ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Април 2017 г.
№

Дата

1.

03.04.2017г.

Постъпил
сигнал
35-С/03.04.2017

2.

06.04.2017г.

36-С/06.04.2017

3.

10.04.2017г.

37-С/10.04.2017

4.

13.04.2017г.

38-С/13.04.2017

5.

26.04.2017г. 39-С/26.04.2017г.

Сигнал
Замърсяване на имоти в
с. Панайот Хитово, общ.
Омуртаг от
животновъден обект
Образувано
нерегламентирано
сметище в близост до
гробищата на с. Дибич
Образувани 4 бр.
нерегламентирани
сметища, в кв. Трошка,
гр. Върбица
Образувано
нерегламентирано
сметище, източно от парк
Юкя, гр. Търговище

Силна миризма, усещаща
се в гр. Търговище.

Отговорна
институция
ОДБХ Търговище
Община Омуртаг
РИОСВ- Шумен
РИОСВ-гр. Шумен

Община Върбица

РИОСВ гр. Шумен
Община
Търговище

Община
Търговище
РИОСВ-гр. Шумен

Предприети действия
Изпратено писмо с изх. № 35-С/07.04.2017
до ОДБХ Търговище и до Община Омуртаг
за
извършване
на
проверка
по
компетентност
Извършена проверка
на с. Дибич в
присъствието на служители на община
Шумен на 13.04.2017 г. Съставен е
констативен протокол с който е дадено
предписание
за
почистване
на
констатираните замърсявания.
Сигнала е препратен с писмо №37-С от
21.04.2017 г. по компетентност до Община
Върбица за извършване на проверки .
Извършена е проверка, в присъствието на
представител на Община Търговище и
подателя на сигнала на 20.04.2017 г.
Съставен е констативен протокол, с който е
дадено предписание за почистване на
констатираните замърсявания, както и да се
предприемат действия за недопускане на
замърсяване на терена.
Източника на миризма е торова маса,
разстлана в земеделска нива в землището на
с. Руец, общ. Търговище. Извършена е

6.

26.04.2017г.

40-С/26.04.2017

7.

27.04.2017г.

41-С/27.04.2017

8.

28.04.2017г. 42-С/28.04.2017

9.

28.04.2017г. 43-С/28.04.2017

Жалба срещу незаконен
пилчарник и силози
Оцветяване на р. Енчова
в района на местност
„Топхането“ в лилав
цвят.

Община Омуртаг

Замърсяване с торова
маса от отглеждане на 10
бр. крави и 10 бр. телета
в с. Крепча, общ. Опака
Съхранение на големи
количества залежали и
негодни за употреба
препарати за растителна
защита в частен имот в с.
Стража, община
Търговище.

Община Опака
ОДБХ-Търговище

РИОСВ гр. Шумен

РИОСВ – гр.
Шумен

проверка с представител на община
Търговище
и
в
присъствието
на
представител на собственика на нивата.
Съставен е констативен протокол, в който е
дадено предписание да се заоре нивата.
Препратен до община Омуртаг за
извършване на проверка.
Извършена е незабавна проверка на място.
Източника на замърсяване и оцветяване на
р. Енчова е фирма „Хартцвет“ ООД. Взети
са 2 бр. водни проби от отпадъчни и
повърхностни води. Подателя на сигнала
присъства по време на проверката.
Препратен с писмо 42-С/03.05.2017 г., до
отговорните институции за решаване по
компетентност.
Предстои извършване на проверка.

