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

Дата

1.

03.07.2017

Постъпил
сигнал
65-С/21.07.2017 г.

Сигнал
Отвеждане на
отпадни води в
кладенец и
замърсяване на
подземните води в
жилищен имот в гр.
Смядово

Отговорна
институция
БДЧР и РИОСВ гр.
Шумен

2.

04.07.2017г. 66-С/ 04.07.2017 г.

Намерен сокол със
счупен крак в
района на
„Алкомет“ АД, гр.
Шумен

РИОСВ – Шумен

3.

04.07.2017г. 67-С/ 04.07.2017 г.

Паднало щъркелче
в с. Мировец, общ.
Търговище

РИОСВ – Шумен

Предприети действия
Извършена
е
съвместна
проверка
с
представител на БДЧР, при която е установено,
че битовите води от имота се отвеждат и
събират в кладенец в същия имот. Съставени са
констативен протокол № ВС-13/21.07.2017 г. На
РИОСВ гр. Шумен и № 001511/21.07.2017 г. На
БДЧР. Дадени са 3 бр. Предписания от страна
на РИОСВ – за прекратяване на заустването в
кладенеца, почистване на същия и изграждане
на водонепропускливо съоръжение за отпадните
води от обекта.
Извършена е проверка на място с Констативен
протокол № ДС-18/ 04.07.2017 год., при която
се установи, че птицата е от вида Керкенез и е с
наранен и обездвижен десен крак, което към
момента я прави непригодна за живот в
естествена среда. В тази връзка керкенеза е
изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр.
Стара Загора. Подателят на сигнала присъства
по време на проверката.
Извършена е проверка на място с Констативен
протокол № ВС-02/ 04.07.2017 год., при която
се установи, че екземпляра е млад и е паднал от
гнездото в резултат от силна буря. Щъркелът
няма видими външни наранявания, но не може

4.

05.07.2017г.

5.

07.07.2017г

68-С/ 05.07.2017 г.

69-С/ 07.07.2017 г.

Паднал щъркел със
счупен крак в с.
Пет Могили, общ.
Никола Козлево

Изгаряне на
отпадъци в района
на шивашко
предприятие „Соло
Текстил“ ЕООД,
гр. Шумен, ул.
Цветан Зангов №3

РИОСВ – Шумен

РИОСВ-Шумен

да лети. Птицата е изпратена за доотглеждане в
Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на
сигнала е уведомен по телефона за
предприетите действия и резултата от тях.
Съставен е Констативен протокол № ДС-19/
05.07.2017 год. Птицата е транспортирана от с.
Пет могили до сградата на РИОСВ – Шумен от
служители на ТП ДЛС „Паламара“. При огледа
й се установи, че птицата не може да лети и да
стъпва на десния си крак. В тази връзка
щъркелът е изпратен за лечение и доотглеждане
в Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на
сигнала е уведомен по телефона за
предприетите действия след прибирането на
птицата.
Извършена е проверка на място от експерти на
РИОСВ-Шумен съставен е КП № ЗВ32/07.07.2017 г. При извършената проверка на
място в момента на проверката не се установи,
че се изгарят отпадъци, в един метален
контейнер се забелязваше пепел. В момента на
проверката се извършваха строителни дейности,
след приключването на които ще започне да
работи шивашко предприятие. Бяха дадени 2 бр.
предписания: 1. Да се подадат в РИОСВ-Шумен
работни листи по Приложение №5 от наредба
№2 от 23.07.2014г. За класификация на
строителните отпадъци и производствените
отпадъци. 2. Да се подаде в РИОСВ-Шумен за
заверяване отчетна книга по Приложение №1 от

6.

10.07.2017 г 70-С/ 10.07.2017 г.

Намерен бързолет
на ул. „Сан
Стефано“ № 79, гр.
Шумен в
безпомощно
състояние

РИОСВ – гр. Шумен

7.

10.07.2017 г 71-С/ 10.07.2017 г.

Намерен бързолет
на ул. „Бели Лом“,
гр. Шумен, който
не може да лети

РИОСВ – гр. Шумен

8.

10.07.2017 г 72-С/ 10.07.2017 г.

Бедстващ щъркел
със счупено крило

РИОСВ – гр. Шумен

9.

19.07.2017г. 73-С/14.07.2017г.

От дейността на
автобояджийска
работилница се
носи миризма на
автобоя. Вдига се

РИОСВ-гр.Шумен

Наредба №1 от 04.06.2014 г., със срок на
изпълнение 28.07.2017 г. Жалбоподателя е
уведомен по телефона за извършената проверка
и констатациите при проверката, както и за
дадените предписания.
Сигнала е подаден на дежурен телефон на
09.07.2017 г. Екземпляра е прибран с КП № КБ17/ 09.07.2017 г. Птичката е малка и не може да
лети. Преди транспортирането й до гр. Ст.
Загора е установено, че изхода за птицата е
летален, за което на 10.07.2017 г. подателката на
сигнала е уведомена по телефон.
Сигнала е подаден на дежурен телефон на
09.07.2017 г. Екземпляра е прибран с КП № КБ18/ 09.07.2017 г. Птичката не прави опити за
облитане. Изпратена е за лечение и
доотглеждане в Спасителен център за диви
животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора,
за което на 10.07.2017 г. подателката на сигнала
е уведомена по телефон.
При извършена проверка на място с КП № АН03/ 11.07.2017г. е установено, че птицата е с
видими наранявания по клюна и лявото крило.
В тази връзка щъркела е изпратен за лечение и
отглеждане в Спасителен център за диви
животни – гр. Ст. Загора. Подателя на сигнала
присъства по време на проверката.
Сигнала е подаден на дежурния телефон от
телефон 112.Извършена е проверка на място от
експерти на РИОСВ-гр. Шумен. Съставен е КП
РГ-18/19.07.2017г. При проверката се установи,
че не се извършва ремонтна и бояджийска

шум. С. Васил
Друмев, ул.“ Цар
Калоян“
№13,община
Шумен.

10. 17.07.2017

74-С/17.07.2017 г.

Оцветяване на
РИОСВ гр. Шумен
водите на р. Енчова
в района на бивш
ТПК „Мебел“ в син
и червен цвят

11. 17.07.2017

75-С/17.07.2017 г.

Замърсяване с пяна
на реката в парк
„Кьошковете“

РИОСВ гр. Шумен

12

76-С/18.07.2017 г.

Извършване на
незаконна дейност
с ОЧЦМ в гр.
Омуртаг, ул. Кн.

РИОСВ-Шумен

18.07.2017

дейност. В присъствието на стопанина на имота
се направи оглед, като не се установи наличие
на автобояджийска или ремонтна дейност. Не
бяха установени видими следи от боядисване и
наличие на отпадъци от автобояджийска и
ремонтна дейност. Жалбоподателят беше
уведомен по телефона за резултатите от
проверката.
Извършена е незабавна проверка на място. Не е
установено оцветяване на водите в р. Енчова, в
района на „Хартцвет“ ООД. Съставен е
Констативен протокол № ВС-10/17.07.2017 г.
Поради липса на адрес в бланката, в разговор по
телефона, посочен на жалбоподател, се
установи, че лицето което отговаря – не е
същото, което е подало сигнала.
Извършена е незабавна проверка на р.
минаваща през парк „Кьошкове‘ Не е
установено видимо замърсяване, оцветяване и
запенване на водите в реката. Взети са 2 бр.
проби от изход на дъждовна канализация на
“Карлсберг България“ АД и от тръба с
неизвестна собственост. Съставен е Протокол за
проверка № ПС-58/17.07.2017 г. на „Карлсберг
България“ АД. След получаване на резултатите
от изпитване, се установи липса на превишение
на ИЕО. Подателя на сигнала е уведомен по
телефона за резултата от проверката.
Извършена съвместна проверка със служители
на РУ – Омуртаг към МВР, за което е съставен
КП СР-49/28.07.2017 г. При което не се
установи извършване на търговска дейност с

Ал. Батенберг №14

13. 19.07.2017

77-С/19.07.2017 г.

14. 19.07.2017

78-С/19.07.2017

15. 24.07.2017

79-С/24.07.2017 г.

16. 27.07.2017г. 80-С/ 28.07.2017 г.

Поставен фургон в
р. Герила, в
близост до
автогара, зад
бензиностанция
“Петрол“
Нерегламентирано
замърсяване с
отпадъци в с.
Върбяне, общ.
Каспичан

БДУВ – ЧР, гр.
Варна

Формирано
нерегламентирано
сметище в района
на II-ро основно
училище „Никола
Вапцаров“, гр.
Търговище
Паднал щъркел със
счупено крило, с.
Мостич, общ.
Велики Преслав

Община Търговище

РИОСВ – Шумен,
Община Каспичан

РИОСВ – Шумен

отпадъци от черни и цветни метали и
транспортиране на отпадъци. Подателя на
сигнала е уведомен с писмо изх. №76С/01.08.2017 г.
Сигналът е препратен за решаване по
компетентност до БДЧР, с писмо с изх. № 77С/20.07.2017 г.

Извършена е съвместна проверка на място с
представител на Общ. Каспичан с констативен
протокол № ПП52 от 25.07.2017г. Дадено е 1 бр.
Предписание за почистване на замърсеният
участък със срок на изпълнение до 25.08.2017 г.
Изпратено е писмо до подателя на сигнала.
Изпратено писмо с изх. № 79-С/.07.2017 г. до
Община Търговище за решаване по
компетентност.

На 28.07.2017 год., при проведен телефонен
разговор с лицето подало сигнала на тел. 112, се
установи, че птицата е умряла. На подателя на
сигнала са дадени указания да остави трупа на
щъркела в района където е бил намерен,
съгласно
разпоредбите
на
Закона
за
биологичното разнообразие.

