпратено е писмо до община Търговище за
извършване на съвместна проверка.

8.

26.11.2015г. 117-С/26.11.2015 г.

Струпване на строителни
отпадъци на терен до
картинг писта, в близост
до старият екарисаж

РИОСВ
Шумен,
Община
Шумен

Предвидена е съвместна проверка на място
заедно с община Шумен.

Месец Октомври 2015 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
02.10.2015г. 103-С/02.10.2015

Сигнал

2.

19.10.2015г. 104-С/ 19.10.2015

3.

21.10.2015г. 105-С/21.10.2015 г.

Запрашаване на въздуха в
резултат на дейността на
предприятие за сухи
строителни смеси в гр.
Нови пазар, собственост на
„Рьофикс“ ЕООД, гр.
Септември

РИОСВгр. Шумен

4.

22.10.2015г. 106-С/22.10.2015

Неправилно отглеждане на

Община

Неправилно отглеждане на
овце и кози от лице
живущо в гр. Шумен, кв.
Макак
Намерен пеликан в с.
Мараш, общ. Шумен

Отговорна
институция
Община
Шумен,
ОДБХ-гр.
Шумен
РИОСВ- гр.
Шумен

Предприети действия
Изпратено е писмо с изх. №103-С/09.10.2015 до
отговорните институции
за решаване по
компетентност.
С КП № КБ-88/ 18.10.2015 г. птицата е прибрана
в тежко състояние и с КП № КБ-89/ 18.10.2015
г. е оставена в близост до района, където е
намерена, поради настъпилия летален изход за
птицата. Г-жа Донка Петкова, подала
информацията до тел. 112 присъства при
прибирането на птицата.
Извършена проверка на място с КП № РД72/21.10.2015 г. В момента на проверката
визуално не е установено формиране и
разпространение на прахообразни вещества.
Дадени са 2 бр. предписания. Във връзка с
направените
констатации
относно
експлоатацията на технологично оборудване с
пречиствателни съоръжения и източници на
емисии в атмосферния въздух, на дружеството е
съставен АУАН.
Изпратено е писмо с изх. № 106-С/26.10.2015г.

5.

23.10.2015г. 107-С/23.10.2015

17 бр. крави от лице
живущо в с. Шишковица
общ. Антоново
Замърсяване на яз.
Каваците с отп. води от
кравеферма с. Славяново

Антоново
ОДБХ-гр.
Търговище
РИОСВ- гр.
Шумен

до отговорните институции за решаване по
компетентност.
С КП № ИН-080/30.10.2015 г. е установено
следното: отпадъчни води от резервоар след
инсталация за производство на биогаз се
заустват в местно дере, заустващо се в местна
река, приток на яз.Каваците. Дадени са 2 бр.
предписания – за прекратяване на заустването,
не по-късно от 03.11.2015 г., и за предприемане
мерки за трайно прекратяване възможността за
проникване в дъждовна канализация на води от
резервоар за отпадъчни води след инсталацията
за биогаз, не по-късно от 30.11.2015 г.
Подателя на сигнала е уведомен с писмо.

Месец Септември 2015 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

1.

01.09.2015г. 96-С/01.09.2015

2.

02.09.2015г. 97-С/02.09.2015

Сигнал

Отговорна
институция

Сигналът е относно
ОДБХ замърсяване на ул.
Търговище
„Раденко Виденски” с.
Осен с животинска тор.
Остра миризма от запален
РИОСВ
огън на ул.”Искър”№20 в
гр. Шумен

Предприети действия
Изпратено е писмо до ОДБХ – Търговище за
предприемане на действие по компетентност.
Извършена проверка на място в деня на
подаване на сигнала чрез тел.: 112 на
01.09.2015г.
в
присъствието
на
жалбоподавателя. Съставен бе Констативен
протокол КП № СС – 043 / 01.09.2015г.,
подписан от живущите на ул.”Искър”№20 в гр.
Шумен.

3.

03.09.2015г.

98-С/03.09.2015

4.

23.09.2015г. 99-C/23.09.2015

Силна запрашеност
вследствие строителство
на път Смядово – В.
Преслав

Замърсяване с инфилтрат
от животинска торова маса
в западната част на
язовира в гр. Попово и
местно дере, вливащо се в
западната част на язовира.

РИОСВ,
Община
Смядово

РИОСВ – гр.
Шумен

Извършена проверка на място с КП № РД62/07.09.2015 г. Дадени 3 бр. предписания на
дружеството изпълнител на строителните
дейности.
Изпратено
писмо
изх.
№
5107/09.09.2015 г. до Община Смядово относно
осъществяване на контрол съгласно чл. 19 от
ЗЧАВ и от страна на общинските органи. С
писмо до РИОСВ Шумен вх. № 5110/09.09.2015
г. дружеството уведомява за изпълнението на
предписанията. Приложена е Заповед №
53/09.09.2015 г. с приложение график за
оросяване на работните участъци.
Подателя на сигнал е уведомен за предприетите
действия с писмо на РИОСВ Шумен изх. 98С/14.09.2015
При проверка на 29.09.2015 г. се установи
следното:
Установи се наличие на дънни утайки по брега
на язовир „Качица”, в района на вливане на
захранващо дере. По данни на представител на
дружеството, стопанисващо обекта, същото е
следствие извършено източване на води и
намаляване на водното ниво в язовира.
Извърши се проверка в с.Славяново на
площадка на СД „Езокс” – кравеферма и
инсталация за производство на биогаз.
Установи се наличие на има земнонасипен
резервоар за съхранение на торова течност,
преди припомпването й за течно наторяване на
земеделски земи. Резервоарът е в
непосредствена близост до канавка за дъждовни
води, и между двете съоръжения няма преграда,

5.

23.09.2015г. 100- С/23.09.2015г.

6.

24.09.2015г. 101- С/24.09.2015г.

Жалба срещу Евтим
Хатунчев във връзка с
намерение за отглеждане
на пилета, без спазване на
законови изисквания.
Замърсяване на р.
Смядовска, водата е
оцветена с жълт цвят и има
миризма на химикали

Община
Омуртаг,
ОДБХ гр.
Търговище
РИОСВ
Шумен,
БДЧР Варна

което създава риск от преливане на дъждовни
води в резервоара, смесването на дъждовни и
торови води, и заустване на смесения поток в
местно дере, приток на яз.Каваците. В момента
на проверката няма заустване на торова течност
в дерето.
Дадени са предписания за прекратяване
връзката между резервоара за поливни води и
канавката за дъждовни води
Изпратено писмо по компетентност до Община
Омуртаг.

На 24.09.2015 г. към 1300 часа в РИОСВШумен постъпи сигнал с вх.№ 101-С/
24.09.2015 г., за замърсяване на р. Смядовска,
като водата в руслото е с жълтеникав цвят.
Сигнала е подаден от еколог на Община
Смядово.
След получаване на сигнала веднага е
организиран екип на РИОСВ-Шумен и
Регионална лаборатория Шумен за проверка на
место. Уведомена е незабавно БДЧР Варна за
участие и включване в екипа.
Проверката се осъществи на място,
съвместно с представител на Община Смядово –
еколога, на р.Смядовска, приток на р.Брестова,
поречие Камчия, в участъка, преди навлизане на
реката в град Смядово.
Установи се че цвета на водата в руслото
на реката е с цвят жълт,
жълтеникаво-

оранжево, по поречието в участък между
гр.Смядово и язовир Качица, към бивши
химически военни заводи «Смядово». Установи
се че от ската източно от язовирната стена
откъм парцел на фирма «Мега груп» АД
гр.Варна протича и се влива струйка вода, като
поточе с цвят жълт и се включва в р.Смядовска
на около 30 м северно.
Взеха се водни проби от точка с
координати N 43о 03` 37,7`` и Е 26о 57` 23,4``
като се установи че активната реакция рН е
<1,98. Вероятен източник е от терен на бивши
Смядовски химически заводи. Дебита при
точката на пробата е около 0,200 л/сек.
На място се установи източника на замърсяване
– пробив и теч от метална цистерна с обем 1000
м3 на концентрирано съдържание на сярна
киселина с концентрация около 60%. Същата се
намира в терен собственост на Банка Инвест –
придобит от „Мега груп” АД, чрез съдия
изпълнител. Теча е с дебит около 0,150 -0,200
л/сек визуално. След изтичането разтвора
попада в обваловка, която е с нарушено дъно и
облицовка. За начмаляване на замърсяването
беше взето решение да бъде започнато
изпускането на язовир „Качица” от главен
изпускател с цел разреждане на замърсената
вода в река Смядовска. На 25.09.2015г, се
установи, че нагоре по течението на
р.Смядовска, преди гр.Смядово, цвета на водата
е светло жълтеникав, което е признак за
замърсяването й. Не се установи по поречието

7.

30.09.2015

102- С/24.09.2015г.

Изхвърлени големи
количества строителни
отпадъци и отпадъци с
различен произход в
района м. Белият Баир гр.
Шумен около
кръстовището на ТВкулата/с. Лозево

Общ. Шумен

мъртва риба.
Взе се решение да се изпълни земна дига
след изтичане на разлива, под язовирна стена и
преди р.Смядовска, с цел прекратяване изтичане
и замърсяване на водния обект и достъпа на
киселина. В завиреното пространство от
земната дига се започна събирането на
течността от разлива на цистерна със сярна
киселина.
Разпореди се събираното количество
киселина да се неутрализира с натриев карбонат
с доставка от гр.Русе.
Ситуацията е овладяна и замърсяването е
прекратено. Теча от цистерната е преустановен
на 29.09.2015г
Сигнала е препратен към Общ. Шумен за
вземане на решения по компетентност и е даден
срок за почистване на замърсения район.

Месец Август 2015 г.
№

Дата

1.

03.08.2015г.

Постъпил
сигнал
76-C/03.08.2015 г.

Сигнал
Паднал от гнездото малък
щъркел в с. Кардам, общ.

Отговорна
институция
РИОСВ –
Шумен

Предприети действия
Извършена проверка на място в присъствието
на кмета на с. Кардам, при която се установи,

Попово

2.

03.08.2015г.

77-C/03.08.2015 г.

Водите на р. Врана,
преминаваща през гр.
Търговище, са оцветени в
черен цвят

3.

06.08.2015г.

78-С/06.08.2015г.

Палеж на гуми под
Северна № 14 гр.Шумен

РИОСВ –
Шумен

РИОСВШумен

че щъркелчето е в гнездото си и е в добро
състояние. Подателят на сигнала е уведомен
по телефона за извършената проверка.
Извършена съвместна проверка от РИОСВШумен и Басейнова Дирекция. установи се
заустване на отпадъчни води от изход на
бетонов канализационен тръбопровод с
диаметър около 50 см, разположен по южния
бряг на река Врана, в гр. Търговще, близост до
Аква парк „Синя магия“ и Стадион „Димитър
Бурков“, с географски координати са 43о 14`
13,7`` с. ш. и 26о 34` 17,8`` и .д.
Изпратело е писмо до Община Търговище и
„ВиК” ООД гр. Търговище за предприемане на
действия по компетентност за откриване
обекта-емитер на отпадъчни води и включване
на отпадъчните води от канализационния
тръбопровод
в
съществуващата
канализационната мрежа на гр. Търговище.
На 20.08.2015 г. е извършено затапване на
канализационния тръбопровод в ревизионна
шахта, разположена на около 20 м от точката
на заустване, и ревизионната шахта е
запълнена с каменна фракция.
Отговор до подателя на сигнала с писмо № 77С,85-С,86-С/21.08.2015 г
Извършена проверка на място, при която се
установи, че на място е пристигнал пожарна
безопасност и полиция, след което палежа е
прекратен. При проверката се констатира
нерегламентирано сметище, с преобладаващи
отпадъци, битови, пластмасови опаковки,

4.

10.08.2015г.

79-С/10.08.2015

5.

13.08.2015г.

80-С/13.08.2015

Изхвърлени строителни
отпадъци и образувано
локално сметище в района
на Шуменско плато
Реката в с.Осмар тече
черна заради замърсяване
от пункт за дестилация на
ракия

Община
Шумен
РИОСВШумен

автомобилни гуми и строителни. Изпратено
писмо до Община Шумен за предприемане на
действия по компетентност за почистване на
нерегламентираното сметище.
Сигнала е препратен до Община Шумен за
предприемане на действия по компетентност.
Извърши се оглед на пункта за дестилация –
Ракиджийница ”Тодоров” и околностите му, в
периода около 16:00 часа на 13.08.2015 г., в
присъствието на подателя на сигнала. Проведе
се телефонен разговор със собственика на
обекта. Лицето заяви, че не може да се яви за
извършване на проверката.
От извършения оглед не се установи заустване
на отпадъчни води и джибри от наличните 2
бр. бетонови резервоари и 2 бр. пластмасови
тръби.
На около 3 м западно от резервоара за джибри
започва участък от земна площ с ширина
около 3 м който продължава в западна посока
и след около 10 м достига до брега на местно
Осмарско дере.
При огледа на осмарско дере се установи
наличие на черен цвят на водното течение и
наличие на черни утайки по дъното. Това
състояние на водния обект започва от мястото
на гореописания участък от земна площ.
Водите на дерето нагоре по течението, в
северна посока от Ракиджийница „Тодоров”,
са бистри, без утайки по дъното.

6.

17.08.2015г.

81-С/ 17.08.2015г.

7.

17.08.2015г.

82 – С/17.08.2015г.

Намалена проводимост на
речното русло на река
Крива в границите на
регулация на гр. Нови
пазар
Сигналът е относно имот
на ул.”Кирил и
Методий”15 на г-жа
Катранджиева, който е във
фактическа съсобственост
с имот на Община Шумен.
При предприети от г-жа
Катранджиева мерки за
почистване на двора е
установила нарушения,
като наличие на
пластмасов бидон, който
при опит да бъде
преместен се е разпаднал
и пръстта под него е
започнала да ври.

Община Нови
пазар, БД”ЧР”

Община
Шумен

Дадени са предписания за прекратяване
всякаква възможност от заустване на
отпадъчни води и джибри в Осмарско дере, и
обособяване на водонепропусклива площадка
за съхранение на джибри. С Констативен
протокол № СЙ-49/25.08.2015 г. е извършена
проверка на място по изпълнение на
предписанията от предходната проверка.
Констатира се, че всички предписания са
изпълнени, като за това РИОСВ – гр. Шумен е
уведомена и с писмо вх. № 4793/20.08.2015 г.
Препратено по компетентност до Община
Нови пазар и Басейнова дирекция
„Черноморски район”
Препратено е писмо по компетентност относно
сигнала до кмета на Община Шумен.

8.

18.08.2015 г. 83-С/18.08.2015г.

9.

18.08.2015 г. 84-С/18.08.2015 г.

10. 19.08.2015 г. Сигнал 85- С и 86-

Намерено е и отрязано
многогодишно дърво без
нейното съгласие и
знание. При последващ
разговор с лицето, което е
настанено в имота и е
отказан достъп до нейната
част от сградата за която
притежава нотариален акт.
Отглеждане на пилета в
РИОСВнаселено място без
Шумен
регистрация и без
инвестиционно
уведомление и
замърсяване на околната
среда.
Замърсяване на околната
среда и други нарушения
от:
- семейство Арапларски –
кравеферма и свинарник
- Стайчо Любенов –
краварник
- Живко Атонвов –
краварник
- Млекосъбирателен
пункт с. Лиляк

РИОСВШумен,
ОДБХТърговище,
Община
Търговище

оцветяване на река Врана

РИОСВ-

Извършена проверка на място с КП № РТ04/24.08.2015 г. Констатирано е отглеждане на
пилета-едномесечни без УИН и удостоверение
за регистрация на животновъден обект
издадено от ОДБХ гр. Шумен. Дадено 1
предписание: Да се представи копие на
документ за собственост на имота в с. Хан
Крум, ул. „Преслав” № 19
На 26.06.2015 г. се извърши проверка на:
- кравеферма на Маргаритка Петкова – не се
установи замърсяване с отпадъчни води и
торова течност. Няма свежа торова маса по
терена между кравефермата и р. Врана.
- имот на Стайчо Стайков – собственикът не
беше в имота по време на проверката. По
данни на Кмета на с. Лиляк, лицето не живее
постоянно в с. Лиляк.
- Живко Антонов – не се установи наличие на
животни и торова маса
- Млекосъбирателният пункт – не се установи
замърсяване на околната среда с отпадъчни
води.
Извършена незабавна проверка на место от

11.

12.

20.08.2015г.

С
От 19.08.2015 г
86

в черен цвят

Шумен,
Басейнова
дирекция
„Черноморски
район”,
Община
Търговище

87-С/20.08.2015

Замърсяване с ЖТО и
отпадъци на ул. Цар
Самуил гр. Плиска от
Милчо Павлев, отглеждащ
крави в двора си

РИОСВШумен, ОДБХ
- Шумен,
Община
Каспичан

представители на РИОСВ-Шумен, Басейнова
дирекция „Черноморски район”, Община
Търговище и „В и К” ООД гр. Търговище.
Установено е заустване на отпадъчни води в
р.Врана от канализационен тръбопровод,
разположен северно от Комплекс Аквапарк
„Синя магия” и Стадион „Димитър Бурков. По
данни на Общината и В и К Дружеството,
констатирания тръбопровод не е част от
селищната канализационна мрежа на гр.
Търговище.
Няма
производствено
предприятие, за което да има издадено
Разрешително за заустване на отпадъчни води
във воден обект в установената точка.
Дадено е предписание на Община Търговище
за предприемане на мерки за прекратяване на
незаконното заустване.
На 20.08.2015 г. е извършено затапване на
канализационния тръбопровод в ревизионна
шахта, разположена на около 20 м от точката
на заустване, и ревизионната шахта е
запълнена с каменна фракция. За същото е
получено писмо № 4861/ 25.08.2015
на
Община Търговище.
Отговор до подателя на сигнала с писмо № 77С,85-С86-С/21.08.2015 г.
Сигналът е препратен по компетентност до
Община Каспичан и ОДБХ - Шумен с писмо
изх. № 87-С/ 24.08.2015 г. с молба да уведомят
подателя на сигнала за предприетите действия

13. 18.08.2015г.

88-С/18.08.2015г.

Замърсяване на околната
среда и други нарушения
от кравеферма на Стоян
Бонев от с. Лиляк

РИОСВШумен, ОДБХ
- Търговище,
Община
Търговище

14. 21.08.2015г.

89-С/21.08.2015 г.

Замърсяване с отпадъци и
оборска тор от жител на
гр. Плиска

15. 24.08.2015г.

90-С/ 24.08.2015 г.

Намерен ранен щъркел, не
може да лети, с. Коноп,
общ. Омуртаг

ОДБХ Шумен,
Община
Каспичан
РИОСВ - гр.
Шумен

16. 24.08.2015г.

91-С/ 24.08.2015 г.

Намерен ранен щъркел, не
може да лети, с. Благово,
общ. Шумен

РИОСВ- гр.
Шумен

17. 27.08.2015г.

93-С/ 24.08.2015 г.

Изхвърлени строителни
отпадъци в мера, кв.
Невски, гр. Попово

РИОСВШумен
Община
Попово

18. 31.08.2015г.

95-С/ 31.08.2015 г.

Сигналът е относно
Община
замърсяване с отпадъци от Велики

На 26.06.2015 г. се извърши проверка на
посочения обект. Не се установи замърсяване с
отпадъчни води или торова течност.
Площта около събирателния резервоар за
торова течност е обрасъл с висока тревиста
растителност, за отстраняването на която бяха
дадени указания от представителя на ОДБХ Търговище.
Не се установи натрупана торова маса на
територията на животновъдния обект, с
изключение на 20 м. кв.
Сигналът е препратен по компетентност до
Община Каспичан и ОДБХ - Шумен с писмо
изх. № 87-С/ 24.08.2015, поради идентичност
със сигнал вх. № 87-С/20.08.2015
Птицата е млада, намерена е в местност
„Базалъка”. Прибрана е с КП № ЙГ – 44/
25.08.2015г. При прибирането на птицата,
подателя на сигнала присъства.
Птицата е млада, много слаба с наранявания по
дясното крило и е прибрана с КП № КБ-72/
24.08.2015 г. При прибирането на птицата,
подателката на сигнала присъства.
Извършена е проверка на място с
представители на Община Попово. Установено
е замърсяване със строителни отпадъци и ЖТО
в имот, представляващ пасище - общинска
собственост. За почистване на локалното
сметище е дадено предписание на Кмета на
общ. Попово
Изпратено е писмо до Община Велики
Преслав и до ОДБХ – Шумен за предприемане

животни (крави) в с.
Миланово на ул.
„Камчия”. Кравефермите
са в близост до началната
улица.

Преслав,
ОДБХ Шумен

на съответните действия по компетентност.

Месец Юли 2015 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
01.07.2015г. 57-С/01.07.2015 г.

2.

01.07.2015г.

58-С/01.07.2015 г.

Сигнал
Незаконно строителство
на ул. “Кюстенджа” №
16а, гр. Търговище

Замърсяване на главната
улица на с. Тръстика,
община
Попово
и
неприятна
миризма
в
населеното
място
от
отглеждане на овце и кози.

Отговорна
институция
Община
Търговище

РИОСВ –
Шумен,
ОДБХ –
Търговище,
Община
Попово

Предприети действия
С писмо вх. № 3790/03.07.2015 г. община
уведомява РИОСВ – гр. Шумен за извършена
проверка, при която е съставен Констативен акт
№ 15/001.07.2015 г. за започване на
административно производство по реда на чл.
224 а, ал. 1 от ЗУТ за спиране на
строителството.
Извършена съвместна проверка на място с КП
№ СЙ-33/09.07.2015 г. с представители на
ОДБХ-Търговище и Община Попово на
животновъден обект, стопанисван от ЗП
Хюсеин Хюсеинов Мехмедов, при която се
установи, че същият е регистриран по реда на
чл. 51 от ЗВД и е вписан в интегрираната
информационна система на БАБХ – ВеТИС.
Обектът Е с ветеринарен регистрационен номер
7835-0129. При извършения оглед на
животновъдния обект се установи, че
животните се отглеждат в 2 бр. помещения – 1
помещение за кози и 1 помещение за овце Към
момента се отглеждат 115 животни – 42 овце и

3.

03.07.2015г. 59-С/ 03.07.2015г.

Ежедневно палене на гуми Община
и кабели на поляната пред Шумен
блок №4 на ул.” Северна”
№14. И на същата ул.
„Северна” №14 пред блока
в градинката се пасат коне.

4.

Замърсяване с отпадъчни
води във воден обект

РИОСВ Шумен

5.

08.07.2015 г 60-С, препратен за
решаване по
компетентност от
МОСВ
10.07.2015г. 61-С/ 10.07.2015 г.

РИОСВ –
Шумен

6.

13.07.2015г. 62-С/13.07.2015г.

Намерена малка граблива
птица на ул. "Цар Ив.
Александър" № 39, гр.
Шумен
Получено копие на Жалба

Окр.

73 кози. Помещенията се почистват ежедневно,
животните се отглеждат на суха постеля.
Формираната торова маса се събира и се
използва за наторяване на земеделски земи. При
проверката не се констатираха изтичания и
разпилявания на торова маса в имота и по
улицата. Представена беше Заповед №
1/19.02.20015 г на кметския наместник на с.
Тръстика за определяне на маршрут за
преминаване на животните през селото.
Подателят на сигнала желае анонимност и не
присъства при проверката. Подателят на
сигнала е уведомен за извършената проверка с
писмо изх. № 58-С/23.07.2015 г.
С писмо с вх. № 4267/ 22.07.2015г. е изпратен
отговор от Община Шумен за предприетите
мерки. На 16.07.2015г. експерти от общината са
извършили проверка на място. При проверката
не е установено описаното в сигнала. В
телефонен разговор с жалбоподателя се
разбира, че действията описани в сигнала са
осъществени в началото на месец юли, без да е
установен нарушител.
Извършени са проверки на обектите, упоменати
в сигнала. Изготвен е отговор до МОСВ.
Птицата от вида Черен бързолет без видими
външни наранявания е прибрана с КП № КБ-56/
10.07.2015 г. и изпратена за доотглеждане в СЦгр. Ст. Загора
С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №62-С от

от Красимир Русев, гр.
Търговище до Окръжна
Прокуратура гр.
Търговище във връзка с
„Лора Х2“ ЕООД гр.
Търговище.
Намерена малка градска
лястовица в гр. Шумен

Прокуратура
Търговище

17.07.2015г. до жалбоподателя и с копие до окр.
Прокуратура Търговище уведомено лицето, че
няма постъпвало в РИОСВ гр. Шумен
уведомление за ИП от „Лора Х2“ ЕООД гр.
Търговище

РИОСВ –
Шумен

7.

14.07.2015г. 63-С/ 14.07.2015 г.

8.

14.07.2015г. 64-С/ 14.07.2015 г.

Продажба на сухоземни
костенурки в сайт за
онлайн търговия

РИОСВ –
Шумен

9.

14.07.2015г. 65-C/ 14.07.2015

Сигналът е относно
изхвърляне на отпадъци в
с. Златна нива зад къщата
на г-н Севдалин Стоянов
от неговия съсед.
Препратен от Областния
управител на област
Търговище сигнал от
Васил Василев от с. Лиляк,

Община
Каспичан

Извършена проверка на място с КП № ДС-57/
14.07.2015г., при която се установи, че става
дума за млад екземпляр от вида Градска
лястовица, който не може да лети.
Първоначално бе взето решение лястовицата да
бъде изпратена за доотглеждане в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани” – гр.
Стара Загора. След направен допълнителен
оглед на птицата, се установи, че тя може да
лети и бе взето решение да бъде пусната на
свобода. Подателя на сигнала присъства по
време
на
първоначалната
проверка
и
съставянето на констативния протокол.
Изпратено писмо (наш изх. № 64С/15.07.2015г.) до Директора на ОДМВР –
Шумен, с молба за оказване на съдействие при
установавяне на лицето пуснало обявата.
Препратено писмо по компетентност до
Община Каспичан.

РИОСВ – гр.
Шумен;
ОДБХТърговище;

Извършена съвместна проверка на място с КП
№ СЙ-42/31.07.2015 г. с представители на
ОДБХ-Търговище и Община Търговище на
жилищни имоти на ул. “Дунав” № 5, ул.

10. 22.07.2015г. 66-С/22.07.2015 г.

11. 23.07.2015г. 67-С/22.07.2015 г.

12. 24.07.2015г. 68 – С / 24.07.2015 г.

община Търговище
относно замърсяване на
воден обект, преминаващ
през населеното място, с
отпадъчни води от
прилежащи жилищни
имоти, както и
замърсяване с оборска тор
на земни площи и водния
обект.

Община
Търговище

Сигнал, подаден от
жител на с. Кошничари,
общ. Търговище, касаещ
замърсяване с торов
отпадък на местност над
извор и помпена станция
в населеното място.
Съгласно информацията
в подаденият сигнал,
локализирането на
торовата маса в близост
до воден обект е
предпоставка за
замърсяване на
питейните води в с.
Кошничари.
Изхвърлени трупове на 2
бр. мъртви телета в река с.
Давидово

ОДБХТърговище;
Община
Търговище;
”ВиК” ООДгр. Търговище

ОДБХ –
Търговище,
РИОСВ –
Шумен

“Георги Димитров” № 44, ул. “Странджа” № 17
и животновъден обект, собственост на ЗП
“Маргаритка Петкова” в с. Лиляк, община
Търговище. При проверката не се установи
заустване на отпадъчни води от жилищните
имоти във воден обект – местно дере. Не беше
установено изтичане, просмукване на торова
маса по прилежащи земни площи. По
информация на кмета на населеното място
подателят на сигнала не живее на адреса,
посочен в сигнала, няма адресна регистрация в
с. Лиляк.
Препратено писмо по компетентност до
ОбщинаТърговище, ОДБХ-Търговище, ”ВиК”
ООД- гр. Търговище.

С писмо от 30.07.2015 г. „Водоснабдяване и
Канализация” ООД-Търговище уведомяват
РИОСВ-Шумен и подателят на сигнала за
извършени тринадесет пробовзимания от
водопроводната мрежа, както и от имота на
жалбоподателят в период от началото на 2014
г. до 27.07.2015 г., като всички изследвани
показатели на питейната вода са в норма.

Извършена е проверка на място в деня на
получаване на сигнала. Съставен е КП № ПП-64
от 24.07.2015 г. При проверката е установено,
че мъртвите животни са извадени от коритото

13. 27.07.2015г. 69-С/27.07.2015 г

14. 27.07.2015г. 70-С/27.07.2015 г.
15. 28.07.2015г. 71-С/28.07.2015
16. 28.07.2015г. 72-С/28.07.2015 г.

Сигнал за замърсяване с
отпадъци в землището на
с. Зараево, общ. Попово и
образуване на незаконни
сметища.
Незаконосъобразни
действия
Палене на кабели на ул.
Северна , гр. Шуменпрепратен
Изхвърляне на оборска
тор в септична яма в с.
Станянци

РИОСВ – гр.
Шумен;
Община
Попово
МОСВ
Община
Шумен Инспекторат
ОДБХШумен

на реката от служители на Гражданска защита.
Взети са проби за изследване за болестта
Антракс. На кмета на с. Давидово е дадено 1 бр.
предписание – да се предадат мъртвите
животни на екарисаж за обезвреждане със срок
на изпълнение до 25. 07. 2015 г. Същото е
изпълнено в указания срок, за което РИОСВ –
Шумен е уведомена с писмо вх. № 4465 от
31.07.2015 г. Изпратено е писмо с изх № 68-С
от 30. 07. 2015 г. до дирекция ПОС, МОСВ с
констатациите от проверката. След проведени
разговори с ОДБХ – Търговище е установено,
че пробите от мъртвите телета са отрицателни
за болестта Антракс.
Предвидена е съвместна проверка на експерти
от РИОСВ-Шумен и Общ. Попово в първите
работни дни на месец август.
Даден отговор с изх.№70-С/30.07.2015 г. и
изх.№70-С/03.08.2015 г.
Изпратено уведомяване до Община Шумен,
очаква се отговор
Препратен по компетентност до ОДБХ-Шумен
с копие до подателя на сигнала с писмо изх. №
72-С/.08.2015 г., Предстои проверка по
компетентност и се очаква отговор до РИОСВ
Шумен и до подател.

17. 28.07.2015г. 73-С/28.07.2015 г.

Оцветяване на водите на
р. Осенска в кафяв цвят.

РИОСВ – гр.
Шумен

Извършена проверка на място с КП № СЙ40/29.07.2015 г. на р. Осенска (Калайджи дере),
преминаваща през с. Осен. При огледа се
установи, че водата е сравнително бистра, със
съвсем лек кафяв оттенък, не се усеща миризма.
По информация на кметския наместник на с.
Осен – подател на сигнала, оцветяването се е
появило на 25.07.2015 г. сутринта. Няма
измряла риба и раци, не се е усещала миризма.
На територията на населеното място, както и
близките населени места няма производствени
предприятия, които биха могли да замърсят
водния обект. На запитване от кметския
наместник от община Търговище е
предоставена информация, че не са изпускани
язовирите в с. Баячево и с. Руец. Не е имало
атмосферни валежи от 40-50 дни. Подателят на
сигнала присъства при проверката.
На подателя на сигнала е отговорено с писмо с
наш изх. № 74-С/ 03.08.2015 г., с което му е
обяснено, че единствения начин за
преместването на гаргите е, да се окастрят
клоните на дърветата за да не могат да гнездят,
но за кастренето на клоните в градската градина
отговаря Община Шумен. Също така е дадено
обяснение и за най-вероятната причина за
нападението на гаргите над внука му и че това
може да се счита за инцидент.
Препратено писмо по компетентност до
Община Шумен и ОДБХ – Шумен.

18. 29.07.2015г. 74-С/ 29.07.2015 г.

Вземане на мерки за
преместване на агресивни
птици – гарги в Градската
градина – гр. Шумен

РИОСВ –
Шумен

19. 30.07.2015г. 75-С/ 30.07.2015 г.

Сигналът е относно разпиляна
храна с отрова за животни в
градинката срещу стадиона, в
близост до офис на Еконт.

Община
Шумен,
ОДБХ Шумен

Месец Юни 2015 г.
№

Дата

1.

01.06.2015 г.

Постъпил
Сигнал
47-С/01.06.2015 г.

2.

01.06.2015 г.

48-С/01.06.2015 г.

3.

03.06.2015 г.

49-C/03.06.2015 г.

Сигнал

Отговорна
институция
Намерена граблива птица с РИОСВударено крило в района Шумен
около яз. Шумен

Предприети действия

Извършена проверка на място с КП № ДС42/01.06.2015г., при която се установи, че
птицата е от вида Керкенез. Птицата е със
счупено дясно крило и разкъсвания на кожата
по тялото в областта под крилото, като
разкъсването обхваща и десния крак. Закарана е
във ветеринарна клиника, където бе прегледана
и раните й бяха дезинфекцирани. Впоследствие
керкенеза бе изпратен за лечение и отглеждане
в Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на
сигнала присъства по време на проверката.
Нерегламентирано
РЗИ - Шумен Препратен по компетентност до РЗИ – Шумен с
изхвърлени ампули край
писмо изх. № 48-С от 02.06.2015 г. Подателя на
медицински център за
сигнала е уведомен от РЗИ – Шумен с писмо с
майчино и детско здраве
из. № НЗБ-1049 от 08.06.2015 г.
В с. Средковец, Община
Община
Препратено писмо по компетентност до
Каолиново зад кметството
Каолиново Община Каолиново.
има общинска площ, която
се ползва като парк, има
волейболно игрище и
площадка на която играят
малки деца. Г-жа Рахмие
Али всеки ден изкарва
своите животни и те
замърсяват целия терен, а
до волейболната площадка
се изхвърля и оборския

4.

03.06.2015 г.

50-С/03.06.2015г.

5.

04.06.2015 г.

51-С/04.06.2015 г.

6.

10.06.2015 г.

52-С/10.06.2015 г.

7.

19.06.2015 г.

53-С/19.06.2015 г.

тор.
Препратен от РЗИ гр.
Търговище сигнал от
кмета на с. Рътлина срещу
ИП за преустройство на
сграда в птицефермя в
стопански двор на с.
Рътлина и неспазване на
здравно-хигиенните
изисквания, предвид
отстояние от 10 м на
сградата на жалбоподателя
В гараж в гр. Нови пазар
се извършват ремонтни
дейности на коли
включително боядисване.
В следствие, на което се
носи неприятна миризма и
шум.
Сигнал изпратен от ОДБХТърговище за замърсяване
с торови маси от
отглеждане на крави от
лицето Исмаил Салимов с.
Горна Хубавка общ.
Омуртаг. Сигналът е
подаден до МЗХ от
Мехмед Мехмедов с.
Горна Хубавка
Замърсяване на воден
обект, преминаващ през с.
Еленово, община Попово,

РЗИ гр.
Търговище

Върнат по компетентност в РЗИ гр. Търговище
с информация за процедирането за ИП.

Община
Нови пазар

Препратен по компетентност до община Нови
пазар.

Община
Омуртаг

Препратен по компетентност до община
Омуртаг, с копие до ОДБХ.

Община
Попово

Препратен по компетентност до община Попово
с писмо изх. № 53-С/29.06.2015 г.

8.

22.06.2015 г.

54-С/ 22.06.2015 г.

9.

23.05.2015 г.

55-С/ 23.05.2015 г.

с торов отпад от
отглеждане на крави.
Сигналът е относно
замърсяване от г-н Зия
Ахмедов Чолаков, който
отглежда животните си
(крави и овце) на ул.
„Стара планина ‘’ на която
живее. В резултат на което
не може да се диша от
миризми.
Намерен ранен щъркел в с.
Славяново, общ. Попово

Община
Опака

Препратено писмо
Община Опака.

по

компетентност

до

РИОСВ –
Шумен

Извършена проверка на място с КП № ДС52/23.05.2015 г., при която се установи, че става
въпрос за ювенилен екземпляр от вида Бял
щъркел, който е паднал от гнездото, в резултат
на което е наранил десните си хълбок и крило.
Щъркела е все още в пухово оперение.
Екземпляра 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.

Месец Май 2015 г.
№
1.

Дата / №
Постъпил
на сигнала
сигнал
04.05.2015г. 32-С/04.05.2015 г.

Сигнал
Битово-фекалните води от
жилищен имот на ул.
“Бенковски” , с. Обител се
изтичат по улицата.

Отговорна
институция
Община
Омуртаг

Предприети действия
Изпратено писмо изх. № 32-С/04.05.2015 г. с
копие до подателя на сигнала за решаване по
компетентност до Община Омуртаг. С писмо вх.
№ 2924/20.05.2015 г. Община Омуртаг

2.

07.05.2015г.

33-С/ 07.05.2015 г.

Незаконно изкупуване на
цвят глог с листа в с.
Вехтово, общ. Шумен

РИОСВШумен

3.

07.05.2015г.

34-С/ 07.05.2015 г.

Намерена малка дива
котка, гр. Шумен

РИОСВШумен

4.

11.05.2015г. 35 – С / 11.05.2015г.

Нерегламентирано
засипване на парцел със
земни маси на бул.
‘’Ришки проход” – гр.
Шумен.

Община
Шумен

уведомява РИОСВ – гр. Шумен, че е извършена
проверка на място от представители на
Общинска администрация Омуртаг и е съставен
Констативен протокол от 13.05.2015 г. При
проверката е установено, че улицата пред
къщата е заградена с бетонни колчета и има два
канала, изведени към улицата, като липсват
следи от замърсявания. Дадени са 2 бр.
предписания
за премахване на бетонните
колчета, находящи се на общинска собственост
и изграждане на септична яма за заустване на
битово-фекалните отпадъчни води, формирани
от имота със срок за изпълнение 13.11.2015 г. С
писмо изх. № 32-С/22.05.2015 г. подателят на
сигнала е уведомен за извършената проверка.
Извършена проверка с КП № КБ-22/ 07.05.2015
г., при която изкупуване на лечебни растения не
е установено. За резултата от извършената
проверка подателката на сигнала е уведомена
лично.
Извършена проверка на място с КП № ДС17/07.05.2015 г., при която се установи, че
животното е все още малко, физически много
слабо и безпомощно, поради което е изпратено
за доотглеждане в ОП „Зоопарк – СЦ” – гр.
Варна. Подателя на сигнала присъства по време
на проверката.
Препратено писмо по компетентност до
Община Шумен.

5.

13.05.2015г. 36-С/13.05.2015 г.

Замърсяване на р.
Провадийска с отпадъчни
води, съдържащи сода
каустик, изтичащи от
“Крис ойл”

РИОСВ Шумен

6.

15.05.2015г. 37-С/15.05.2015 г.

Запрашяване на гр. Н.
Пазар, в частност и ул. „П.
Берон“

РИОСВ
Шумен,
Общ. Н.
Пазар

Извършена проверка на място на фабрика за
производство на олио “Крис ойл” ЕООД, гр.
Каспичан, за което е съставен КП № ВВ024/13.05.2015 г. При проверката е извършено
изпробване чрез лакмусова индикаторна
универсална хартия от отпадъчни води – слабокисела реакция. Пречиствателните съоръжения
за отпадъчни води функционират. Проверен е и
склада за съхранение на химични вещества – не
са установени разливи извън склада. Дадени са
3 бр. предписания за цялостно почистване на
всички пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води и ежедневно водене на
експлоатационния дневник за състоянието на
ЛПС със срок до 15.05.2015 г. и преместване на
шланга за източване на общата и хидратна
утайка от събирателен резервоар, така че да
няма възможност за изтичане на същите в
близкостояща канавка за охлаждащи отпадъчни
води със срок до 29.05.2015 г. С писмо вх. №
2920/20.05.2015 г. дружеството уведомява
РИОСВ – гр. Шумен, че предписания 1 и 2 са
изпълнени.
Извършена проверка на място с КП № РД25/22.05.2015 г. при която се установи, че се
извършват строителни дейности в целия град,
във връзка с проект „Изграждане на частична
канализационна мрежа, ГПСОВ и
реконструкция на водопроводната мрежа на гр.
Н. Пазар“. Поради големия мащаб,
технологията на изпълнение на строителните
дейности и характера на материалите, при

7.

15.05.2015г. 38-С/ 15.05.2015 г.

Намерена малка сухоземна РИОСВкостенурка в землището на Шумен
с. Менгишево, общ.
Върбица

8.

18.05.2015г. 39-C/18.05.2015 г.

Голямо количество
измряла риба в язовир
“Теке дере-1”

РИОСВШумен; БДЧР

определени метео условия и наличие на
интензивен автомобилен трафик се наблюдава
формиране на прахови емисии. В тази връзка на
кмета на Общ. Н. Пазар е дадено предписание,
относно възлагане изпълнения на конкретни
мерки от фирмите извършващи строителните
дейности с цел ограничаване на праховите
емисии. С писмо № 37-С/26.0-5.2015 г. е
уведомен подателя на сигнала, относно
предприетите мерки.
Извършена проверка на място с КП №ДС27/19.05.2015 г., при която се установи, че става
въпрос за ювенилен женски екземпляр от вида
Шипоопашата костенурка, който няма видими
външни наранявания. В тази връзка
костенурката е пусната по-късно през деня в
района около с. Менгишево, в подходящо
местообитание съгласно екологичните
изисквания на вида. Подателя на сигнала
присъства по време на проверката.
Извършена съвместна проверка на място с
представител на БД-ЧР, за което е съставен КП
№ СЙ-17/18.05.2015 г. При проверката се
установи, че няма умряла риба в язовир “Теке
дере-1”. При проведени разговори с рибари, по
техни данни не е била забелязвана умряла риба
през 2015 г. Обходени бяха Асфалтова база на
“Автомагистрали
–
Черно
море”
АД,
“Мегафрут” ООД, гр. София – производствена
база Шумен и бивше заустване на “ХЦС” АД
(шахти), които се явяват обекти, разположени
по течението на р. Теке дере, преди язовира. Не

9.

20.05.2015г. 40-С/20.05.2015

10. 20.05.2015г. 42-С/20.05.2015

Изгаряне на чували в
двора на болницата в гр.
Търговище

РИОСВ

Извършване на рязане на
котли от фирма "Зорница"
и разливане на мазут по
улицата до дискотека
"Таймер" гр. Търговище

Община
Търговище

бяха констатирани замърсявания и заустване на
непречистени отпадъчни води във водния обект.
Подателят на сигнала е уведомен по телефона за
резултатите от извършената проверка.
Извършена е проверка в "МБАЛ-Търговище "
АД и е съставен КП № НГ-26/20.05.2015 г. При
извършения отлед на място бяха установени
остатъци от изгаряне на маслени филтри ,
стъклени шишета, метални кутии, епруветка,
капачка от игла, опаковки на игли и
спринцовки, метални кутии от напитки, други
метални кутии, телбод и части от изгарянето на
други отпадъци, които не могат да бъдат
определени, тъй като са овъглени. В момента на
проверката изгарянето на отпадъците беше
приключило. По информация от лицето
присъствало на проверката, изгорените
отпадъци са извадени от гаражи, които са се
намирали на площадката и са били обитавани от
бездомници. Отпадъците са изгорени от
служители на МБАЛ. Дадено е предписание за
почистване на остатъците от изгарянето и
недопускане на повторни изгаряния.
Сигналът е препратен за решаване по
компетентност до Община Търговище, с молба
да уведомят подателя на сигнала за резултата от
проверката. Служители на Община Търговище
са извършили проверка и са установили, че се
разкомплектова недействаща парова централа.
Дадено е предписание да бъде почистена
тротоарната настилка от маслата и други
остатъци.

11. 21.05.2015г. 44-C/21.05.2015

12. 22.052015г.

45-С/22.05.2015,
препратен от МОСВ

Почистване на дърветата
от клони, които опират в
жиците в с. Росина от
Енерго-про и частни
фирми, на територията на
цялото село. Осакатяват се
дървета в частни имоти,
някои от тях са напълно
оголени. Отрязаните клони
се оставят върху мрежите
на къщите.
Започнало преустройство
на съществуващи
стопански сгради в стоп,
двор на с. Рътлина в
птицеферма в началото на
2015г., без уведомление за
инвестиционно намерение

Община
Търговище

Препратено писмо по компетентност до
Община Търговище и с. Росина.

Община
Омуртаг – по
ЗУТ и
РИОСВ – по
ЗООС

Извършена съвместна проверка с Община
Омуртаг по документи в Община Омуртаг и на
място в стопански двор с. Рътлина, съгласно
КП№ТК-06/27.05.2015г. в присъствието на
кмета на с. Рътлина в качеството му на
жалбоподател и на собственика на обекта. Не
се констатира промяна в предназначението на
стопанската сграда, която е овчарник, няма
започнало преустройство и няма налично
оборудване за птицеферма, не са отглеждани
птици-бройлери в имота.

Месец Април 2015 г.
№

Дата

1.

03.04.2015г.

Постъпил
сигнал
21-С/03.04.2015 г.

Сигнал
Заустване на отпадъчни
води в р. Герила от
жилищен имот, находящ
се на ул. “Септемврийско
въстание”, гр. Върбица

Отговорна
институция
Община Върбица

Предприети действия
Изпратено писмо изх. № 21-С/23.04.2015 г. с
копие до подателя на сигнала за решаване по
компетентност до Община Върбица. С
писмо вх. № 2572/30.04.2015 г. Община
Върбица уведомява РИОСВ – гр. Шумен и

2.

06.04.2015г.

22-С/06.04.2015 г.

3.

08.04.2015г.

23-С/ 08.04.2015 г.

4.

09.04.2015г. 24-С/ 09.04.2015

5.

20.04.2015г. 25-С / 20.04.2015г.

Замърсяване с отпадъци
от различен характер по
пътя
от
ресторант
„Боровец”
на
„Кьошковете”
до
ресторант „Хижата”, след
проведено автомобилно
състезание
„Мемориал
Валери Великов”
Умрял щъркел с пръстен,
намерен на около 100м
след
разклона
с.
Красноселци,
общ.
Омуртаг в посока с.
Угледно, общ. Омуртаг.
Птицата е забелязана от
пътуващ
гражданин
Аврам Аврамов; сигнала
е получен на дежурен
телефон
Извираща отпадъчна вода
в парцел гр. Шумен, бул.
Ришки проход
Разлив на киселина от

Община Шумен

подалия сигнала гражданин, че е извършена
проверка на място, при която е
констатирано, че се отвеждат дъждовни
води от въпросния имот. Визираните в
сигнала тръби са положени за отвеждане на
повърхностни дъждовни води с цел
недопускане на наводняване на дворното
място.
Изпратено писмо до община Шумен.
Получен отговор за извършено почистване.

РИОСВ- гр. Шумен Заради вируса птичи грип РИОСВ- гр.
Шумен по телефона е уведомила Д-р
Зафиров от ОДБХ- гр. Търговище, които са
прибрали животното и са го изпратили за
анализ в гр. София, а пръстена е изпратен
(от ОДБХ) в РИОСВ, който е с номер HE
044 DEH; за предприетите действия Г-н
Аврамов е уведомен по телефона на
08.04.2015 г.
Община Шумен, В
и К Шумен

Препратено по компетентност до В и К
Шумен и Община Шумен

Гражданска

Извършена проверка на място от страна на

6.

21.04.2015г.

27-С/ 21.04.2015 г.

цистерна на площадката
на Топлофикация в КТА
Мадара.

защита, РДПБЗН,
РИОСВ

Препратен от МОСВ
сигнал за отпадъци по
пешеходни пътеки към
ПП „Шуменско плато”,
унищожени туристически
пътища в Природния
парк и засипани по
туристическите пътища
клони, вследствие на
водена сеч

РИОСВ – Шумен,
Община Шумен,
ТП ДГС – Преслав,
ТП ДГС – Шумен,
РДГ гр. Шумен,
ДПП – Шуменско
плато

РИОСВ на 21.04.2015г. Съставен
констативен протокол КП № СС - 013 /
21.04.2015г. Дадени се 2 броя предписания с
конкретен срок за изпълнение.
При огледа на място е установено, че са
налични замърсявания с отпадъци на
следните терени: По пътя водещ от гр.
Шумен към паметник “Създатели на
Българската държава”, на намираща се на
мястото отбивка в дясно от пътя с
географски координати: N 430 15’ 32.0” и
Е 260 54’ 34.2” са налични битови и
строителни отпадъци; Пътя водещ от
паметник “Създатели на Българската
държава” към “Старият град” в дясно от
пътя, на разклон към горски път водещ
към заслон “Теменуга”, на терен с
географски координати: N 430 15’ 06.8” и
Е
260
54’
59.3”
е
налично
нерегламентирано замърсяване с отпадъци
от битов характер; Районът на “Гробът на
курсистите”
и
намиращият
се
непосредствено до него туристически
заслон са налични замърсявания с битов
характер; Началото на стъпалата водещи
от гр. Шумен към паметник “Създатели
на Българската държава” е установено
замърсяване с битови отпадъци, отпадъци
от опаковки, полиетиленови торбички в
дясно и в ляво от стъпалата. Локалното
замърсяване е на терен с географски
координати: N 430 15’ 55.1” и Е 260 55’

7.

24.04.2015г. 28-С/24.04.2015 г.

Пръскане с химикали на
рапица в период на
забрана в района на
“Мадара” АД (под
черешовата градина)

ОДБХ-Шумен

8.

24.04.2015г. 29-С/24.04.2015 г.

РИОСВ - Шумен

9.

27.04.2015г. 30-С/27.04.2015 г.

В гр. Нови пазар, зад
Винпром, в близост до
дерето се усеща мирис на
суроватка.
Изгаряне на опаковки от
препарати за растителна

ОДБХ - Търговище

27.1”. Изпратено е писмо изх. № 27-С от
27.04.2015г до кмета на общ. Шумен за
почистване на замърсените участъци и
недопускане на повторно замърсяване,
със срок на изпълнение 14 дни.
На 23.04.2015 е извършена проверка
съвместно с представители на ТП ДГС –
Преслав, ТП ДГС – Шумен, РДГ гр. Шумен,
ДПП – Шуменско плато, при която е
установено, че увредените черни пътища и
туристически маршрути ще бъдат
възстановени за сметка на горското
стопанство. След извеждане на сечта през
2015 г. предстои почистване на сечищата.
Изпратено е писмо до ККД с изх. № 27-С от
27.04.2015.
Изпратено писмо изх. № 28-С/24.04.2015 г.
за решаване по компетентност до ОДБХ –
гр. Шумен. С писмо вх. № 2570/30.04.2015 г.
ОДБХ – гр. Шумен уведомява РИОСВ – гр.
Шумен, че е разпоредена незабавна
проверка в района на “Мадара” АД от
инспектори от отдел “Растителна защита” в
16,30 часа на 24.04.2015 г., като не е
установено пръскане с наземна техника на
намиращата се там рапица.
Предстои извършване на проверка.

Изпратено писмо изх. № 30-С/04.2015 г. за
решаване по компетентност до ОДБХ – гр.

10. 27.04.2015г.

31-С/27.04.2015 г.

защита и измиване на
пръскачки в р. Камчия
Нарушаване
размножаването на риби,
следствие намаляването
на водното ниво на
язовир “Тича” в района
на с. Ловец

Търговище.
БД-ЧРВарна;”Напоителни
системи” ЕАД –
клон Шумен

Изпратено писмо изх. № 31-С/04.2015 г. за
решаване по компетентност до БД-ЧР-Варна
и ”Напоителни системи” ЕАД – клон
Шумен.

Месец Март 2015 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
04.03.2015г. 10-С/24.02.2015

2.

06.03.2015г. 11-С/04.03.2015

3.

13.03.2015г. 12-С/ 05.03.2015

Сигнал

Отговорна
институция
РИОСВШумен

Нерегламентирано
сметище от остатъци от
ИУМПС и др. отпадъци.
Замърсяване и на коритото
на
реката.
Местонахождение:
Баластиерната на с. Радко
Димитриево
В. Осман - жител на с.
РИОСВ –
Каравелово изхвърля ЖТО
Шумен
непосредствено до
Община
стадиона на селото.
Никола
Лицето отглежда крави и
Козлево
живее в близост до
ОДБХ
мястото на депониране на
Шумен
отпадъка.
По бреговете на р. Стара
РИОСВ Река, от моста на село
Шумен

Предприети действия
Извършена е проверка на място. Съставен е КП
№ НГ-12/04.03.2015 г. Дадено предписание за
почистване на замърсените терени.

Сигналът е препратен до Община Никола
Козлево и ОДБХ Шумен за решаване по
компетентност. Извършена е проверка от
Община Никола Козлево и е уведомен
жалбоподателя за предприетите мерки.

С писмо с вх. № 1782/ 25.03.2015 г. РИОСВ е
уведомен за предприетите мерки.

4.

10.03.2015г. 13-С/10.03.2015

5.

20.03.2015г. 14-С/11.03.2015

Стеврек, Община
Антоново има
замърсявания с битови
отпадъци.
Намерен ранен ястреб с
рана на главата, в кв.
Макак, гр. Шумен

РИОСВШумен

Заустване на отпадъчни
РИОСВ води от жилищни имоти на Шумен
ул. “Хан Аспарух” в с.
Крепча в реката

Извършена проверка на място с КП № ДС05/10.03.2015 г. При проверката на пръв поглед
птицита бе оприличена на Голям ястреб.
Ястреба имаше проблем с лявото око, което бе
затворено и имаше следи по главата от удар.
При повторно оглеждане на птицата се
установи, че тя е от вида Малък ястреб. Птицата
е изпратена за лечение и отглеждане в
Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на
сигнала присъства по време на проверката.
Извършена проверка на място с КП № ИН013/20.03.2015 г. При проверката е извършен
оглед на местно дере, преминаващо през с.
Крепча в посока югозапад към североизток (в
същата посока е и посоката на водното течение).
При огледа са установени тръби – 15 бр.
пластмасови с диаметър около 5-10 см,
изведени по левия (северния ) бряг на водния
обект от прилежащи жилищни имоти на ул.
“Хан Аспарух”, “Неофит Рилски” и ул. “Елин
Пелин”. При ползване на описаните тръби за
заустване на отпадъчни води се създава риск от
замърсяване на водния обект. Констатирано е
значително количество торова маса покрай
речното корито, както и отпадъци от опаковки.
На изхода на с. Крепча към с. Гърчиново преди
моста на реката е констатирано наличието на

6.

11.03.2015г. 15-С/11.03.2015

Съхранение на торова маса РИОСВ- гр.
от птицеферма на земни
Шумен,
площи
ОДБХ
Търговище

7

13.03.2015г. 16-С / 13.03.2015

Нерегламентирана дейност РИОСВ с негодни за употреба
Шумен
акумулатори

8

23.03.2015г. 17-С/23.03.2015

Битово-фекалните води от
жилищни имоти на ул.
“Хан Крум” № 6 и 8, гр.
Върбица се изтичат по
улицата. В имотите няма

РИОСВ – гр.
Шумен,
Община
Върбица

строителни, смесени битови отпадъци и
пластмасови опаковки. Дадени са 2 бр.
предписания: 1. Да се извърши писмено
уведомяване на всички имоти по ул. “Хан
Аспарух”, “Неофит Рилски” и ул. “Елин Пелин”
да се извърши прекратяване риска от заустване
на отпадъчни води; 2. Да се извърши
почистване на констатираните замърсявания по
речното корито в с. Крепча и на изхода от с.
Крепча към с. Гърчиново.
Извършена съвместна проверка с представител
на ОДБХ-Търговище. Съставен е КП СР-16 от
20.03.2015 г., дадени са 2 бр. предписания за
преместване на торовата маса на асфалтираната
площадка и изграждането на бордюри, както и
да се класифицират отпадъците образувани от
птицефермата.
Извършена е проверка на място, съставен е
Констативен протокол № СР-19 от 27.03.2015г.
и Констативен протокол № СР-21 от 30.03.2015
г. по изпълнение на предписание. При
проверката се установи, че дружеството
извършва ремонт и профилактика на годни за
употреба индустриални акумулатори. Дадено е
предписание за преустановяване на дейността,
като същото е изпълнено с писмо с вх. № 1974
от 31. 03. 2015 г.
Извършена съвместна проверка на място с
представител на Община Върбица. Съставен е
КП № СЙ-08/26.03.2015 г., като при проверката
се установи изтичане на отпадъчни води от
чешма в двора на жилищен имот на ул. “Хан

изградени септични ями.

9.

25.03.2015г. 18-С / 24.03.2015

Нерегламентирано
насипване на строителни
отпадъци и земни маси в
коритото на река
“Поройна”

РИОСВ Шумен

Крум” № 6 от тръба, изведена през оградата на
имота към улицата. Дадено е предписание за
прекратяване на изтичането на отпадъчни води
от имота към улицата. Подателят на сигнала е
уведомен с писмо изх. № 17-С/01.04.2015 г. за
резултатите от извършената проверка.
Извършена е проверка на място, съставен е КП
№ ПП-28 от 25.03.2015 г. При проверката се
установи, че дружеството “Кънстракшън Груп”
ЕООД извършващо строителна дейност в
съседен имот е извършило насипване на земни
маси с цел извършване на корекция на речното
корито и спиране на бреговата ерозия. При
проверката не е констатирано нерегламентирано
изхвърляне на строителни отпадъци. Дадено е 1
бр. предписание за предприемане на мерки за
недопускане повторно нерегламентирано
насипване на земни маси. Същото е изпълнено с
писмо с вх. № 2018 от 02.04.2015 г.

Месец Февруари 2015 г.
№
1.

Дата

Постъпил
сигнал
05.02.2015г. 05-С / 05.02.2015

Сигнал
Нерегламентирано
сметище по пътя Шумен –
с. В. Друмево
Нерегламентирано
сметище в близост до
«Алкомет» АД

Отговорна
институция
РИОСВ –
Шумен,
Община
Шумен

Предприети действия
Извършена е проверка на място, на 11.02.
направено е замерване на географските
координати с GPS. Изпратено е писмо до Общ.
Шумен за установяване собствеността на
имотите с из. N 05-С от 11.02.2015 г.

2.

05.02.2015г. 06-С/05.02.2015

Жалба, препратена от
ОДБХ – Търговище, от
жители на с. Коноп
относно замърсяване с
животинска торова маса от
отглеждане
на
едри
преживни
животни
–
крави.

3.

06.02.2015г. 07-С/06.02.2015

Изсипани стари дрехи по
пътя за с. Лозево

4.

11.02.2015г. 08-С/11.02.2015

Замърсяване с животинска
торова маса от отглеждане
на едри преживни животни
в с. Шишковица, Община
Антоново

ОДБХ –
Търговище
РИОСВ Шумен

РИОСВ –
Шумен,
Община
Шумен

ОДБХ –
Търговище

Извършена съвместна проверка на 09.02.2015 г.
от представители на РИОСВ – гр. Шумен,
ОДБХ – гр. Търговище, РЗИ – гр. Търговище и
Община Антоново на животновъден обект –
кравеферма, находящ се в с. Коноп, община
Антоново, собственост на Исмаил Маджаров.
При извършената проверка се установи, че в
животновъдния обект се отглеждат 59 бр.
Животни, от които 52 бр. млечни крави и 7 бр.
подрастващи животни, същите се отглеждат в
едно помещение, като формирана торова маса
се почиства ежедневно и се събира в ремарке,
което се извозва до собствени земеделски земи
за наторяване. Животновъдният обект е с
ветеринарен регистрационен №7995-0056 по чл.
51 от ЗВМД. Относно визираното в сигнала
замърсяване с оборска тор в близост до каптажа
на селото се установи, че става въпрос за
напорния водоем на селото, като в близост до
него няма замърсявания.
Извършена е проверка на място, на 11.02.2015 г.
съвместно с представител на Община Шумен.
За установеното замърсяване е дадено
предписание на Общината да се извърши
почистване
на
образуваното
локално
нерегламентирано сметище, констатирано при
проверката.
Сигнала е препратен по компетентност до
ОДБХ-Търговище и кмета на Община Антоново
с писмо №08-С/17.02.2015 г. С вх. № 1407 от
09.03.2015 г. жалбоподателя и РИОСВ са
уведомени за предприетите действия от страна

5.

23.02.2015г. 09-С/23.02.2015

6.

24.02.2015г. 10-С/24.02.2015

Намерени кашони с
етикет: процинк,
изхвърлени в ниви между
с. Развигорово и с.
Единаковци
Нерегламентирано
сметище от остатъци от
ИУМПС и др. отпадъци.
Замърсяване на коритото
на реката

Кмет на
населеното
място
РИОСВ –
Шумен
Кмет на
населеното
място

на ОДБХ - Търговище
Замърсяването е почистено от страна на кмета
на населеното място, подателят е уведомен по
телефона.
Извършена проверка, дадено предписание
на кмета на с. Радко Димитриево за почистване
на замърсените терени.

Месец Януари 2015 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
06.01.2015г. 01-С/06.01.2015

2.

09.01.2015г. 02-С/09.01.2015

3.

19.01.2015г. 03-С/ 19.01.2015

Сигнал
Изгаряне на слама, при
което се вдига дим,
замърсяващ въздуха със
сажди в с. Ломци,
община Попово.
Намерен мишелов със
счупено крило в района на
Ришки проход и
транспортиран до гр.
Шумен

Намерена граблива птица
на пътя Шумен – Васил

Отговорна
институция
Община
Попово

РИОСВШумен

РИОСВШумен

Предприети действия
Изпратено писмо изх. № 01-С/08.01.2015 г. с
копие до подателя на сигнала за решаване по
компетентност до Община Попово.
Извършена
проверка
с
КП
№
ДС01/09.01.2015г., при която се потвърди, че
птицата е мишелов със счупено ляво крило. С
оглед на това 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.
Птицата е прибрана с КП № КБ-01/ 19.01.2015 г.
и следва същата да бъде транспортирана до СЦ,

Друмев, която не може да
лети

4.

26. 01. 2015

04-С / 26. 01. 2015

Изхвърляне на строителни
отпадъци срещу фуражния
завод в гр. Шумен

РИОСВ Шумен

гр. Ст. Загора. Подателя на сигнала присъства
по време на прибирането й. До момента на
транспортирането й до СЦ, гр. Ст. Загора е
настъпил летален изход за птицата, поради
което е съставен КП № КБ-02/ 21.01.2015 г.
Сигнала е получен на електронната поща на
РИОСВ. Подателя не е посочил име, телефон и
адрес за кореспонденция. Уведомен е с писмо с
изх. № 04-С / 27. 01. 2015 г. че РИОСВ не
предприема действия по анонимни сигнали.
Същото е изпратено по електронната поща.
Изпратено е писмо из. № 04 – С / 27. 01. 2015 г.
до началника на сектор “Пътна полиция” в гр.
Шумен с искане за предоставяне на информация
за собствеността на автомобила с който са
изхвърляни отпадъците. С вх. N 1043 от 16. 02.
2015 г. сектор КАТ предоставя информация за
собствеността на автомобила

