ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Април 2018 г.
№

Дата

1.

03.04.2018г.

Постъпил
сигнал
23-С/03.04.2018 г.

2.

03.04.2018г.

24-С/03.04.2018 г.

3.

04.04.2018г.

25-С/04.04.2018 г.

4.

10.04.2018г.

26-С/10.04.2018 г.

5.

10.04.2018г.

27-С/10.04.2018 г.

Сигнал

Отговорна
Предприети действия
институция
Щъркел със счупено РИОСВ- гр. Шумен Екземпляра е прибран с КП № КБ-05/
крило в землището на с.
03.04.2018 г. и изпратен в Спасителен
Зараево, общ. Попово
център „Зелени Балкани“, гр. Ст. Загора
Гъст черен дим /вероятно РИОСВ- гр. Шумен Извършиха се проверки на място
на
от горене на пластмаса/ в
03.04.2018 г. и 04.04.2018 г. при което не се
близост
до
фирма
установи изгаряне на отпадъци.
„Диавена“,
бивша
консервна фабрика, гр.
Шумен
Щъркел със счупено РИОСВ- гр. Шумен Екземпляра е прибран с КП № ХХкрило в близост до фирма
01/04.04.2018 г. и изпратен в Спасителен
„Евроимпекс“, гр. Шумен
център „Зелени Балкани“, гр. Стара Загора.
Подателят на сигнала е уведомен по
телефона за извършената проверка.
Щъркел със счупено РИОСВ- гр. Шумен Проверката е извършена на 07.04.2018 г.
крило по пътя за с. Ново
Екземпляра не е намерен, за което е
Янково, след с. Янково
съставен КП № КБ- 06/ 07.04.2018 г. За
/общ. Смядово/ вляво
сигнала са уведомени Община Смядово и
ТП ДГС „Смядово“- гр. Смядово.
Представител на ТП ДГС „Смядово“- гр.
Смядово също е извършил по - късно
проверка, но екземпляра не е намерен.
Щъркел със счупено РИОСВ- гр. Шумен Проверката е извършена на 08.04.2018 г., за
крило срещу поделението
което е съставен КП № КБ- 07/ 08.04.2018 г.
в с. Кочово, общ. В.
За сигнала са уведомени представители на
Преслав
ТП ДГС „Преслав“- В. Преслав, които нямат

6.

10.04.2018г.

28-С/10.04.2018 г.

7.

11.04.2018г.

29-С/11.04.2018 г.

8.

16.04.2018

30-С/16.04.2018

възможност да окажат съдействие при
прибирането на щъркела. Екземпляра се
намира в заблатено място и няма
възможност да бъде прибран; при
наближаване в разстояние от около 200м
птицата се отмества
Щъркел със счупен крак, РИОСВ- гр. Шумен Птицата е прибрана с КП № ХХ-02/
с.
Менгишево,
общ.
10.04.2018 г. и изпратена в Спасителен
Върбица
център „Зелени Балкани“ гр. Стара Загора.
Подателят на сигнала е уведомен по
телефона.
Опасни газове от цех за
РИОСВ гр. Шумен Извърши се проверка на цеха, който се
изработка на плетени
стопанисва от „Пролет“ ООД. Източникът
мебели в кв. Дивдядово,
на дим е от процеса на изваряване на
бивш стопански двор.
ракитови пръчки, от които се изработват
мебелите. Пръчките се изваряват в казан
снабден с горивна камера, в която се
използва единствено дървесина в суров вид.
Процедурата се извършва 2 пъти годишно, а
продължителността и, е един ден. Не се
констатира изгаряне на отпадъци или опасни
вещества. За проверката се състави
констативен протокол № ДЙ-10/12.04.2018
г. Подателят на сигнала беше уведомен по
телефона за извършването на проверката, но
не пожела да присъства. На същия е
изпратено писмо относно направените
констатации с изх. № 29-С/19.04.2018 г.
Изгаряне на отпадъци в
РИОСВ гр. Шумен Извърши се проверка по постъпил сигнал за
гр. Шумен, кв.
изгаряне на отпадъци в гр. Шумен, кв.
Дивдядово, ул. Млада
Дивдядово, ул. Млада Гвардия, състави се
Гвардия
КП ЗВ-09/16.04.2018 г. при проверката не

9.

21.04.2018г. 31-С/23.04.2018

10. 24.04.2018г. 32-С/24.04.2018

Изтичане на жълта вода с
пяна в язовир Шумен

РИОСВ – Шумен,
БДЧР

Изхвърляне и незаконен
палеж на отпадъци в
близост до градското
сметище и изгаряне на
костенурки, кв.
Дивдядово, гр. Шумен

РИОСВ - Шумен

можа да се установи кои е запалил
отпадъците, те бяха изгасени от работници
които се намираха в автосервиза който се
намира на 4-5м от запалените отпадъци. При
проверката присъстваха и служители на
МВР Шумен.
Извършена е проверка на място по подаден
сигнал в РИОСВ извърши се съвместна
проверка с БДЧР и В и К Шумен ООД на
язовир Шумен при проверката се установи ,
че се заустват жълти води от дъждовен
колектор на гр. Шумен. Съставен е КП ЗВ13/21.04.2018 г. на В и К Шумен ООД
дадени са 2 бр. предписания за
преустановяване на заустването. Извършена
е проверка на «НЕС» ООД, при проверката
се установи, че предприятието е извършвало
измиване на помещението на ваните за
химична обработка на метали. При проверка
на точката на заустване на отпадъчните води
на предприятието се установи, че шахтата е
с нарушена структура и от мястото на
заустване на отпадъчните води преминават в
дъждовната
канализация.
Дадено
е
предписание за отстраняване на повредите
на шахтата.
Изпратено е писмо изх. № 32-С/30.04.2018 г.
до ОД МВР – Сектор Пътна полиция за
установяване собствеността на автомобила.
Изпратено писмо до Окръжна прокуратура –
Шумен с изх. № 32-С/ 03.05.2018г. за
предприемане
на
действия
по

11. 25.04.2018г. 33-С/25.04.2018

Замърсяване с отпадъци
по ул. „Искър“ в гр.
Върбица

РИОСВ – гр.
Шумен

12. 27.04.2018г. 34-С/27.04.2018

Миризма от обект за
производство на мебели в
гр. Шумен
Намерен щъркел със
счупено крило в село
Старчище, общ.
Антоново

РИОСВ – гр.
Шумен, Община
Шумен
РИОСВ – Шумен

Повишаване на кафяво
оцветяване на
р.Калайджи дере, приток
на р.Врана, в района на

РИОСВ Шумен
БДЧР Варна

13. 27.04.2018г. 35-С/ 27.04.2018

14. 27.04.2018г. 36-С/27.04.2018

компетентност, с оглед установяване на
достатъчно данни за наличие на престъпление
по смисъла на чл. 278г или чл. 278д от
Наказателния кодекс.
Извършена е проверка на място, съвместно с
представител на Община Върбица, за която е
съставен Констативен протокол № ПП33/02.05.2018 г. Установени са замърсявания
с
пластмасови
опаковки,
битови,
биоразградими и строителни отпадъци, за
което е дадено предписание на Община
Върбица за почистване и предприемане на
мерки за недопускане на повторни
замърсявания със срок за изпълнение
04.06.2018 г. Подателят на сигнала
присъства по време на проверката.
Предстои извършване на проверка през
месец май.
Птицата е предадена на служители на
РИОСВ – Шумен от подателя на сигнала, за
което е съставен Констативен протокол
№ЕВ-А-20 от 27.04.2018г., в гр. Търговище.
Щъркелът е със счупено дясно крило и с
оглед на това е изпратен за лечение и
отглеждане в Спасителен център за диви
животни «Зелени Балкани» - гр. Стара
Загора
Извършена съвместна проверка с БДЧР
Варна.
Установено
бледокафяво
оцветяване на реката. Взети водни проби от
повърхностни води от РЛ Шумен по заявка

с.Осен, общ.Търговище.

на БДЧР Варна.

