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

Дата

1.

01.06.2017 г.

Постъпил
Сигнал
49-С/01.06.2017 г.

Сигнал

2.

02.06.2017 г.

50-С/ 02.06.2017 г.

Намерена бедстваща птица
в
двора
на
Военна
Академия, изпаднала от
дърво/гнездо в близост

РИОСВ Шумен

3.

05.06.2017 г.

51-С/05.06.2017г.

Извършено незаконно
строителство на
канализация за отпадъчни

РИОСВШумен

Фекални миризми

Отговорна
институция
Община
Шумен
и
„ВиК“ ООД,
гр. Шумен

Предприети действия
Препратен по компетентност до община Шумен
и „ВиК“ ООД, гр. Шумен с писма изх. №№ 49С/02.06.2017 г. с копие до подателя на сигнала.
С писмо вх. № 3281/14.06.2017 г. „ВиК“
отговаря на РИОСВ за резултатите от
извършената от тяхна страна проверка. С писмо
изх. № 49-С/21.06.2017 г. РИОСВ изпраща
отговор на подателя на сигнала за извършената
проверка от „ВиК“, че не са установени
миризми
и
няма
запушване
на
канализационната мрежа на ул. „Милан
Борисов“, гр. Шумен. С писмо вх. №
3383/20.06.2017 г. община Шумен изпраща
писмо до подателя на сигнала с копие до
РИОСВ, за резултатите от извършената от
тяхна страна проверка, отново не е установено
наличие на миризми по визираната улица.
Извършена проверка на място с КП № ХХ-17 от
02.06.2017 г., при която се установи, че птицата
е ювенилен екземпляр от вида Домашно врабче.
По-късно през деня птицата умря в сградата на
РИОСВ – Шумен. Подателя на сигнала е
уведомен по телефона.
Извършена проверка на място. Съставен КП №
ПС-47/22.06.2017г. Установи се, че незаконно
построената сграда е съборена,

води, която зауства в дере,
вливащо се в яз. „Тича“

4.

06.06.2017 г.

52-С/06.06.2017 г.

Неприятна миризма от
отглеждане на животни в
с. Камбурово, общ.
Омуртаг

Община
Омуртаг и
ОДБХ Търговище

5.

7.06.2017 г.

53-С/7.06.2017

Община Нови
пазар

6.

08.06.2017 г.

54-С/08.06.2017 г.

7.

09.06.2017 г.

55-С/ 09.06.2017 г.

Замърсяване с отпадъци от
хартия картон и
хранителни отпадъци от
търговски обект, находящ
се на ул. Цар Освободител
№ 17, гр. Нови пазар
Обект за отглеждане на
птици – бройлери в
землището на с. Рътлина и
изхвърляне на умрели
пилета в околностите на
обекта, с което се създава
предпоставка за пренасяне
на болести.
Оставени 6 бр. керкенези в
Общински
приют
за
бездомни животни – гр.
Шумен, от служител на
фирма,
обслужваща
уличното осветление в гр.

канализационната мрежа е прекъсната и не
зауства в дере. Отпадъчните води от ресторант
„Русалка“ се отвеждат в канализационна мрежа,
която зауства в лагуни.
С писма с изх. № 52-С/12.06.2017 г. с копие до
подателя сигналът е препратен до община
Омуртаг и до ОДБХ, гр. Търговище за
извършване на проверки по компетентност. С
писмо вх. № 3492/26.06.2017 г. ОДБХ –
Търговище отговаря на РИОСВ и подателя на
сигнала за предприетите от тяхна страна мерки
по компетентност.
Изпратено е писмо с изх. № 53-С/12.06.2017 г.
до Община Нови пазар за решаване по
компетентност с копие до подателя на сигнала.

ОДБХ Търговище

Изпратено писмо с изх. № 54-С/09.06.2017 г. до
ОДБХ - Търговище за решаване по
компетентност с копие до подателя на сигнала.

РИОСВ –
Шумен

Извършена проверка на място с КП № ДС-13 от
09.06.2017г., при която се установи, че
екземплярите са все още с пухово оперение,
поради което същите бяха изпратени за
доотглеждане в Спасителен център за диви
животни – гр. Стара Загора. Подателя на

Шумен
Миризма на сяра в кв.
«Въбел», гр. Търговище

8.

14.06.2017 г.

56-С/14.06.2017 г.

РИОСВ –
Шумен

9.

14.06.2017 г.

57-С/14.06.2017

Съхранение на открита
площадка на празни
опаковки от пестициди

РИОСВ Шумен

10. 16.06.2017 г.

58-С/16.06.2017

Помещение в двора на
„Мебел Джен“ гр. Шумен.
В което се извършва
автосервизна дейност.
Мястото около
помещението е замърсено
с масла, части от
автомобили, седалки и др.

РИОСВ Шумен

11. 22.06.2017 г.

59-С/22.06.2017 г.

Изхвърляне на опасни
медицински отпадъци на
РДНО-гр. Шумен от БИОС ООД.

РИОСВ –
Шумен

сигнала присъства по време на проверката.
С писмо изх. № 56-С/23.06.2017 г. е отговорено
на подателя на сигнала, че предполагаемият
източник на миризма на сяра «Тракия Глас
България» ЕАД, гр. Търговище не използва
такава в производственият си процес.
Извършена е проверка на място с КП № ПП-32
от 14.06.2017г. Дадено е предписание за
предаване на наличните опаковки от пестициди.
Същото е изпълнено в срок с писмо вх. №3420
от 21.06.2017г, с което са представени
документи удостоверяващи предаването на
отпадъците. Подателя на сигнала е уведомен по
телефона за резултата от проверката.
Извършиха се проверки на място на 20.06.2017
г. и на 27.06.2017 г., за което е съставен
констативен протокол № ЕВ-А 16 от
27.06.2017г., при проверката на място на дата
27.06.2017 г . се установи, че в сградата се
извършва автосервизна дейност по смяна на
масла и др. услуги., присъстваха двама
работника. В рамките на един час /13.20. ч.14.20 ч/ собственика на обекта не се появи. В
15.40 същия ден, помещението бе затворено.
Затворено бе помещението и на предходно
посещение на обекта на 20.06.2017г. Подателя
на сигнала не желае да присъства на
проверката. Предстои проверка .
Извършена е проверка на РДНО-гр. Шумен,
при която се установи че са налични чували с
медицински отпадъци на които липсва
обозначение за преминаване на процес по

12. 23.06.2017

60-С/23.06.2017 г.

Формирано
РИОСВ –
нерегламентирано
Шумен
сметище до язовира, в края
на с. Божурово, общ.
Върбица, като общински
камиони изхвърлят
отпадъци

13. 23.06.2017

61-С/23.06.2017 г.

Край река Черни лом,
минаваща покрай с.

РИОСВШумен,

обезвреждане, които са приети от БИО-С ООД,
съгласно представена входна бележка. За
проверката е съставен констативен протокол
№ ДЙ-26/22.06.2017 г., с който е дадено
предписание за провеждане на по- засилен
контрол при съмнение за несъответствие на
приемания отпадък с придружаващата го
документация. Срокът на предписанието е
постоянен. На 23.06.2017 г. е извършена
проверка на БИО-С ООД, за което се състави
констативен протокол № ДЙ-27/23.06.2017 г., с
който е дадено предписание да се осигури
недопускане на предаване на обеззаразени
отпадъци, на които липсва обозначение с
данните от апарата, отразяващи приключване
на процеса по обезвреждане, дата и час.. Срокът
на предписанието е постоянен.
Извършена проверка на място, за което е
съставен Констативен протокол № ПП43/03.07.2017 г. При проверката се установи, че
в бивш язовир, който към момента на
проверката е сух и обрасъл с растителност,
находящ се северно от с. Божурово, няма
налични отпадъци. Налични са видими следи от
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, към
момента теренът е почистен, участъкът е
заравнен с фадрома или друга тежка техника.
Подателят на сигнала е уведомен по телефона
за проверката, но беше възпрепятстван да
присъства.
Извършена е проверка. Констатираха се
замърсявания със строителни, битови,

Крепча има замърсяване с
животински отпадъци

14. 23.06.2017

62-С/23.06.2017 г.

15. 26.06.2017

63-С/26.06.2017

16. 26.06.2017

64-С/ 26.06.2017 г.

Извършване на изкопни
работи за добив на
инертен материал (чакъл)
в кариера, с. Крепча, Общ.
Опака
Измряла риба в язовир
„Теке дере“, гр. Шумен,
има 2-3 пръста пяна.
Съмнения за изпускани
хим. вещества от
Асфалтова база
Паднал щъркел в с.
Камбурово

ОДБХ- гр.
Търговище,
Община
Опака

биоразградими отпадъци, излезли от употреба
гуми, хладилник- в старо корито на р. Черни
Лом, край с. Крепча, в ляво от пътя преди мост
на пътя с. Крепча- с. Гърчиново. Подателя на
сигнала присъства по време на проверката.
Същият показа замърсени участъци със
строителни материали по пътя за бивша
кариера за добив на инертни материали в
местността „Кариерата“. Констатираха се
локални замърсявания с отпадъци от бита,
строителни и биоразградими отпадъци в самата
кариера. Съставен е протокол на Община Опака
ВС-1/04.07.2017 г. с дадено предписание за
почистване и недопускане на повторни такива и
срок за изпълнение 04.08.2017 г.
Министерство С писмо изх. № 62-С/28.06.2017 г. подателят на
на
сигнала е уведомен, че компетентен орган по
енергетиката
управлението на подземните богатства е
Министърът на енергетиката.
РИОСВШумен

РИОСВ –
Шумен

Извършена съвместна проверка с БДЧР-Варна
на яз. “Теке дере“. Не се установи наличие на
пяна. Установи се наличие на 1 умряла риба.
Взеха се водни проби от язовира от РЛ-Шумен.
Извърши се проверка на АМЧМ-Асфалтова
база. Не се установи заустване на отпадъчни
води в р. Теке дере. Съставен Протокол за
проверка № ПС-49/26.06.2017г.
Екземпляра е прибран с КП АН-02/26.06.2017г.
и изпратен за лечение в Спасителен център- гр.
Стара Загора

