ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец декември 2013 ГОДИНА
№

Дата

1.

12/09/2013

Постъпил
сигнал
134-С/04.12.2013 г.

2.

19.12.2013

135-С/ 19.12.2013

3.

21.12.2013

136-С/21.12.2013

4.

27.12.2013

137-С/27.12.2013

Сигнал
Изкупуване
разкомплектоване
автомобили.

и
на

отпадъчни води от
санитарен
възел,
разположен
в
с.Великденче,
ул.Витоша № 4, изтичат
по уличното платно на
същата улица
Замърсявания с оборска
тор от отглеждане на
крави по улица “Карл
Маркс”, кв. Дивдядово,
гр. Шумен
Щъркел, който стои на
поляна непосредствено

Отговорна
институция
РИОСВ
Шумен

Предприети действия

Община
Омуртаг

Извърши се проверка на място на “Ка-метал-2013”
ЕООД, гр. Попово и се състави констативен протокол
№ ВП-66/09.12.2013 г. При извършената проверка не
се констатира разкомплектоване на ИУМПС.
Констатира се наличие на ИУЕЕО в закрито
помещение на територията на площадката и
замърсяване с масла с размери 6-7 кв.м. Дадени са две
предписания:
1. Отпадъците от ИУЕЕО да се предадат на лице,
притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО за дейности с
отпадъци от ИУЕЕО и да се уведоми писмено РИОСВ
Шумен,
като
се
представят
документи,
удостоверяващи предаването. Срок: 27.12.2013 г.
2. Да се почисти констатираното замърсяване с масла и
да се уведоми писмено РИОСВ Шумен.
Изпратено писмо № 135-С/19.12.2013 г. за решаване по
компетентност от Община Омуртаг

Община
Шумен

Изпратено писмо изх. № 136-С/27.12.2013 г. за
решаване по компетентност до Община Шумен.

РИОСВШумен

Извършена проверка на място. Съставен е КП № СЙ85/25.12.2013 г. При огледа се установи, че щъркелът е

до първите къщи на с.
Климент, вдясно от
пътя.

в добро физическо състояние, няма видими
наранявания и отлетя, след като бе приближен.
Подателят на сигнала присъства на проверката.

Месец Ноември 2013 година
№

Дата

1

11.11.2013

Постъпил
сигнал
127-С/11.11.2013 г.

2

11.11.2013

128-С/11.11.2013 г.

Сигнал
Изхвърляне на оборска
тор в реката и
замърсява водата кято
отива в язовира на
селото. С. Войвода
Нерегламентирано
разкомплектоване на
кили в края на село
Вълнари

Отговорна
институция
РИОСВШумен

РИОСВШумен

Предприети действия
Извършисе проверка на място в с. Войвода и съставен
КП ЗВ-64/20.11.2013 при огледа на мястото указано в
подадения сигнал се констатира,че има натрупана
оборска тор по склона към пекичката на разтояние
около 3 м от нея и около 15 м по протежение на нея. В
руслото на рекичката не се установи наличие на торова
маса.
Извършисе проверка на място в с. Вълнари и съставен
КП ЗВ-65/20.11.2013 при извършения оглед се
установи ,че има нерегламентирано разкомплектоване
на ИУМПС. На площадката бяха налични 31 бр.
автомобили като 10 бр. бяха с нарушена
цялост(липсваха елементи) на площадката бяха
налични още части от разглобени МПС като :
скоростни кутии,двигатели (цели и
разглобени),двигатели със скоростни купии,задни
автомобилни мостове,автомобилни стъкла,газови
бутилки част от АГУ,резервоари,автомобилни врати
както и брони от автомобили.Не бяха представени
документи по чл. 35 от ЗУО издадени за тази деиност
също така не бяха представени и документи за МПС
налични на проверката.Дасениса 2 бр. предписания
1. Да се предадат всички ИУМПС и частите от
разкомплектовани ИУМПС на фирма притежаваща
документ по чл.35 от ЗУО. След предаване на ИУМПС
и частите от разкомплектовани ИУМПС да се

3.

13.11.2013г.

129-С/13.11.2013 г.

Замърсяване с
отпадъци от
отглеждане на животни
на ул. “Софроний
Врачански” № 6, гр.
Омуртаг

Община
Омуртаг

4.

18.11.2013 г.

130-С/18.11.2013

Замърсяване на въздуха
от бояджийска
работилница в с. В.
Друмев, общ. Шумен

РИОСВШумен

представят документи удостоверяващи предаването в
РИОСВ – Шумен
2. След предаването на отпадъците да се почистят
площите на който са съхранявани и писмено да се
уведоми РИОСВ- Шумен
Изпратено писмо с изх. № 129-С/15.11.2013 г. до
община Омуртаг за решаване по компетентност. С
писмо вх. № 7002/11.12.2013 г. община Омуртаг е
уведомила РИОСВ гр. Шумен, че на 04.12.2013 г. е
извършена проверка на място от представители на
община Омуртаг, при която е установено, че се
отглеждат птици (кокошки), но не се отглеждат свине.
Отпадъците, формирани от отглеждането на животните
се складират в двора на г-н Иван Станчев Димитровв
количество около 0,5 куб. м. твърда торова маса на
отстояние около 2,5-3 м от границата на имота на
жалбоподателя без наличие на изтичане на течна
торова маса. Съгласно чл. 8, т. 9 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на община
Омуртаг е забранено складирането на растителни и
животински отпадъци на обществени места и частни
имоти в непосредствена близост до границата на
съседни имоти на по-малко от 5 м от границата.
Изпратено е уведомително писмо до Иван Станчев
Димитров, живущ на ул “Софроний Врачански” № 6 да
предприеме необходимите мерки за отстраняване на
натрупалия се животински отпадък в определения срок
и да спазва отстоянието от 5 м. от границата, цитирано
в общинската Наредба. Подателят на сигнала е
уведомен за проверката с писмо с изх. № 129С/17.12.2013 г.
Изпратено писмо № 130-С/21.11.2013 г. до Община
Шумен относно законността на дейността и
помещението в което се извършва. Изпратен отговор
от Община Шумен с писмо № 32-00-380/09.12.2013 г.
Във връзка с получения отговор e извършена проверка

5.

18.11.2013 г.

131-C/18.11.2013 г.

6.

19.11.2013 г.

132-C/19.11.2013 г.

Образувано
Община
нерегламентирано
Шумен
сметище от строителни
отпадъци, земни маси и
растителни отпадъци на
ул. “Родопи” 22, гр.
Шумен
Замърсяване на местно РИОСВдере при с. Енево ул.
Шумен
“Иван Вазов” до моста,
с джибри от пункт за
дестилация (казан за
ракия), собственост на
РПК Нови Пазар.
Наемателя на казана
живее в сградата.

от експерти на РИОСВ-Шумен с КП 02-РД/09.01.2014
г. Изпратен отговор до подателя на сигнала с писмо №
130-С / 13.01.2014 г.
Изпратено писмо с изх. № 131-С/21.11.2013 г. до
община Шумен за решаване по компетентност

Извършена е проверка на място. Съставен е КП № ВП60/20.11.2013 г. При оглед на реката в описания
участък на реката, се установи, че в същата няма
изхвърляни джибри. В сградата, собственост на РПК
Нови Пазар се помещават- 2 бр. казани. При оглед на
площадката, разположена в непосредствена близост до
реката, при мост в с. Енево, се констатира, че
джибрите се съхраняват в бетоново съоръжение и
ежедневно се предават за храна на животни. В долния,
южен край на описаното съоръжение е наличен отвор
за изтичане на преминаващите през него оглаждащи
води, генерирани при производството на ракия,
снабден с решетка за задържане на джибрите. На около
8 м. от изходящия отвор е точката на заустване на
водите- брега на местното дере и от там на разстояние
около 5м. същите а достигали реката. Към момента на
проверката не се констатира изтичане на отпадъчни
води. Брегът на реката е с видимо замърсяване от
изтичали води, както и участъка на реката под
описаната точка. Дадени са 2 бр. предписания за
прекратяване на изтичането на отпадъчни води и
почистване на замърсените участъци. Подателя на
сигнала присъства по време на проверката.

Месец Октомври 2013 година
№
1

Дата
01.10.2013

Постъпил
сигнал
122-С/01.10.2013г.

Сигнал

Отговорна
институция
РИОСВ- гр.
Шумен

За не регламентирано
изхвърляне на отпадъци
от фаянс.

2

14.10.2013

123-С/14.10.2013г.

Изтичане на отпадни
води в р. Черни Лом.
Предполага се, че е от
свинекомплекс “Братя
Томови” АД

РИОСВ Шумен

Предприети действия
Извършена е проверка на място с участие на
представители от „Рока България” АД, общ.
Каспичан, гр. Плиска и ОСЗ гр. Каспичан. Установи
се собственика на земеделската земя
ПМД”Кладенец” в която е изхвърлен отпадъка които
е производствен на „Рока България” АД които е
предаден на фирма с регистрационен документ за
тази деиност „Агрострой” ЕООД за което беше
представен договор и приемо-предавателен протокол
за приети отпадъци от страна на „Агрострой” ЕООД
и съставен констативен протокол ЗВ-50.
При извършената проверка в „Агрострой” ЕООД по
данни от отчетната книга този отпадък с количество
194.2т е конпостиран на площадка за това. По думи
на управителя е искал да използва този отпадък за
направа на каменист път на собствена нива. Дадено е
1 предписание да се почистят отпадъците и да се
закарат на площадката за компостиране срок
18.10.2013 за което е съставен констативен протокол
ВП-47
Извършена е незабавна проверка на място. Обходени
са участъци от р. Калакоч, приток на р. Черни Лом,
преминаващи в близост до свинекомплекс “Братя
Томови” АД. Обходени са следните места: участък
от р. Калакоч, при мост, намиращ се в отбивка в ляво
от пътя гр. Попово - гр. Разград, зад разсадниците;
участъци при мостове на асфалтиран път гр. Поповогр. Разград, преди разсадниците и при мост на път гр.
Попово- с. Зараево. Констатирано е, че водата в
реката в описаните места е непрозрачна, замътена,
без характерна миризма. Видимо няма следи от
замърсяване с течна торова маса. Извършена е

3

22.10.2013 г.

124-С/22.10.2013г.

Неприятна миризма от
птицеферма в гр. Велики
Преслав, ул. “Пирин”

РИОСВШумен

4

24.10.2013 г.

125-С/24.10.2013г.

Замърсяване на земни
площи с птича тор от
птицеферма с. Дриново

РИОСВШумен,
община
Попово

проверка на “Братя Томови” АД. При оглед на 4 бр.
бетонирани лагуни за събиране на течна торова маса,
не се установи, преливане или изтичане на отпадъчни
води от същите. Дадено е 1 предписание за
представяне на документи, предвид късния час на
проверката и края на работния ден на отговорното
лице. Проверката е извършена в присъствието на
представител на Община Попово и представител на
“Братя Томови” АД. Изпратено е писмо отговор до
подател на сигнала - с изх. № 123-С/18.10.2013 г.
Извършена е проверка на място, за което е съставен
Констативет протокол № ПП-70 от 28.10.2013 г. При
проверката е установено, че птицефермата е
собственост на “Преславско пиле” ООД гр. Велики
Преслав. Обекта има издадено от ОДБХ – Шумен
удостоверение за регистрация на животновъден обект
№ 173 от 05.12.2012г. с капацитет 12 000 бр. пилета.
В момента на проверката са налични 13 200 бр.
Обекта е вписан в регистъра на живитновъдните
обекти на ОДБХ – Шумен с регитрационен номер
9850-0181. Дадени са 2 бр. предписания за
представяне на договор за събиране на ветеринарномедицинските отпадъци и да се представи
потвърдителна бележка от “Брамас-96” АД за
получени животински трупове. Двете предписания са
със срок на изпълнение 04.11.2013 г.
Изпратено писмо с изх. № 125-С/28.10.2013 г. до
община Попово за решаване по компетентност.

Месец септември 2013 ГОДИНА
№

Дата

1.

02.09.2013 г.

Постъпил
сигнал
112-С/02.09.2013г.

Сигнал

2.

02.09.2013 г.

113-С/02.09.2013г.

3.

05.09.2013 г.

114-С/05.09.2013г.

Щъркел, намерен в блок
с царевица, който не
може да лети
Незаконен добив на
кремъчни конкреции в
землищата на с. Крива
река и с. Долина, община
Каолиново

4.

09.09.2013

115-С/ 09.09.2013

Умряла риба в яз. Фисек

Намерени ранени
щъркели (2 бр.) в гр.
Нови пазар

Отговорна
институция
РИОСВ- гр.
Шумен

РИОСВ- гр.
Шумен
МИЕТ, РДГгр. Шумен,
община
Каолиново

РИОСВШумен,
БДУВ-ЧР

Предприети действия
Извършена проверка на място с КП № 41ДС/02.09.2013г. При проверката се установи, че
щъркелите са паднали на земята в резултат от
кацането
им
върху
жици
от
електроразпределителната мрежа, по които тече
високо напрежение. И двете птици не могат да стоят
на краката си, както и да летят. Единият щъркел при
падането си е наранил лявото си крило. Във връзка с
това птиците са изпратени за лечение и отглеждане в
Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала,
заедно с гражданина, който е намерил щъркелите
присъстваха по време на проверката.
Съставен КП № 23-КБ/ 31.08.2013 г. Птицата е
изпратена за лечение в Спасителен център- гр. Ст.
Загора
Изпратени писма с изх. № 114-С/13.09.2013 г. До
подателя на сигнала и Областния управител на
област Шумен, с които РИОСВ гр. Шумен
уведомява, че не е компетентен орган относно
визирания в сигнала незаконен добив на кремъчни
конкреции. Изпратено писмо изх. № 5406/19.09.2013
г. до Дирекция “ККД”, МОСВ относно изготвените
отговори до подателя на сигнала и Областния
управител на област Шумен.
Извършена проверка на РИОСВ-Шумен и БДУВ-ЧР
гр. Варна. Извърши се оглед яз. Фисек, стопанисван
от фирма “БУБ” ООД. В западния участък на язовира
са установени са около 50 бр. умряла риба –
каракуда, в крайбрежните зони. В същия район се
влива местно дере, идващо с. Макариополско. Водите
и на двата водни обекта са със сивкав цвят и

5.

11.09.2013

116-С/11.09.2013

От шивашки цех в кв.
Дивдядово, гр. Шумен,
се чува силен шум от
машини

РИОСВ
Шумен

6.

12.09.2013

117-С/ 12.09.2013

Проблеми с питейната
вода в гр. Омуртаг

Община
Омуртаг, В и
К Търговище
ООД

7.

12.09.2013

118-С/12.09.2013

Незаконно строителство

РДНСК

непрозрачни, но нямат друго оцветяване или
осезаема миризма. По данни на Управителя на
стопанисващото дружество, преди около 5 дена
водите на дерето са били с червен цвят, а измирането
на рибата е започнало преди около 3 дена. Взета е 1
бр. еднократна проба от водите на дерето, при точка
на вливането му в язовира.
Извърши се проверка на фирма “Хаддад” ООД –
млекопреработвателно предприятие
с.Макариополско, общ. Търговище. Установи се
преливане на отпадъчни води от последна
ревизионна шахта на канализационен тръбопровод,
отвеждащ отпадъчни води от предприятието до
резервоар за отпадъчни води тип “лагуна”.
Преливащите отпадъчни води се стичаха по земна
площ и се заустваха в местно дере – същото, което се
влива в яз. Фисек. Взета е 1 брой еднократна проба от
отпадъчните води, изтичащи от ревизионната шахта.
В момента на извършване на огледа, служители на
“Хаддад” ООД започнаха дейност по отстраняване на
аварийната ситуация и до края на проверката
възстановиха проводимостта на канализационния
тръбопровод и прекратиха заустването във воден
обект.
Извършена проверка на място с Констативен
протокол № 61-РД/12.09.2013 г. Отговорено на
подателя с писмо на РИОСВ, изх. № 116С/17.09.2013 г.
Препратено по компетентност до Община Омуртаг и
“В и К” ООД гр. Търговище с писмо № 117-С/
17.09.2013 г. Подателят на сигнала е уведомен с
писмо № 117-С/ 23.09.2012 г. относно липса на
компетентност на РИОСВ-Шумен за решаване на
проблема.
Сигнала е оставен без разглеждане, на основание

8.

23.09.2013

119-С/ 23.09.2013
г

9.

26.09.2013 г.

120-С/26.09.2013г.

10. 27.09.2013

121-С/27.09.2013

в с. Мадара

Шумен

чл.111, ал.4 АПК, поради това, че е анонимен

В района на с. Осиково в
землището на ЗК Възход
се извършва палене на
стърнища
Подаден сигнал от
жители на с. Язовец,
общ. Антоново относно
замърсяване от животни
(крави)
В дере, в близост до
ХЦС АД, вследствие на
запушени утайници за
отпадъчни води, се е
образувала голяма тиня

Община
Попово,
ОД “З”

Препратено за решаване по компетентност до
Община Попово и Областна дирекция “Земеделие”
гр. Търговище с писмо № 119-С/ 23.10.2013 г

ОДБХТърговище

Изпратено писмо с изх. № 120-С/01.10.2013 г. до
ОДБХ - Търговище за решаване по компетентност.

Извършен оглед на бивша пречиствателна станция за
отпадъчни води, на 4 бр. бивши земнонасипни лагуни
за съхранение на утайки от ПСОВ, на бивш
отвеждащ канал от ПСОВ към лагуни и на
инсталация в експлоатация, която се състои в
сепаратор за твърда торова маса и резервоар за течна
торова маса (отпадъчни води). Не се установи
изтичане или заустване на отпадъчни води и торова
маса в околни земни площи и повърхностни водни
обекти.
При извършен оглед на местен воден обект – дере –
не се установи видимо натрупване на животински
торов отпад и замърсяване на водния обект.

Месец Август 2013 ГОДИНА
№

Дата

1.

05.08.2013 г.

Постъпил
сигнал
93-С/05.08.2013 г.

Сигнал
Малко щъркелче в
гнездо на стълб за
високо напрежение в с.
Ловец, общ. Търговище

Отговорна
институция
РИОСВ Шумен

Предприети действия
Извършена проверка на място с КП № 37ДС/06.08.2013 г., при която е установено, че
щъркелчето е физически слабо и не може да лети.
Няма видими външни наранявания. Птицата е
смъкната от гнездото с автовишка с помоща на
служители на „Енерго-про” АД. Щъркелът е

2.

06.08.2013

94-С/06.08.2013

Силна миризма от
р.Крива, в участъка й,
преминаващ през
гр.Н.Пазар

РИОСВШумен,
БДУВЧР,
Община
Н.Пазар

3

07.08.2013 г.

95-С/07.08.2013 г.

Намерена малка птица –
ястреб, която не може да
лети

РИОСВ Шумен

4.

08.08.2013 г.

96-С/08.08.2013 г

Неприятна миризма от
птицекланица,
собственост на “Мел
Инвест холдинг” АД.
Разпръсква се тор по
нивите

РИОСВ Шумен

изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани” – гр.
Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по
време на проверката.
Извърши се оглед на р.Крива в рамките на
регулацията на гр. Н.пазар.
Установи се силно обрастване на крайбрежна
растителност, която на определени участъци е
паднала и в руслото на реката. Изпратено е писмо до
БДУВЧР гр. Варна, за предприемане на действия по
компетентност.
В северната част на гр. Н.Пазар се установи наличие
на малък дестилационен пункт. Неговите отпадъчни
и охлаждащи води се заустват в р. Крива, без
пречистване. Дадено е предписание с мерки, които
трябва да бъдат предприети от стопанисващото
обекта Дружество с цел отстраняване на
констатираното нарушение.
Извършена проверка на място с КП № ВС24/07.08.2013 г., при която е установено, че
грабливата птица е млад екземпляр, който няма
видими външни наранявания, но не може да лети.
Птицата е изпратена за лечение и отглеждане в
Спасителен център за диви животни „Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят сигнала
присъства по време на проверка.
Извършена проверка на място с КП № ЮИ40/13.08.2013 г. на птицевъден обект за кокошкиносачки “Яйца и птици Ломци” ООД, с. Ломци, при
която е установено, че халетата за отглеждане на
птици са свободни и измити. Торовата постеля е
почистена при освобождаването на халетата от
птиците в началото на предходната седмица.
Торовата маса се използва за наторяване на ниви,
които се обработват под аренда от “Фарминг
Ломци” ООД. Наторяването, за което е подадена

5.

09.08.2013 г.

97-С/09.08.2013 г.

Нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци
от
отглеждане
на
животни (крави) на ул.
“Хан Аспарух” № 26, с.
Каменяк,
община
Хитрино

6.

09.08.2013

98-С/09.08.2013

В района на
гр.В.Преслав, р.Камчия е
мътна и оцветена в
жълто

7.

12.08.2013 г.

99-С/12.08.2013 г.

8.

12.08.2013 г.

Колония от прилепи
между 5 и 6 етаж в бл.5,
вх.3, на ул. „Средна
гора” 2 в гр. Шумен.
Прилепите влизат в
жилищата на хората.
100-С/12.08.2013г. Красимир
Атанасов
Стефанов
от
с.
Кошничари, заедно с
Иван Иванов Христов от

РИОСВ –
Шумен,
Община
Хитрино

РИОСВШумен,
“Напоителни
системи”

РИОСВ –
Шумен

РИОСВ –
Шумен

информация в сигнала, е извършено на нива БЗЗ 88
с площ 436.38 дка в землището на с. Ломци с
тороразпръскващо ремарке, закупено по мярка 121
на Нитратната директива. Подателят на сигнала
присъства по време на проверката.
Изпратено писмо с изх. № 97-С/14.08.2013 г. до
Община Хитрино за решаване по компетентност. С
писмо вх. 5201/02.09.2013 г. община Хитрино е
уведомила РИОСВ-Шумен, че подалият сигнала
гражданин, е същото лице, срещу което е подаден
сигнал №42-С/23.04.2013 г. Извършена е проверка
на място на 28.08.2013 г. от комисия при Общинска
администрация Хитрино. При проверката е
установено, че няма ново замърсяване. На
посочения в сигнала адрес няма обор за отглеждане
на животни. Животните се отглеждат на ул.
“Балкан” № 4 от подалия сигнала гражданин.
След извършен оглед на р.Камчия в района на гр.
В.Преслав се установи, че причината е следната:
Нарушена е бетоновата облицовка на напоителен
канал, стопанисван от “Напоителни системи” ЕАД,
в участък на около 4 км югоизточно от гр.
В.Преслав. Изтичащите от канала води чрез дренаж
и водосток постъпват в местно дере, увличат земна
маса и се вливат в р. Камчия. Не се констатира
заустване на отпадъчни води.
Изпратено писмо до подателя на сигнала с изх.
№99-С/ 15.08.2013 г., с което той е уведомен, че към
този момент не могат да бъдат извършвани никакви
действия спрямо прилепите. Обяснение са
причините за това, както и как да се процедира при
влизане на прилеп в някои жилища.
Извършена проверка на място с КП № 40-ДС/
15.08.2013 г., при която не се установи изкупуване
на шипки в момента на проверката. В двора на
къщата бяха забелязани 11 бр. чувала пълни с

с. Росина,
шипка.

изкупуват

9.

13.08.2013 г.

101-С/13.08.2013
г.

Особена
миризма,
наподобяваща
забранения
препарат
ДДТ в с. Черни връх,
община Смядово

РИОСВ –
Шумен,
ОДБХ-Шумен

10.

14.08.2013 г.

102-С/14.08.2013г. Миризма на сяра ,
сутрин в гр. Шумен, ул.
“Ген. Драгомиров”

РИОСВ –
Шумен

11.

15.08.2013 г.

103-С/15.08.2013
г.

Замърсяване с оборска
тор на ул.”Вапцаров” №
1, с. Върбак, община
Хитрино

РИОСВ –
Шумен,
Община
Хитрино

полуузряла шипка от вида Обикновена шипка (Rosa
canina), която не попада в списъка на лечебните
растения, които попадат под разпоредбите на Закона
за лечебните растения. Подателя на сигнала е
уведомен по телефона за резултата от проверката.
Изпратено писмо с изх. № 101-С/16.08.2013 г. до
ОДБХ - Шумен за решаване по компетентност с
копие до подателя на сигнала. С писмо вх. №
5171/30.08.2013 г. ОДБХ - Шумен е уведомила
подателя на сигнала и РИОСВ-Шумен за извършена
проверка на място в присъствие на подателя на
сигнала и кметския наместник на с. Черни връх, при
която не е установена миризма на пестициди. Взета
е една проба от ядка от орех, намиращ се в двора на
къщата, която ще бъде изпратена за анализ за
остатъчни количества от ДДТ в ЦЛХИК гр. София.
Извършена проверка в района на кв. “Боян
Българанов”. Проверени са цехове за производство
на бутилки от РЕТ и полиетиленови капачки на
фирма “Графус” ООД. Не са установени източници
на емисии на вещества със специфична миризма.
Съставен е констативен протокол № 53РД/21.03.2013 г. Не е установен източник на
миризми в района на ул. “Ген. Драгомиров”№ 38.
Подателя на сигнала е уведомен писмено относно
извършените проверки с писмо № 102-С/26.08.2013
г.
Изпратено писмо с изх. № 103-С/16.08.2013 г. до
Община Хитрино за решаване по компетентност с
копие до подателите на сигнала. С писмо вх. №
5143/29.08.2013 г. Община Хитрино е уведомила
РИОСВ- гр. Шумен за извършена проверка на
място на обект за отглеждане на калифорнийски
червеи, собственост на ЕТ “Дептап Хайтек –
Николай Василев”, находящ се на ул. “Н. Вапцаров”
№ 7, с. Върбак от комисия при Общинска

12.

19.08.2013 г.

13.

19.08.201

104-С/19.08.2013г. Запрашеност на въздуха
в гр. Търговище при
извършване
на
рехабилитация на ВиК
инфраструктура

105-С

Септична яма, изградена
от Ведат Кямилов извън
границите на имота му
на
ул.Надежда
в
с.Ясенково

администрация Хитрино. Обектът е с издадено
Удостоверение за регистрация на животновъден
обект № 170 от 04.12.2012 г. от ОДБХ гр. Шумен. В
момента на проверката се е извършвало зареждане и
хранене на червеи. За извършената проверка е
съставен Констативен протокол № 7/26.08.2013 г. на
Общинска администрация Хитрино. Не са
установени нарушения освен мирис на оборска тор.
Подателите на сигнала са уведомени с писмо изх. №
103-С/03.09.2013 г. за извършената от община
Хитрино проверка.
РИОСВПрепратен сигнала до Община Търговище с писмо
Шумен
№ 104-С/20.08.13 относно предприемане на
Община
действия. Отговор от кмет на Община Търговище с
Търговище
Писма №№5144/29.08.2013 г.; 5171/30.08.2013 г. с
приложена Заповед и предприети мерки за
ограничаване на емисиите на прахообразни
вещества. Проверка с КП № 55-РД/27.08.2013 г. във
връзка с постановление на Районна прокуратура
Търговище. Отговор до прокуратурата с писмо на
РИОСВ № 5037/29.08.2013 г. Отговор до подателя
на сигнала по ел. поща с писмо 104-С от 02.09.2013
г.
Община Венец Препратено по компетентност до Община Венец с
писмо № 105-С/ 23.08.2013 г., с копие до подателя
на сигнала.
С вх.№ 5415/17.09.2013 г. е получено писмо, с
приложено копие от протокол за извършена
проверка от комисия на Община Венец. Открита е
септична яма, изградена върху тротоарната зона на
с. Ясенково, ул.”Надежда” 52. Комисията предлага
на Кмета на Община Венец да издаде Заповед за
премахване
на
съоръжението,
съгласно
изискванията на ЗУТ.
Писмото на Кмета на Община Венец с приложените
документи е адресирано и до подателя на сигнала, с

14.

19.08.2013 г.

106-С/19.08.2013
г.

Паднал щъркел, ударил
се в ел. провод гр. Нови
пазар

РИОСВ –
Шумен

15.

19.08.2013 г

107-С/19.08.2013
г.

Образувано
нерегламентирано
сметище от натрупани
строителни,
битови
отпадъци и отпадъци от
оборска тор.
Сметището се намира
южно от с. Лозево, на
около 900 м по пътя с.
Лозево-с. Кочово бивша
връзка с път Шумен с.Новосел.

РИОСВ –
Шумен,
Община
Шумен, ДГСШумен,
ПП”Шуменско
плато”

16.

22.08.2013г.

108С/22.08.2013г.

Ранен щъркел в района
на язовира в с. Троица

РИОСВ –
Шумен

17.

23.08.2013г.

109-С/
23.08.2013г.

_

18.

27.08.2013 г.

110-С/
27.08.2013 г.

Влезли лисици през деня
в частен имот в кв.
Въбел на гр. Търговище
Подаден сигнал от жител
на с. Здравец, общ.
Търговище
относно
замърсяване от животни.

Община
Търговище,
ОДБХТърговище,
РЗИТърговище

което същият е уведомен за предприетите действия.
Птицата е прибрана с КП № 21-КБ/ 19.08.2013 г.
Екземпляра е без видими външни наранявания,
отказва храна и не прави опити за летене. При
прибирането на птицата от представители на
РИОСВ- гр. Шумен подателят на сигнала не
присъства. Същият е уведомен по телефона.
Изпратено писмо с изх. № 107-С/19.08.2013 г. до
Община Шумен, ДГС - Шумен, ПП ”Шуменско
плато” за решаване по компетентност с копие до
подателя на сигнала.

Птицата е прибрана с КП № 18-СИ/ 22.08.2013 г.
Екземпляра е с ранено крило. Птицата е изпратена
за лечение и отглеждане в Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
Подателят сигнала присъства по време на проверка.
Сигнала е изпратен до ТП „ДГС Търговище” по ел.
поща и с писмо Изх. № 109-С/ 23.08.2013 г.
Изпратени писма с изх.№ 110-С/30.08.2013 г. до
ОДБХ - Търговище, РЗИ - Търговище и Община
Търговище за решаване по компетентност. С писмо
изх. № 110-С/30.08.2013 г. подателят на сигнала е
уведомен за препращането. С писмо вх. №
5307/09.09.2013 г. РЗИ - Търговище е уведомила
РИОСВ-Шумен,
че
сигналът
не
е
от
компетентността на РЗИ - Търговище. С писмо вх.

№ 5387/13.09.2013 г. Община Търговище е
уведомила РИОСВ гр. Шумен, че по въпросите в
постъпилия сигнал са извършвани многократни
проверки от общината , включително и с експерти
от ОДБХ - Търговище. Помещенията, в които се
отглеждат животните от г-н Диян Хараламбиев
Димитров са в добро хигиенно състояние.
Цитираната животинска маса в жалбата се намира
на изискуемото отстояние от минимум 5 м. От
съседен имот, съгласно изискванията на чл. 9 от
Наредбата за управление на отпадъците на община
Търговище, като общината няма заложено изискване
в общинските си Наредби относно допустимото
количество на животинските торови отпадъци,
които могат да се съхраняват. Този въпрос се
урежда
с
Наредба
№
44
за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти, чийто контролен орган е
ОДБХ. Относно цитираното изгаряне на отпадъци в
битова печка до момента при всички проверки,
които община Търговище е извършила на обекта,
това не е установено. Въпреки това е възложено на
кмета на с. Здравец, който също е със статут на
контролен орган по Наредбата за управление на
отпадъците в община Търговище, да следи за
спазването й и конкретно за нерегламентираното
изгаряне на отпадъци, като при констатирано
нарушение да съставя и актове за него. С писмо вх.
№ 5545/23.09.2013 г. ОДБХ - Търговище е
уведомила РИОСВ гр. Шумен, че на 19.09.2013 г. е
извършена съвместна проверка от ОДБХ и РЗИ гр.
Търговище, за която са съставени КП № 225-ЗЖ—
04/19.09.2013 г. от ОДБХ-Търговище и протокол от
извършена съвместна инспекция от 19.09.2013 г. от
РЗИ-Търговище. И в двата протокола е записано, че
не се усеща неприятна миризма и не са

19.

29.08.2013

111-С/ 29.08.2013

констатирани нарушения. Изпратено писмо с изх. №
110-С/24.09.2013 г. до подателя на сигнала за
отговорите на институциите.
Качеството на водата в
Община
Препратено по компетентност до Община Шумен и
гр.Шумен
Шумен, “В и К “В и К Шумен” ООД. Получен отговор с писмо №
Шумен” ООД 2342/ 09.10.2013 г.

Месец Юли 2013 ГОДИНА
№

Дата

1.

09.07.2013 г.

Постъпил
сигнал
80-С/09.07.2013 г.

2.

11.07.2013 г.

81-С/11.07.2013 г.

3.

11.07.2013 г.

82-С/11.07.2013 г.

Сигнал
Незаконно изкупуване
на билки в с. Вехтово и
с. Друмево

Изсичане на дървета в
детска градина в с.
Голямо Църквище
Депониране на
предполагаем
произвоствен отпадък
на Регионално депо за
неопасни отпадъциШумен.

Отговорна
институция
РИОСВ Шумен

Община
Омуртаг
РИОСВШумен

Предприети действия
Извършена е проверка в района на селата Вехтово
и Друмево с КП №31-ДС/15.07.2013г. При обхода
на селата не бе констатирано незаконно
изкупуване на билки, като не бе забелязан и
описаният в сигнала бус, с който е посочено, че се
обикалят селата и се изкупуват билки. Подателят
на сигнала е уведомен писмено за резултата от
извършената проверка.
Препратен по компетентност до общ. Омуртаг, с
копие до подателя на сигнала, с писмо с изх. №
81-С/12.07.2013г.
Извършена е проверка на място. Подателят на
сигнала присъства на проверката. Съставен е КП
№ СЙ-45/11.07.2013г. При извършения оглед се
констатира ха в клетка 2.1. в близост до обслужащ
път на границата с клетка 2.2. прахообразен сив
материал, примесен с изолационни материали,
няколко чувала-полиетиленови с обем 80
лт.,пълни със строителни отпадъци. Депонираните
строителни отпадъци са приети под код 200301смесени битови отпадъци съгласно представената
кантарна бележка № 110164/11.07.2013 г.
Сметоизвозващият автомобил с № СА 8683 КР е

4.

15.07.2013 г.

83-С/15.07.2013г.

Паднал щъркел със
счупено крило в с.
Миланово, общ. Велики
Преслав

РИОСВ Шумен

5.

15.07.2013 г.

84-С/15.07.2013 г. Намерена
костенурка
пред хотел „Нирвана” –
гр. Шумен

РИОСВ Шумен

собственост на “Титан БКС” ООД и по думите на
Ангел Ангелов-еколог на “Титан БКС” ООД
депонираните отпадъци са от гр. Каспичан
(събрани са от селищнататеритория на гр.
Каспичан и са с неустановен произход).
Извършено беше пробовземане от гореописаните
отпадъциот представител на РЛ-Шумен, която не
е акредитирана да извършва пробовземане на
отпадъци. Дадени са 2 бр. предписания: 1.да се
съберат и отделят отпадъците с предполагаем
производствен характер в подходящи съдове и да
се съхраняват до изясняване на произхода и
състава им. При изпълнение на предписанието
писмено
да
се
уведоми
РИОСВгр.
Шумен.(срок15.07.2013 г.); 2. Да се уведоми в
едноседмичен срок РИОСВ- гр. Шумен от датата
на получаване на резултатите от анализа на
отпадъците. При установяване състава на
цитираните отпадъци да се вземе решение за
начина на тяхното обезвреждане и да се уведоми
писмено РИОСВ- гр. Шумен.(1 месец от
получаване на протоколите за анализ). С писмо
вх. № 4375/15.07.2013 г. “Титан БКС” ООД
уведомява РИОСВ-Шумен, че отпадъкът е
изолиран в подходящ съд
Извършена е проверка на място с КП №30ДС/15.07.2013 г. При проверката се установи, че
птицата е със счупено ляво крило, но по него няма
следи от кръв. Птицата е изпратена за лечение и
отглеждане в СЦ за диви животни „Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала
е уведомен по телефона за резултата от
проверката.
Направен бе обход на района около хотела и
костенурката беше намерена (Шипоопашата
костенурка). Веднага след това, животното бе

6.

16.07.2013 г.

85-С/16.07.2013 г.

Паднало
малко
щъркелче със счупен
крак в с. Върбяне, общ.
Каспичан

РИОСВ Шумен

7.

17.07.2013 г.

86-С/17.07.2013 г.

Носеща
се
силна
миризма на амоняк от
„Тракия Глас България”
ЕАД, кв. Въбел, гр.
Търговище

РИОСВ –
Шумен и
ПБЗН – гр.
Търговище

8.

18.07.2013 г.

87-С/18.07.2013 г.

Паднало
малко
щъркелче в с. Васил
Левски,
общ.
Търговище

РИОСВ –
Шумен

9.

19.07.2013 г.

88-С/19.07.2013
Г.

Замърсяване с нафта и
масло
от
паркиран
автомобил
на
ул.
“Стоян Заимов” № 4, гр.
Търговище

РИОСВШумен,
Община
Търговище

пуснато на свобода в подходящо местообитание,
отговарящо на биологичните му изисквания.
Подателя на сигнала е уведомен писмено за
резултата от направения обход.
Птицата бе донесена в РИОСВ – Шумен от
жителя на селото, който я е намерил. При
направения й оглед се установи, че десният крак е
счупен. За това е съставен КП №13-СИ/16.07.2013
г. Щъркелът е изпратен за лечение и отглеждане в
СЦ за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара
Загора. Подателят на сигнала е уведомен по
телефона за резултата от проверката.
С писмо изх. № 86-С от 17.07.2013 г. е поискана
информация от ПБЗН – гр. Търговище относно
сигнала. С писмо вх. № 4432/18.07.2013 г. е
предоставена телефонограма за извършена
проверка от ПБЗН – Търговище. С писмо изх. №
86-С/1 от 22.07.2013 г. РИОСВ е уведомила
подателя за сигнала за резултата от предприетите
действия.
Извършена е проверка на място с КП №36РД/18.07.2013 г. При огледа на птицата се
установи, че липсва част от левия й крак (липсва
ходилото) Щъркелът е изпратен за лечение и
отглеждане в СЦ за диви животни „Зелени
Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала
е уведомен по телефона за резултата от
проверката.
Изпратено писмо с изх. № 88-С/29.07.2013 г. до
Община
Търговище
за
решаване
по
компетентност. С писмо вх. № 4706/02.08.2013 г.
Община Търговище е уведомила РИОСВ Шумен
за съставен констативен протокол № ЙС15/31.07.2013 г. на нарушителя с предписание за
предприемане на мерки за почистване и
недопускане на повторно замърсяване на улицата

10.

22.07.2013 г.

89-С/22.07.2013 г.

Щъркел със счупен крак
в с. Камбурово, общ.
Омуртаг

11.

24.07.2013 г.

90-С/24.07.2013 г.

Сокол
със счупено
крило, кв. Мътница –
черешова градина

12.

25.07.2013

91-С/25.07.2013

13.

30.07.2013 г.

Изхвърляне
на
строителни отпадъци на
ул. “Доспат” № 9, гр.
Търговище
Паднал щъркел в с.
Миладиновци,
общ.
Търговище

92-С/30.07.2013 г.

РИОСВ Шумен

РИОСВШумен,
Община
Търговище
РИОСВ Шумен

с отработени масла от спрелия на улицата
автомобил.
Извършена проверка на място с КП № СЙ50/23.07.2013 г. При пристигането в селото е
установено, че щъркелът е починал рано
сутринта. В тази връзка на основание чл. 39, ал.2,
т.4 от ЗБР, екземплярът е оставен в района където
е намерен. Подателя на сигнала присъства по
време на проверката.
Извършена проверка на място с КП № 14СИ/24.07.2013г. При пристигане на място се
установи че птицата е със счупено крило. Птицата
е изпратена за лечение и отглеждане в СЦ за диви
животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
Подателя на сигнала присъства на проверката.
Изпратено писмо с изх. № 91-С/26.07.2013 г. до
Община
Търговище
за
решаване
по
компетентност.Подателят на сигнала желае
анонимност.
Извършена проверка на място с КП № 33ДС/30.07.2013 г., при която се установи, че
птицата е със счупен ляв крак. В тази връзка е
изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани” – гр.
Стара Загора. Подателя на сигнала е уведомен по
телефона за резултата от проверката.

Месец Юни 2013 ГОДИНА
№
1.

Дата
29.05.2013

Постъпил
сигнал
65-С/29.05.2013

Сигнал
Комините на фирма за
дървени въглища пушат.
Не може да се диша, не
могат да се отварят

Отговорна
институция
РИОСВ

Предприети действия
Извършена проверка с КП № 27-РД/13.06.2013 г. За
установяване съдържанието на вредни вещества в
отпадъчните газове формирани от инсталацията с
писмо № 65-С /18.06.2013 г. е подадена поръчка до

2.

30.05.2013

66-С/30.05.2013 г.

3.

04.06.2012

67-С/04.06.2013

прозорците. Най-много
пушат вечерно време.
Риск за здравето на
живущото население в с.
Врани кон, общ.
Омуртаг, от
неблагоприятното
въздействие на цех за
производство на дървени
въглища

Замърсяване на р.Черни
лом, вероятно от обект в
гр.Попово

РЛ - Варна за извършване на измерване.
РИОСВ

РИОСВ, БД,
ВиК
Дружество,
Община
Попово

Писмо № 3622/06.06.2013 г. до ИАОС относно
провеждане на измерване за определяне на КАВ в с.
Врани кон с МАС на РЛ - Варна в периода 1721.06.2013 г. Писмо № 3623/06.06.2013 г. до кмет на
Община Омуртаг за отреждане на площадка за МАС
във връзка с измерване за определяне на КАВ в с.
Врани кон в периода 17-21.06.2013 г.
Писмо № 66-С/11.06.2013 г. до РЛ - Варна с поръчка
за провеждане на измерване за определяне на КАВ в
с. Врани кон с МАС в периода 17-21.06.2013 г.
КП № 26-РД / 13.06.2013 г. за проверка в с. Врани
кон във връзка с определяне на площадка за МАС.
Писмо № 66-С/14.06.2013 г. до РЛ - Варна (копие до
ИАОС и Дирекция ОЧВ-МОСВ) за отмяна
провеждането на измерване за определяне на КАВ в
с. Врани кон с МАС в периода 17-21.06.2013 г. във
връзка с това, че инсталацията няма да работи в
посочения период.
Писмо № 66-С/18.06.2013 г. до “Гюней” ООД, с
предписания за извършване на СПИ и привеждане на
инсталацията в съответствие с чл. 11 ал. 6 от ЗЧАВ.
Извършена съвместна проверка от представители на
РИОСВ-Шумен, “Водоснабдяване Дунав” ЕООД,
Община Попово и Басейнова дирекция за управление
на водите Дунавски район
На 05.06.2012 г е извършен обход на бивши точки за
заустване на непречистени отпадъчни води от
канализационна мрежа гр. Попово. Четири от тях са
преустроени в дъждопреливници с възвратна клапа, а
останалите са са ликвидирани чрез бетониране на
изходящия отвор. Не се установи заустване на
отпадъчни води.
След консултация със служители на Общината и ВиК
Дружеството, се установи, че на територията на гр.

4.

04.06.2013г.

68-С/04.06.2013 г.

Набрано голямо
количество нецъфнала
липа – консервна
фабрика в с. Беломорци

РИОСВ Шумен

Попово няма обект, който да действа като
“обществена пералня”. Предприятието, стопанисвано
от “Фрештекс текстил финишинг България” ООД,
извършва пране на готови дрехи, но само като част от
производствения процес. Заустването на отпадъчните
води от последния обект се извършва в селищна
канализационна мрежа гр. Попово. Бившата точка на
заустване на канализационната мрежа на гр. Попово,
чрез която отпадъчните води от това предприятие са
се зауствали във воден обект, е една от
ликвидираните чрез затапване и се намира до пл.
Съединение.
. Извърши се проверка на “Братя Томови” АД. В деня
на проверката не се установи заустване на отпадъчни
води от свинекомплекс и фабрика за месопреработка
във воден обект, преминаващ южно от обекта.
Дадено е предписание да се представят документи и
информация относно количествата на отпадъчните
води, които са формирани от дейността на “Братя
Томови” АД и на количествата които и на
транспортирани за третиране (пречистване в ГПСОВ
или оползотворяване за наторяване)
На 06.06.2013 г се извърши проверка на ГПСОВПопово. Установи се, че от предходна проверка на
РИОСВ-Шумен на 23.10.2012 г. до деня на
настоящата проверка не са възниквали ситуации,
които да предизвикат нарушаване на
експлоатационния режим на обекта. Дадено е
предписание да се представят копия от документи,
удостоверяващи приемането на отпадъчни води от
промишлени обекти-емитери на отпадъчни вод.
Извършена проверка на място с КП №20ДС/06.06.2013г. При проверката се установи, че в
билкозаготвителният пункт е добито/набрано голямо
количество нецъфнала липа, както и количества от
коприва и цвят глог. Дадено е предписание в срок до

5.

06.06.2013 г.

69-С/06.06.2013г.

Изгаряне на отпадъци от РИОСВ производството
на Шумен
шивашка фирма

6.

07.06.2013 г.

70-С/07.06.2013 г.

Нерегламентирано
замърсяване с оборска
тор в с. Трем, община
Хитрино

РИОСВШумен,
ОДБХШумен

27.06.2013 г. да се представят за проверка в РИОСВ –
Шумен книгата - дневник към пункта и
позволителните за ползване на лечебни растения.
Билкозаготвителя се яви в РИОСВ – Шумен и
представи документите към пункта. Съставен му е
АУАН с №26-ДС/02.07.2013г. Подателят на сигнала е
уведомен с писмо за резултата от проверката.
Извършена проверка на място с КП СР-30/06.06.2013
г. Дадено са предписания за класификация на
отпадъците и заверка на отчетна книга по отпадъци.
Недопускане изгарянето на отпадъци.
Извършена проверка на място съвместно с
представители
на
ОДБХ-Шумен.
Съставен
констативен протокол № СЙ-33/13.06.2013 г., към
който
е
приложено
копие
на
КП
№
0000674/13.06.2013 г. от ОДБХ - Шумен. При
проверката се констатира, че в животновъдния обект,
собственост на ЕТ “ Исмаил Хамид”, находящ се на
ул. “Хаджи Димитър” № 3, с. Трем се отглеждат 15
крави и 10 овце. Животновъдният обект няма
издадено удостоверение за регистрация от ОДБХ Шумен,
но
животните
са
отразени
в
информационната система на БАБХ. Животните се
отглеждат в едно помещение , в което са изградени
канали за отвеждане на течната тор в бетонирани
събирателни шахти. Същите се почистват по думи на
сина на управителя на 15-20 дни с помпа и торта се
съхранява в 2 бр. водопропускливи - изкопани в
земята ями, които са разположени в двора на имота.
Твърдата торова маса се съхранява на площадка с
размери 5м на 2 м пред порта на ул. “Хаджи
Димитър” № 1. Съгласно КП № 0000674/13.06.2013 г.
на ОДБХ - Шумен е дадена препоръка за изграждане
на торова площадка и събирателни съоръжения за
течната тор, отговарящи на изискванията на Добрите
земеделски практики. Дадено е предписание да се

7.

07.06.2013 г.

71-С/07.06.2013 г.

8.

10.06.2013 г.

72-С/10.06.2013 г.

9.

11.06.2013 г.

73-С/11.06.2013 г.

Строителство на склад в
нарушение на ЗУТ

почисти натрупаната торова маса пред портата на
ул.”Хаджи Димитър” № 1 и да не се допуска
повторно замърсяване със срок 28.06.2013 г.
Подателят на сигнала е уведомен с писмо за
извършената
проверка.
С
писмо
вх.
№
3848/19.06.2013 г. Исмаил Хамид е уведомил
РИОСВ-Шумен, че констатираното замърсяване е
почистено. С писмо вх. №3899/21.06.2013 г. ОДБХШумен е уведомила РИОСВ-Шумен за направените
констатации и дадените предписания във връзка с
извършената съвместна проверка. Писмото е
препратено до подателя на сигнала.
С писмо изх. №71-С/26.06.2013 г. сигнала е
препратен по компетентност.

Нерегламентирано
замърсяване
от
отглеждане на овце на
ул. “Мир” № 14, с.
Върбак

Изпратено писмо с изх. № 72-С/17.06.2013 г. до
Община Търговище (с копие до подателката на
сигнала) за решаване по компетентност. С писмо вх.
№ 4000/26.06.2013 г. Община Търговище е
уведомила РИОСВ-Шумен, че е извършена проверка
на място от експерти в дирекция “ИЕ, ТСУ и А” при
Община Търговище и управителя на “БКСТърговище”. След извършената проверка са
предприети следните мерки: създадена е организация
и е почистен участъка, в това число събиране,
натоварване и извозване на битовите и строителни
отпадъци от “БКС-Търговище” ЕООД. Община
Търговище е уведомила подателката на сигнала за
предприетите действия по почистване на района.
Извършена проверка на място съвместно с
представители на ОДБХ-Шумен, РУП-Шумен,
община Хитрино и кметът на с. Върбак. Съставен
констативен протокол № СЙ-34/13.06.2013 г. При
проверката се констатира, че в овцефермата,

Общ.Шумен,
РО “НСК”
Шумен, “В и
К - Шумен”
ООД,
Нерегламентирано
Община
сметище от строителни Търговище
отпадъци
по
пътя
Търговище-Велики
Преслав в близост до
опитна
станция
по
земеделие (КОС)

РИОСВШумен,
ОДБХШумен,
Община

Хитрино,
РУП-Шумен

10. 13.06.2013 г.

74-С/13.06.2013 г.

Незаконен
пункт
за
изкупуване на билки –
липов цвят и чупене на
клоните на дърветата

РИОСВ Шумен

11. 17.06.2013 г.

75-С/17.06.2013 г.

Прибрана
граблива
птица, която не може да
лети – с. Зайчино ореше,
общ. Нови пазар

РИОСВ Шумен

12. 19.06.2013 г.

76-С/19.06.2013 г.

Намерена
костенурка
със съмнение, че е
защитен
вид
с.
Менгишево,
общ.
Върбица.

РИОСВ Шумен

13. 24.06.2013 г.

77-С/24.06.2013 г.

Изкупуване на липов
цвят в с. Кошничари, без
разрешение

РИОСВ –
Шумен

Системно се замърсява
от фирма която всяка
вечер гори кабели заради
медта
и
алуминия.

РИОСВ Шумен

14.
24.06.2013

78-С/24.06.2013 г.

собственост на “ЗП Николай Костов”, находящ се на
ул. “Мир” № 13, с. Върбак се отглеждат 75 овце. Не
бяха констатирани нарушения. Подателят на сигнала
е уведомен с писмо изх. № 73-С/01.07.2013 г. за
извършената проверка.
Извършена проверка на място с КП №22ДС/14.06.2013 г. При проверката не се установи
изкупуване на липов цвят, като не бе видяно да има
някъде складирано/разстлано количество цвят липа.
В района не бяха видяни увредени липови дървета.
Подателя на сигнала е уведомен по телефона за
резултата от извършената проверка.
Извършена проверка на място с КП №23ДС/17.06.2013 г. При проверката се установи, че
става дума за Бухал. Птицата няма видими външни
наранявания, но не може да лети, поради което ще
бъде изпратена за лечение в СЦ „Зелени Балкани” –
гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по
време на проверката.
Извършена проверка на място с КП №09СИ/20.06.2013 г. При проверката е установено, че
намерената костенурка е от вида Шипобедрена
костенурка и попада в Приложение 3 на ЗБР.
Подателя на сигнала е присъствал по време на
проверката. Костенурката в последствие е пусната на
свобода в подходящо местообитание в района където
е намерена.
Извършена проверка на място с КП №28ДС/04.07.2013 г. При проверката не се установи
изкупуване на липов цвят или складирано количество
от него. Подателят на сигнала е уведомен по
телефона за резултата от проверката.
Извършена проверка на място с КП №34ЗВ/03.07.2013 г. При проверката не се установиха
следи от изгорели кабели.

Старата
Попово

гара

в

гр.

Месец Май 2013 ГОДИНА
№

Дата

1.

51-С

Постъпил
сигнал
07.05.2013 г.

Сигнал

2.

52-С

08.05.2013 г.

Нерегламентирано
изхвърляне на
строителни отпадъци в
бивш стопански двор в с.
Ил. Блъсков

3.

53-С

02.05.2013 г.

Нелетящ щъркел в

Изтичане на отпадъчин
води ксъм яз.Тича от
“язовирно селище”

Отговорна
институция
РИОСВШумен,

РИОСВШумен

РИОСВ-

Предприети действия
Извършена проверка на место 07.05.2013 г. от
представители на РИОСВ-Шумен, подалия сигнала
представител на РЗИ-Шумен и служител на
“Напоителни системи” ЕАД – дружеството,
стопанисващо яз.Тича.
Направен е оглед на участък в северната част на
яз.Тича. В деня на проверката не се установи
заустване на отпадъчни води н яз.Тича от
разположените в близост застроени имоти – бивша
почивна база на Община В.Преслав, ваканционно
селище “къщи за гости”, имот на “Напоителни
системи” ЕАД, Хижа “Тича” и хотел-ресторант
“Русалка”
Изпратено писмо с изх. №52-С/15.05.2013 г. до
подателя на сигнала, с което е уведомен ,че съгласно
§1, т.29 от ДР на ЗУО притежател на отпадъците е
собственикът на имота, в чието владение се намират
те и ангажимента за тяхното отстраняване е негов. На
07.05.2013 г. е извършена проверка на място от
експерти на РИОСВ-Шумен в присъствие на кмета
на с. Ил. Р. Блъсков във връзка с постъпил в РИОСВШумен сигнал вх. № 40-С/23.04.2013 г., за която е
съставен Констативен протокол № СЙ-20/07.05.2013
г. и в който са описани визираните в сигнал вх. №
52/08.05.2013 г. строителни отпадъци.
Щъркелът е взет на 03.05.2013 г. Не лети и лежи под

4.

54-С

08.05.2013 г.

5.

55-С

09.05.2013 г.

с.Денница, общ.Венец
Изхвърляне на отпадъци
от птицеферма в с.
Кръшно, община
Търговище по посока на
с. Маково

Нерегламентирано
сметище в края на
ул.”Народни будители”
№27, гр. Шумен.

Шумен
РИОСВШумен

РИОСВШумен,
община
Шумен

храсти. Изпратен за лечение в център гр.Стара Загора
Извършена проверка на място 21.05.2013 г. от
представители на РИОСВ-Шумен с участието на
кмета на с. Кръшно.Установисе замърсяване на 100
кв.м с тор от птицефермата. Установи се че торовата
маса е била запалена и изгоряла.В момента на
проверката имаше наличие на малко тлеещи
участъци от които има слабо образуване на
дим.Работниците на фермата се опитваха да ги
загасят с вода. Дадено е едно предписание ; Да се
почистят замърсените участъци с торова маса и да не
се допуска повторно замърсяване и да се уведоми
писмено РИОСВ срок; 04.06.2013г.
Изпратено писмо с изх. № 55-С/15.05.2013 г. до
Община Шумен (с копие до подателката на сигнала)
за решаване по компетентност със срок за
изпълнение до 31.05.2013 г. С писмо вх. №
3590/06.06.2013 г. Община Шумен уведомява
РИОСВ-Шумен и подателката на сигнала за
предприети
действия
по
почистване
на
нерегламентираното сметище. Извършена проверка
на място на 12.06.2013 г. съвместно с представител
на община Шумен, за която е съставен КП № СЙ32/12.06.2013 г. При извършения оглед се констатира
формирано
нерегламентирано
сметище,
непосредствено до каптаж на ул. “Народни
будители” № 27, състоящо се от отпадъци от
пластмасови опаковки, найлони, кашони, битови и
биоразградими отпадъци. Дадено предписание да се
почисти сметището и да се предприемат мерки за
недопускане на повторно замърсяване със срок за
изпълнение 21.06.2013 г. Подателката на сигнала е
уведомена с писмо изх. №55-С/18.06.2013 г. за
извършената
проверка.
С
писмо
вх.
№
3942/24.06.2013 г. Община Шумен е уведомила
РИОСВ-Шумен, че даденото предписание е

6.

56-С

16.05.2013 г.

Нерегламентирано
разкомплектоване
на
МПС в двора на бившия
Винпром в гр. Попово.

РИОСВШумен

изпълнено
от
ОП
“Обреден
дом”
и
нерегламентираното сметище е ликвидирано.
Извършена проверка на място съвместно с
преставител на РУП-гр. Попово на площадка в двора
на бившия Винпром в гр. Попово. В момента на
проверката
се
констатира
нерегламентирано
разкомплектоване на автобус, собственост на фирма
“Даниела” ЕООД гр. София, филиал Попово от
Атанас Тодоров Йорданов от гр. Попово.
Площадката, на която се разкомплектова автобусът, е
собственост на фирма “Дионисий” ЕООД, гр. Лом и е
на границата на имот № 3081 по скица
№10053/16.10.2012 г. на СГКК-гр. Търговище,
собственост на “Десислава” ЕООД, гр. София, клон
Попово.На откритата асфалтирана площадка се
установиха резервоар, част от двигател, части от
шаси и части от каросерия, 2 бр. автомобилни стъкла
с уплътнение, 1 бр. стъкло без уплътнение и 2 бр.
малки стъкла без уплътнение. На 5 м от шасито на
автобуса бяха струпани дунапренови части от
седалки и покрив, метални мрежи и гумени
уплътнения. Констатира се изтичане на антифриз и
спирачна течност с дължина 5 м и ширина 1 м, както
и замърсявания с двигателно масло около шасито с
площ 3 м2 . Установиха се замърсени участъци със
счупени стъкла, гумени уплътнения и части от
стъклена вата непосредствено до частите на шасито и
плоскости от фазер-6 бр с размери 1,5 м/3 м и 2 бр. с
размери 1 м/3 м и метални конструкции от седалки.
За извършената проверка е съставен КП № СЙ24/16.05.2013 г. Дадени 2 бр. предписания за
предаване
на
ИУМПС-автобус
на
фирма,
притежаваща документ за дейност с отпадъци,
съгласно чл.35 от ЗУО и почистване на замърсената
площадка със срок за изпълнение 31.05.2013 г.
Подателят на сигнала е уведомен по телефона за

7.

57-С

16.05.2013 г.

Ливада
попадаща
в
„Натура
2000”
се
използва за депо от
камиони и тирове за
товарене на трупи.

РИОСВШумен

8.

58-С

16.05.2013 г.

След ремонтни работи на
ВиК не е възстановен
района около „Касапска
чешма”

Община
Шумен и
БДУВ „ЧР”

9.

59-С

21.05.2013 г.

Неприятна миризма от
овцеферма на разстояние
150 м от центъра на с.
Длъжка поляна, община
Антоново. Образувано
нерегламентирано
сметище от оборски тор
в посока с. Стара речка.

Община
Антоново,
ОДБХТърговище

проверката. С писмо вх. №3469/30.05.2013 г.
“Десислава” ЕООД уведомява РИОСВ-Шумен, че
дадените предписания са изпълнени. Изпратени
писма-покани с изх. № 56-С/18.05.2013 г. до фирма
“Десислава” ЕООД и Атанас Йорданов за съставяне
на акт за установяване на административно
нарушение. Съставени АУАН № СЙ-03/08.07.2013 г.
и АУАН № СЙ-04/10.07.2013 г.
Извършена е проверка на място с подателя на
сигнала. Не се констатира ползване на ливадата от
камиони и тирове. За извършената проверка е
съставен КП № 05-СИ/27.05.2013г. Изискана и
получена информация от кметство с. Овчарово.
Пратен отговор на МОСВ с писмо с изх. № 57С/19.06.2013г.
Препратено по компетентност до общ.Шумен и
БДУВ „ЧР” гр.Варна. На 13.06.2013 г. е Получено
писмо-отговор от БДУВ за извършена съвместна
проверка с Община Шумен, като в същия ден Копие
от него е изпратено от РИОСВ-Шумен до подателя
на сигнала.
Изпратено писмо с изх. № 59-С/03.06.2013 г. до
Община Антоново и ОДБХ - Търговище за решаване
по компетентност (с копие до подателя на сигнала). С
писмо вх. № 3734/13.06.2013 г. община Антоново е
уведомила РИОСВ-Шумен, че е извършена проверка
от представители на ОДБХ-Търговище и официалния
ветеринарен лекар на община Антоново на
овцефермата, визирана в сигнала. На собственика на
обекта е дадено предписание за изграждане на
септична яма и торище. Кметският наместник на с.
Длъжка поляна е предприел необходимите мерки
оборската тор в края на селото да бъде почистена. С
писмо вх. № 3757/14.06.2013 г. ОДБХ-Търговище е
уведомила РИОСВ-Шумен,че на 07.06.2013 г. е
извършена проверка на място, за която е съставен КП

10.

60-С

23.05.2013 г.

Кв. Невски, община
Попово
–
непосредствено на пътя
Попово-Търговище има
образувано
нерегламентирано
сметище от оборска тор.

Община
Попово,
ОПУТърговище

11.

61-С

23.05.2013

РИОСВ Шумен

12.

62-С

24. 05. 2013

13.

63-С

28.05.2013 г.

Сигнал за замърсяване на
въздуха от инсталация за
производство на дървени
въглища в с. Илийно
Паднало
щъркелово
гнездо в с. Лиляк.
Намерено
малко
щъркелче.
с. Паламарца, община
Попово – на Късова
поляна има образувано
нерегламентирано
сметище от оборска тор.

РИОСВ Шумен
Община
Попово

№ 18-ЗЖ-01/07.06.2013 г. Подателят на сигнала е
уведомен с писмо изх. № 59-С/18.06.2013 г. за
извършената от ОДБХ-Търговище и община
Антоново проверка.
Изпратено писмо с изх. № 60-С/03.06.2013 г. до
Община Попово и ОПУ-Търговище за решаване по
компетентност. Подателят на сигнала е уведомен по
телефона за препращането. С писмо вх. №
3609/06.06.2013 г. ОПУ-Търговище уведомява
РИОСВ-Шумен за извършена проверка на място, при
която е констатирано, че нерегламентираното
сметище се намира извън сервитута на път II-51
“Попово-Дралфа” и премахването му не е
задължение на ОПУ-Търговище. С писмо вх. №
3827/18.06.2013 г. община Попово е уведомила
РИОСВ-Шумен и подателя на сигнала, че е
извършена проверка и са предприети действия за
почистване на замърсяването.
Даден отговор с писмо № 61-С/31.05.2013 г. до отдел
ККД – МОСВ, относно извършените проверки до
момента. Предстои да бъде проведено измерване на
емисиите формирани при работата на инсталацията.
Извършена е проверка на място заедно с подателя на
сигнала. Съставен е КП №ПП-38/24.05.2013г.
Птицата е иззета и изпратена в Спасителен център за
диви животни гр. Ст. Загора.
Изпратено писмо с изх. № 63-С/03.06.2013 г. до
Община Попово (с копие до подателката на сигнала)
за решаване по компетентност със срок за
изпълнение до 21.06.2013 г. С писмо вх. №
4027/27.06.2013 г. община Попово е уведомила
РИОСВ-Шумен за извършена проверка и предприети
действия. Подателката на сигнала е уведомена с
писмо изх. № 63-С/05.07.2013 г. за извършената от
Попово проверка.

14.

64-С

29.05.2013

Гр.Шумен,
ул.Индустриална
–
изтичане на химични
вещества
в
канализационната мрежа
на “Тотал М” и се усеща
неприятна
миризма.
Вероятно е от фирма
“Контакс”

РИОСВ

Извършена проверка на место. На площадка,
собственост на “Контакс”, се извършва дейност от
фирма-наемател “Мегакрон” ООД. При извършен
оглед не не се забеляза изтичане на химични
вещества или отпадъчни води в канализационната
мрежа за отпадъчни и за дъждовни води. Установиха
се
варели,
съдържали
химични
вещества,
разположени в близост до дъждоприемна решетка.
Дадено е предписание на “Мегакрон” ООД да се
определи място за съхранение на опаковки от
химични вещества, което да предотвратява
възможността от попадане на химикали в
канализацията. Получено е писмо от фирмата за
изпълнено предписание, като за това РИОСВ
писмено е уведомила Подателя на сигнала.

Месец Април 2013 ГОДИНА
№

Дата

1.

01.04.2013 г.

Постъпил
сигнал
29-С/01.04.2013 г.

2.

01.04.2013 г.

30-С/01.04.2013 г.

3.

03.04.2013 г.

31-С/03.04.2013 г.

Сигнал
Ранен щъркел в с. Царев
брод,
ул.
„Генерал
Заимов” 12
Постъпил на дежурен
телефон
сигнал
за
декоративни мишки в
местността „Порек” в
близост
до
ПП
„Шуменско плато”
Подаден сигнал от жител
на с. Горна Хубавка,
общ. Омуртаг относно
замърсяване с оборска

Отговорна
институция
РИОСВ Шумен

РИОСВ Шумен

ОДБХТърговище,
Община
Омуртаг

Предприети действия
Извършена проверка на място с КП №04ДС/01.04.2013г., при която се констатира, че птицата
от вида Бял щъркел е със счупено ляво крило и е
физически слаба. Подателя на сигнала присъства по
време на проверката.
Съставени са КП № 03-КБ/ 31.03.2013 г. и КП № 07КБ/ 10.04.2013 г. Подателката на информацията е
уведомена по телефона за резултата на 05.04.2013 г. и
на 12.04.2013 г.
Изпратено писмо с изх. №31-С/09.04.2013 г. до
ОДБХ-Търговище и Община Омуртаг за решаване по
компетентност (с копие до подателя на сигнала). С
писмо вх. № 3222/17.05.2013 г. Община Омуртаг

тор.

4.

04.04.2013 г.

32-С/04.04.2013 г.

Намерен щъркел със
счупен ляв крак в с,
Върбяне, общ. Каспичан

РИОСВ Шумен

5.

11.04.2013г.

С-33/11.04.2013

Постъпил сигнал по
телефона от
Информационен център
на bTV за
нерегламентирано
сметище източно от пътя
за с. Васил Друмев.

РИОСВ
Шумен

уведомява РИОСВ-Шумен, че е извършена проверка
на място от представител на Община Омуртаг и
представител на кметство с. Горна Хубавка в
присъствието на подателя на сигнала, за което е
съставен Констативен протокол от 25.04.2013 г.
Дадено е предписание да се предприемат
необходимите мерки за отстраняване на натрупания
оборски тор в близост до имота на подателя на
сигнала. Същият да се премести и да се почисти
замърсеното място със срок за изпълнение
25.05.2013г. С писмо вх. № 3569/04.06.2013 г. ОДБХТърговище уведомява РИОСВ-Шумен, че на
17.05.2013 г. е извършена проверка, за която е
съставен Констативен протокол № 60-ЗЖ11/17.05.2013 г. Дадено е предписание №
22/17.05.2013 г. на собственика на животновъдния
обект за почистване на складираните в двора на
обекта торови отпадъци. Подателят на сигнала е
уведомен с писмо изх. № 31-С/11.06.2013 г. за
извършената от ОДБХ-Търговище проверка.
Извършена проверка на място с КП №05ДС/04.04.2013г., при която се констатира, че птицата
от вида Бял щъркел е със счупен ляв крак. Подателя
на сигнала е уведомен по телефона за резултата от
проверката.
Извършена е проверка на място с представител на
общ. Шумен. Съставен е КП № ПП-29/18.04.2013г.
Констатирани са замърсявания със строителни и
битови отпадъци. Дадено е предписание за
почистване на замърсения участък, със срок на
изпълнение до 30. 04. 2013г. Изпратено е писмо от
общ. Шумен до ОП “Паркинги и гаражи” за
почистване на замърсяването. Получено е писмо от
общ. Шумен за изпълнение на предписанието.

6.

11.04.2013 г.

34-С/11.04.2013 г.

7.

16. 04. 2013г.

35-С/16.04.2013г.

8.

16.04.2013 г.

36-С/16.04.2013 г.

Постъпил на дежурен
телефон сигнал за
нерегламентирано
изхвърляне и изгаряне на
отпадъци на територията
на закрито сметище в гр.
Плиска, общ. Каспичан
Постъпил сигнал по
електронната поща за
нерегламентирано
сметище в границите на
ПП “Шуменско плато”

РИОСВ Шумен

Извършена е проверка на място с КП №ЮИ14/11.04.2013г, при която се констатира, че е имало
изгаряне на отпадъци от производствен характер.

РИОСВ
Шумен

До с. Хан Крум, в района
на Бетонов възел, във
водите на р. Камчия се
излива мръсна вода.

РИОСВ –
Шумен,
Община
Шумен

Изпратено писмо с изх. № 35-С/18.04.2013г. до
община Шумен и ПП “Шуменско плато” за
почистване на нерегламентираните замърсявания.
Изпратено е писмо до подателя на сигнала за
уведомяване относно предприетите мерки. С писмо
вх. № 3142/14.05.2013 г. Община Шумен е уведомила
РИОСВ гр. Шумен, че посочените участъци са
терени на Държавен горски фонд. Изпратено писмо
изх. № 3311/21.05.2013 г. до ДГС-Шумен за
предприемане на мерки по компетентност. С писмо с
вх. № 3571/04.06.2013 г. ПП ”Шуменско плато” ,че е
извършена проверка от комисия от представители на
община Шумен и ПП “Шуменско плато”, при която
не са констатирани замърсявания.
Извършена е
проверка на място съвместно с
представител на община Шумен в присъствието на
подателката нс сигнала. Съставен е КП № 024ИН/16.04.2013 г. При проверката се констатира, че
цветът на водното течение е черен, непрозрачен с
червеникавокафяв
оттенък.
С
КП
№СЙ18/16.04.2013г и КП №025-ИН/16.04.2013 г. са
проверени закрито общинско сметище, кв. Дивдядово
и Регионално депо –Шумен. При проверката не беше
установено дали има директно повърхностно
заустване в местно дере край “Строителни изделия”
АД. Дадено предписание от КП № СЙ-18/16.04.2013
г. да се почисти малката секция на резервоара за
инфилтрат на закритото общинско сметище, кв.
Дивдядово. Подателката на сигнала присъства на

9.

16.04.2013

10. 17.04.2013 г.

37-С/ 16.04.2013

Изхвърляне на торова
маса в близост до имот в
с.Пресиян, ул.Победа №
16

Община
Търговише

38-С/17.04.2013 г.

Изхвърляне на торова
маса от краварник в с.
Мараш в близост до ЗМ
„Марашка кория” и
Кравекомплекс в посока
с. Салманово (отляво на
пътя)

РИОСВ –
Шумен

проверката. С писмо с вх. №2902/29.04.2013 г.
Община Шумен е уведомила РИОСВ-Шумен, че
констатираното замърсяване е почистено.
Изпратено с писмо № 37-С/ 24.04.2013 г. до Община
Търговище за решаване по компетентност. Отговор
от Община Търговище с писмо
вх.№3037/09.05.2013г. за извършена проверка на
място като не е установено нарушение. При
проверката е присъствал жалбоподателя.
Извършена проверка на място с КП № 09ДС/18.04.2013 г., при която се констатира следното:
- изхвърлената торова маса не попада в защитената
местност, като е изхвърлена в близост до нейната
граница;
- формират се отпадъчни води от пункта за
съхранение на мляко, при измиване на помещението
и на млекосъбирателната вана. Насочват се по
подземен тръбопровод към бетонен резервоар извън
кравефермата, източно около 150 м. от нея. При
оглед на съоръжението се установи, че през участък
на стената с ширина около 10 см. има леко преливане
на отпадъчни води по околни земни площи с
неустановена площ;
- животинската торова маса образувана от
биологичната дейност на животните в кравефермата
се съхранява на площадка находяща се в
непосредствена близост до бетоновия резервоар за
отпадни води. Площадката е с непропусклив под
изграден от бетон с площ 100 кв.м. В момента на
проверката има складирани 80 куб.м. жив. торова
маса.
Дадено е предписание в срок до 30.04.2013г. да се
извърши почистване на резервоара за отпадъчни води
източно от кравефермата; да се започне извършване
на периодични огледи на съоръжението с цел
недопускане замърсяване на околната среда. След

11. 22.04.2013

39-С/22.04.2013

Река Енчова в района на
кв. Пети полк, гр. Шумен
от една седмица тече в
черен цвят

12. 23.04.2013 г.

40-С/23.04.2013 г.

Нерегламентирано
сметище от пластмасови
отпадъци в бивш
стопански двор в с. Илия
Р. Блъсково

РИОСВШумен

изпълнение на предписанието да се уведоми писмено
РИОСВ – Шумен.
Подателя на сигнала е уведомен за резултата от
проверката, след нейното приключване.
Извършена проверка на место на 22.04.2013 г., в
периода между 17 и 18 часа. Извършен е оглед на р.
Енчова в участъка успоредно на ул. Марица, от
кръстовище с ул. В. Друмев до кръстовище с ул.
Генерал Скобелев. Установено е, че водите на реката
са безцветни, бистри и без миризма, а тъмния (черен)
цвят се дължи на оцветяване на речното дъно.
Подателят е уведомен по телефона, поради липса на
адрес за кореспонденция при подаване на сигнала.
Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ-Шумен в присъствие на кмета на с. Ил. Р.
Блъсков. Констатира се безразбазборно разпилени
пластмасови отпадъци от различни видове на цялата
площ на имота, собственост на Веселин Ковачев.
Имотът е отдаден под наем, съгласно сключен
договор с фирма «Гора» ЕООД. Фирмата притежава
регистрационен документ № 15-РД-174-02/19.11.2008
г. за извършване на дейности по събиране, временно
съхраняване и транспортиране на пластмасови
отпадъци. За извършената проверка се състави
констативен протокол № СЙ-20/07.05.2013 г. Дадено
е предписание за прибиране на разпилените отпадъци
в затворени съдове по видове и поставяне на
обозначителни табели със срок за изпълнение
07.06.2013 г. Подателят на сигнала е уведомен с
писмо изх. № 40-С/21.05.2013 г. за извършената
проверка. С писмо вх. №3512/31.05.2013 г. “ГОРА”
ЕООД е внесла мотивирана молба за удължаване на
срока на даденото предписание. С писмо вх. №
4209/08.07.2013 г. “ГОРА” ЕООД е уведомила
РИОСВ-Шумен, че предписанието, дадено с КП №
СЙ-20/07.05.2013 г., е изпълнено

13.

22.04.2013

41-С/22.04.2013

Изтичане на замърсена
вода от регионално депо
и вливаща се в язовир
Лиляк. Замърсената вода
тече в дере до депото.

РИОСВШумен

Извърши се проверка на 23.04.2013 г от страна на
РИОСВ-Шумен в присъствие на поредставители на
оператора
на
Регоионалното
депо
«БКСТърговище»ЕООД и подателя на сигнала. При
проверката се извърши оглед на събирателни
съоръжения за инфилтрат, дере приемник на
повърхностни води от охранителни канавки на
депото и язовир Лиляк. При проверката се състави
констативен протокол №КН-013/23.04.2013г. и се
установи
следното:
Около
събирателните
съоръжения са извършвани скорошни ремонтни и
почистващи действия за които е уведомен РИОСВШумен с писмо№2717/22.04.2013г. Извършването им
е наложено в следствие на авария в една от шахтите и
получил се теч на 17.04.2013г. По време на
проверката няма изтичане на инфилтрат и замърсени
земни площи. Дерето под тялтото на депото е сухо и
няма дебит от води. В коритото му няма следи от
замърсяване с инфилтрат. При огледа на язовир
Лиляк се установи че същия е източен и няма
навлизане в него на води. Допълнително с писмо е
уведумен подателя на сигнала за направените
констатации.

42 – С/23.04.2013

Изхвърляне на оборска
тор на улица находяща
се рамките на с.
Каменяк, общ. Хитрино.

Общ.
Хитрино

43-С/23.04.2013г

Извършено строителство
в границите на ПП
„Шуменско плато”

РИОСВШумен

Копие от сигнала е препратено за решаване по
компетентност до кмета на общ. Хитрино и
извършване на проверка. Поличено писмо от общ.
Хитрино с вх№3863/19.0602013г. за извършена
проверка на място и представен протокол от
проверката. Дадено е предписание за почистване на
замърсения участък в срок 15 дни от датата на
проверката.
Извършена съвместна проверка с представители на
други институции. При проверката се състави КП 03СИ/09.05.2013г. Изискана и получена документация
от всички институции. Даден отговор до МОСВ с

14. 23.04.2013г.

15

23.04.2013г.

писмо с изх. № 43-С/28.06.2013г.
На 07. 05. 2013г. е извършена проверка на място в
обекта, констатирано е наличието на масла от внос от
Германия. Не са представени документи за членство
в организация по оползотворяване, месечни справки
– декларации, удостоверение за членство в ООп. Да
дени са 3бр. предписания за представяне на справки
и фактури от счетоводната прграма за внесемите
масла, както и сключване на договор с ООп. Срокът
на дадените предписания е удължен до 24.05.2013г.
Предписанията са изпълнени в срок. Дружеството е
заплатило продуктовите такси за пуснатите на пазара
през 2013г. масла.
Даден отговор до Община Шумен (с копие до
подателя ) с писмо № 45-С/09.05.2013 г., че не е от
компетенциите на РИОСВ.

16. 24.04.2013г.

44-С/24.04.2013

ЕТ “Агротрон – М
Мелиха Исмаил” пуска
на пазара на масла без да
заплаща продутктова
такса.

РИОСВ Шумен

17. 24.04.2013 г.

45-С/24.04.2013

Община
Шумен

18. 25.04.2013 г.

46-С/25.04.2013 г.

Препратен от Община
Шумен сигнал от
живущи в кв. “Тракия”
за строеж на павилион за
бърза хранене
Нерегламентирано
депониран животински
торов отпад от
отглеждане на крави в с.
Васил Левски, община
Търговище

РИОСВШумен

На 07. 05. 2013г. е извършена проверка на място в с.
Васил Левски, констатирано е замърсяване на земни
площи с торова маса. Дадени са 3бр. предписания
- Да се почистят замърсените площи срок.
07.06.2013г.
- Да се изградят площадки за временно съхранение на
торовата маса съобразно изискванията срок.
07.06.2013г.
- Да се предприемат необходимите деиствия за
предотвратяване изтичането на течна торова маса
срок. 07.06.2013г. Срока за изпълнение на
предписанията е удължен до 07.07.2013г.

19. 26.04.2013 г.

47-С/26.04.2013 г.

Замърсяване на въздуха
от фабрика за
производство на дървени
въглища в с. Илийно

РИОСВ Шумен

Извършена проверка на място с КП № 24 РД/30.04.2013 г. . Дадени са 3 бр. предписания, в т.ч.
предписание за провеждане на СПИ от източниците
на емисии на вредни вещества в нормативно
регламентирания срок. Даден отговор с писмо № 47-

20. 29.04.2013 Г.

48-С/29.04.2013 г.

Изтичане на мръсна вода
от свинарник в рекичка
под ж.п. линията до
канала в кв. Дивдядово,
гр. Шумен

РИОСВШумен

С/09.05.2013 г. до посоченото в сигнала лице за
контакти.
Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ-Шумен в присъствие на подателя на сигнала.
Собственикът на свинарника е уведомен по
телефона, но поради
неотложни
служебни
ангажименти нямаше възможност да присъства на
проверката и да осигури достъп до обекта. Поради
тази причина е извършен външен оглед –обходен
беше районът покрай огражденията на свинефермата
и намиращата се в близост река. Констатираха се
оводнени площи без да се усеща характерна миризма
на животинска тор. Оводнените площи са с
неуточнен размер поради затревения терен.
Обходиха се 2 участъка от местната река, при което
се констатира , че водното течение е без оцветяване и
мирис. Покрай оградата на свинефермата бяха
констатирани 2 струпвания от животински торов
отпад-първото струпване беше видимо прясно, а
второто беше угнило. В близост до преминаващата
река се констатира площ приблизително 50-100 кв. м.
с изгоряла тревна растителност. За извършената
проверка се състави констативен протокол № СЙ19/29.04.2013 г. На 07.05.2013 г е извършена
проверка на «Екомес 2010» ООД-свинеферма.
Обектът е с удостоверение за регистрация с
№8351070049/14.04.2011 г., издадено от Районна
ветеринарно-медицинска служба-Шумен с капацитет
538 бр. свине. В момента на проверката в обекта се
отглеждат 400 животни в 4 сгради. В сградите има
изградена канализационна система с размери 100/130
см от бетон, която се отвежда в 6 бетонни шахти. От
последната събирателна шахта торовата маса се
отвежда в лагуни- земно-насипен тип-2 бр. За
извършената проверка се състави констативен
протокол № СЙ-21/07.05.2013 г. Подателят на

21, 29.04.2013

49-С/29.04.2013

Замърсяване с отпадъчни Община
води в с. Красноселци,
Омуртаг
общ. Омуртаг

22. 29.04.2013 г.

50-С/ 29.04.2013 г.

Изкупуване на коприва в
с. Голямо Ново, общ.
Търговище, ул. „Симеон
Филипов” 10А

РИОСВШумен

сигнала е уведомен с писмо изх. № 48-С/18.06.2013 г.
за извършената повторна проверка.
Препратено до Община Омуртаг за решаване по
компетентност. С писмо № 3263/ 20.05.2013 г.
Община Омуртаг е уведомила РИОСВ-Шумен и
подателя на сигнала за предприетите мерки
Извършена проверка с КП № 10-КБ/ 30.04.2013 г.
Подателят на сигнала е уведомен по телефона за
резултата.

Месец Март 2013 ГОДИНА
№
1.

Дата
04.03.2013

Постъпил
сигнал
16-С/ 04.03.2013 г.

Сигнал
Умряла риба в яз.Дибич

Отговорна
институция
РИОСВ,
БДУВ-ЧР

Предприети действия
Извършен оглед на яз.Дибич, при който не е
установена умряла риба. По данни на лица,
отговорни за стопанисването на язовира, инцидентът
е бил забелязан на 03.03.2013 г. В участъци около
стената на язовира забелязани белезникави петна и
ивици по водната повърхност. Взета е водна проба
от тези участъци.
Извършен оглед на изходящ тръбопровод на
колектор за дъждовни води от гр.Шумен, разположен
до бул.Ришки проход, в близост до яз.Шумен.
Установено е изтичане на води с белезникав цвят.
Взета е водна проба с цел установяване химичния
състав на изтичащите води.
Извършена е проверка на “Фикосота синтез” ООД.
Констатира се нарушаване проводимостта на
канализационен колектор за отпадъчни води,
вследствие на което отпадъчни води преминават в
площадковата дъждовна канализация и от нея – в
колектор за дъждовни води на гр.Шумен по

2.

07.03.2013 г.

17-С/07.03.2013 г.

Нерегламентирано
сметище, намиращо се на
кръстовището
между
ул.”Арабанашка”
и
ул”В.Левски”
в
гр.
Попово

РИОСВ,
Община
Попово,
“ОББ” АДклон Попово

ул.Пролетарска и бул.Ришки проход. Взета е водна
проба от отпадъчни води на “Фикосота синтез” ООД
от ревизионна шахта на дъждовна канализация на
Дружеството, преди включването й в колектор за
дъждовни води на гр.Шумен, ул.Пролетарска, до
портал на “Теси-3”.
Дадено е предписание със срок за изпълнение
05.03.2013 г. да се предприемат мерки за
възстановяване проводимостта на канализация за
отпадъчни води и прекратяване заустването на
отпадъчни води в дъждовен колектор
При проверката на място от представители на
РИОСВ, Община Попово и “ОББ” АД-клон Попово е
извършен оглед на имот, находящ се на
кръстовището
между
ул.
“Арабанашка”
и
ул.”В.Левски” в гр. Попово, собственост на “ОББ”
АД-клон Попово.Съставен КП № ЮИ-10/19.03.2013
г. Констатира се локално нерегламентирано сметище
от отпадъци от битов и строителен характер на площ
1 дка. Количеството на отпадъците е голямо като има
струпване на греди и тротоарни плочки, пластмасови
и хартиени опаковки и др.Отпадъците се събират от
лицето Стайко Станев Гечев, обитаващ сграда,
находяща се в имота на банката. Имотът от страната
на
кръстовището между ул. “Арабанашка” и
ул.”В.Левски” не е ограден със стабилно
заграждение, което да ограничава влизането. За
разрешаване на проблема е извършена проверка от
Общинска служба “Охрана и контрол”-гр. Попово, за
което са съставени предупредителен протокол
№4/03.01.2013 г. на лицето Стайко Станев Гечев и
№9/25.02.2013 г. на Николинка Бровченко.
Дадено е предписание на “ОББ”АД –клон Попово да
се почисти констатираното замърсяване и да се
предприемат мерки за недопускане на повторно
замърсяване със срок за изпълнение 19.04.2013 г.

3.

19.03.2013 г.

18- С/19.03.2013 г.

Изтичане на инфилтрат
от старо депо за битови
отпадъци, намиращо се
от дясната страна на път
кв. Дивдядово за с. Хан
Крум, местност „Белия
баир”, западно от ПС
1300 г.

РИОСВШумен

4.

19.03.2013 г.

19-С/19.03.2013 г.
от “Зелен
телефон” на
МОСВ

РИОСВ,
Община
Попово,
“ОББ” АДклон Попово

5.

19.03.2013 г.

20-С/19.03.2013 г.

Нерегламентирано
сметище, намиращо се на
кръстовището
между
ул.”Арабанашка”
и
ул”В.Левски”
в
гр.
Попово
Изхвърляне на голямо
количество строителни
отпадъци в края на гр.
Плиска

6.

20.03.2013 г.

21-С/20.03.2013 г.

Община
Попово

7.

20.03.2013 г.

22-С/20.03.2013 г.

Подаден сигнал от жител
на с. Паламарца, общ.
Попово относно изгаряне
на слама
Подаден
сигнал
от
жители на с. Стоян
Михайловски, общ. Нови
Пазар
относно
замърсяване от животни
(крави)
Запенване на зауствани
води от дъждовен
колектор при бул.Ришки

При проверката на място от представители на
РИОСВ гр. Шумен и представител на кметство гр.
Плиска е извършен оглед на имот (дворно място),
собственост на Даниел Иванов от гр. Варна и дворно
място(частна собственост), находящо се на ул.”Арда”
№4 в гр. Плиска.Съставен КП № СЙ-14/26.03.2013 г.
Констатираха се струпвания на строителни отпадъци
– пръст, камъни и кирпичени тухли в частните имоти.
Сигналът е препратен по компетентност до Кмета на
Община Попово с писмо изх. № 21-С от 22.03.2013 г.

Община
Нови Пазар,
ОДБХШумен

Изпратено писмо с изх.№22-С/27.03.2013 г. до
ОДБХ-Шумен и Община Нови Пазар за решаване по
компетентност ( с копие до подателите на сигнала). С
писмо с вх. № 2445/10.04.2013 г.

8.

23-С/20.03.2013 г.

РИОСВШумен

Извършена е проверка на място. Констатираха се
замърсяванията, описани в подадения сигнал.
Извърши се оглед на местността, от мястото
подадено в сигнала до старото сметище на гр.
Шумен, в района на военния полигон в кв.
Дивдядово. Констатира се преливане на инфилтрат
от събирателна шахта. Взета е 1 бр. водна проба от
изтичащ инфилтрат от крайна събирателна шахта на
старо сметище на гр. Шумен.
Изпратено писмо с изх.№19-С/26.03.2013 г. до
МОСВ с цялата преписка по сигнали 06-С/11.02.2013
г., 17-С/07.03.2013 г. и 19-С/19.03.2013 г.

Извършена проверка на “Фикосота синтез” ООД.
Установено, че има преминаване на води през
ревизионна шахта на дъждовна канализация на

проход, зад складове
СВА

22.03.2013 г.

24-С/22.03.2013 г.

Нерегламентирано
РИОСВ,
сметище във вилна зона
Община
“Под манастира”, Шумен Шумен

10. 22.03.2013 г.

25-С/22.03.2013 г.

Нерегламентирано
сметище до новите
български гробища в с.
Златар

9.

РИОСВ

Дружеството, преди включване в дъждовен колектор
на гр.Шумен по ул.Пролетарска. В деня на
проверката няма атмосферни валежи. Дадено
предписание на Дружеството за извършване
проучване на всички места, в които е възможно
отп.води от “Фикосота синтез” ООД да се включат в
дъждовна канализация на Дружеството и гр.Шумен,
след което да се извърши трайното им затапване, с
подготовка за пломбиране. Срок – 1 април 2013 г.
При проверката на място от представители на
РИОСВ и Община Шумен е извършен оглед на
общински имот, находящ се във вилна зона”Под
манастира”, местност “Чашка”, гр. Шумен. Съставен
КП № СЙ-15/01.04.2013 г. Констатира се локално
нерегламентирано струпване от пръст 30 м2 ,битови и
биоразградими отпадъци, пластмасови и найлонови
опаковки, стъклени буркани.
Дадено е предписание на Община Шумен да се
почисти констатираното замърсяване със срок за
изпълнение 26.04.2013 г.
Извършена проверка на място. С КП №СЙ16/04.04.2013 г. са установени три нерегламентирани
сметища: на север от новите български гробища в с.
Златар има нерегламентирано сметище с площ 70 кв.
м. от отпадъци от битов, растителен произход,
животинска торова маса, пластмасови и найлонови
опаковки; южно от гробищата на територията на
закритото селско сметище се констатираха локални
струпвания от битови и биоразградими отпадъци,
найлонови и пластмасови опаковки, животинска
торова маса; на изхода на с. Златар към с. Суха река
има образувано нерегламентирано сметище на площ
3 дка от битови и биоразградими отпадъци,
найлонови и пластмасови опаковки, животинска
торова маса. Дадено е предписание на кмета на с.
Златар за почистване на установените замърсявания

11. 27.03.2013 г.

26-С/27.03.2013 г.

Подаден сигнал от жител
на с. Здравец, общ.
Търговище относно
замърсяване от животни

12. 28.03.2013 г.

28-С/ 28.08.2013 г.

Черно оцветяване на
водите в дерето,
преминаващо покрай
“Строителни изделия”
АД с.Хан Крум,
общ.В.Преслав

13. 28.03.2013 г.

27-С/28.03.2013 г.

Възражения срещу
съставени констативни
протоколи от експерти
на РИОСВ гр.Шумен от
проверки, извършени по
депозиран сигнал

Община
Търговище,
ОДБХТърговище,
РЗИТърговище
РИОСВШумен,
БДУВ-ЧР

МОСВ

със срок за изпълнение 26.04.2013 г.
Изпратено писмо с изх.№26-С/29.03.2013 г. до
ОДБХ-Търговище, РЗИ-Търговище и Община
Търговище за решаване по компетентност (с копие до
подателят на сигнала).
Извършена проверка на водния обект – дере при
“Строителни изделия” АД и в участък южно от 2 бр
депа за отпадъци - първото в експлоатация (ново
депо), а второто е изведено от експлоатация и
частично рекултивирано (старо сметище). Установен
черен цвят на водното течение в двата участъка.
В момента на огледа не е установено заустване на
инфилтрат и отпадъчни води от Депата.
Констатира се преливане и изтичане по околни земни
площи на инфилтрат от резервоар при старо
сметище. Установи се, че се подготвя извършване на
почистване на резервоара от събрани течности и
утайки.
Дадени са 2 бр. предписания – на “Титан БКС” ООД,
Дружеството, стопанисващо ново депо, за
актуализиране на план за действие при аварии, и на
Община Шумен, собственик на старо сметище, за
представяне на документи, удостоверяващи
извършено почистване на резервоара за инфилтрат
С писмо изх.№27-С/10.04.2013 г. сигнала е препратен
до МОСВ

Месец Февруари 2013 ГОДИНА
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
08.02.2013г. 05-С/ 08.02.2013

Сигнал

2.

11.02.2013г. 06-С/11.02.2013 г.

Нерегламентирано
сметище, намиращо се на
кръстовището между
ул.”Арабанашка” и
ул.”В.Левски” в гр.
Попово.

Община
Попово

3.

14.02.2013г. 07-С/14.02.2013 г.

Нерегламентирано
сметище със строителни
отпадъци в с. Златар до
моста по пътя към гр.
Смядово.

Община
Велики
Преслав

Замърсяване на р. Теке
дере от “ХЦС” АД

Отговорна
институция
РИОСВШумен

Предприети действия
Извършена проверка на место. С КП № 03ИН/08.02.2013 г. е установено запушване на бивш
заустващ канализационен тръбопровод за отпадъчни
води на “ХЦС” АД, вследствие на което има
замърсяване на околни земни площи. Дадено е
предписание до Дружеството за предприемане на
мерки за отстраняване на констатираното нарушение.
С писмо № 1075/ 13.02.2013 г., Дружеството е
уведомило РИОСВ-Шумен за прекратяване
замърсяването на околната среда, като окончателното
решаване на проблема се предвижда до 30.03.2013 г.,
предвид невъзможността за извършване на изкопни
работи през зимния сезон.
Изпратено писмо с изх.№ 06-С/ 15.02.2013 г. до
Община Попово за решаване по компетентност ( с
копие до подателя на сигнала). С писмо вх.№
1733/14.03.2013 г. Община Попово е уведомила
РИОСВ-Шумен, че е извършена проверка и са
връчени предупредителни протоколи на
собствениците на имотите, визирани в сигнала.
Изпратено писмо с изх.№ 07-С/15.02.2013 г. до
Община Велики Преслав за решаване по
компетентност ( с копие до подателя на сигнала). С
писмо вх.№ 1431/01.03.2013 г. Община Велики
Преслав е уведомила РИОСВ-Шумен и подателя на
сигнала, че кметът на с. Златар е предприел действия
и е почистил замърсения участък.

4.

18.02.2013г. 08-С/18.02.2013 г.

Изтичане на мръсна вода
по тръба, която не е
свързана
към
мръсен
канал.

Община
Шумен
„В и КШумен”
ООД

Изпратени писма до Община Шумен и „В и КШумен” ООД с изх. № 08-С/22.02.2013 г. РЗИ и
подателя на сигнала са уведомени за препращането.
Получен е отговор за извършената проверка от „В и
К- Шумен” ООД.

5.

19.02.2013г. 09-С/19.02.2013

Замърсяване с торова маса
от животновъден обект в
с.Станец, Община Омуртаг

РИОСВШумен,
ОДБХТърговище,
Община
Омуртаг

Извършено нарушение на
Закона
за
лечебните
растения – добиване на
корени от дива тиква без
издадено позволително за
ползване
на
лечебни
растения
Незаконно сметище в
междублоковото
пространство на
бул.”Симеон Велики”
№17-19, гр. Шумен

РИОСВШумен

Извършена проверка на място на 28.02.2013г. от
РИОСВ-Шумен съвместно с представители на ОДБХТърговище, РЗИ-Търговище и Община Омуртаг.
Съставиха се протоколи на 2-ма собственици на
животновъдни имоти, срещу които е подаден сигнала,
както и на подателя на сигнала които също е в
нарушение. Съставиха се КП №ЗВ-02 и ЗВ03/28.02.2013г. в които са дадени 1 бр. предписание
за изграждане на нова площадка за временно
съхранение на твърда торова маса и 2бр. предписания
за вземане на мерки за предотвратяване изтичането
на дъждовни води, замърсени с торова маса от
животновъдните обекти. Съставен протокол за
съвместна проверка от 28.02.2013 г. от РЗИТърговище и протокол № 14-ЗЖ-11/28.02.2013 г. от
ОДБХ-Търговище.С писмо вх.№ 1567/08.03.2013 г.
ОДБХ-Търговище са уведомили подателя на сигнала
относно извършената проверка.
Изпратени покани до нарушителите за съставяне на
АУАН. Съставени са 5 бр. АУАН. По единият акт е
спряно АНП. Две от лицата не са открити след
щателно издирване за да им бъдат предявени покани
за съставяне на АУАН. Останалите две лица са
непълнолетни и в тази връзка не може да им се търси
административно наказателна отговорност.
При проверката на място от представители на
РИОСВ и Община Шумен е извършен оглед на
междублоковото пространство на бул. ”Симеон
Велики” №17-19. Установени са замърсявания с
битови
и
биоразградими
отпадъци
около

6.

10-С/20.02.2013г.
20.02.2013г.

7.

21.02.2013г. 11-С/21.02.2013 г.

РИОСВШумен,
Община
Шумен

8.

22.02.2013г.

12-С/22.02.2013 г.

9

26.02.2013г.

13-С/26.02.2013

Образувани
нерегламентирани
сметища в участъка от
бившия официален вход на
Хиподрума по посока 5-ти
км.

РИОСВШумен,
Община
Шумен

Нерегламентирано
изгаряне на кабели на
помпена станция между
Плиска и Нови Пазар.

РИОСВ

контейнерите за битови отпадъци в градинката на
междублоковото пространство и замърсявания от
битови отпадъци и пластмасови опаковки на детската
площадка. Съставен е КП № СЙ-02/26.02.2013 г.
Дадено е предписание до Обшина Шумен за
почистване на установените замърсявания . С писмо
изх. № 11-С/05.03.2013 г. подателят на сигнала е
уведомен за извършената проверка. С писмо вх.№
1807/19.03.2013 г. Община Шумен е уведомила
РИОСВ-Шумен, че са предприети действия по
ликвидиране на нерегламентираните сметища. с
писмо изх. № 11-С/05.03.2013 г. Подателят на сигнала
е уведомен с писмо изх. № 11-С/27.03.2013 г. за
предприетите действия.
При проверката на място от представители на
РИОСВ и Община Шумен е извършен оглед на
участъка от бившия официален вход на Хиподрума
по посока 5-ти км. Установени са замърсявания с
битови отпадъци по протежение на пътя към
централния вход на Хиподрума от страната на
старите турски гробища до портала на Хиподрума и
локални струпвания от битови отпадъци в участъка
на пътя от бившия официален вход на Хиподрума на
около 30 м. и около 500 м. по посока 5-ти км.
Съставен е КП № СЙ-03/26.02.2013 г. Дадено е
предписание до Община Шумен за почистване на
установените замърсявания. С писмо вх. №
1819/19.03.2013 г. Община Шумен е уведомила
РИОСВ-Шумен, че са предприети действия по
ликвидиране на нерегламентираните сметища и
продължаване на почистването, поради наличието на
други новооткрити замърсени участъци.
Изпратени са: от РУП - Нови Пазар - докладна
записка от РУП – Нови Пазар, сведения с показания
на лицата изгарящи кабелите. Изпратени са покани
за съставяне на АУАН на лицата запалили кабелите.

10 27.02.2013г. 14-С/27.02.2013г.

Образувано
РИОСВнерегламентирано
Шумен
сметище в с. Златна нива
на входа от Шумен до
бившия казан за ракия.

11 28.02.2013г. 15-С/28.02.2013 г.

Образувано
нерегламентирано
сметище зад склад за бира
в кв. Еверест, гр. Шумен

РИОСВШумен,
Община
Шумен

Лицата не са се явили на посочената дата. Актовете
са изпратени до кмета на общ. Девня за връчване.
Актовете са върнати подписани от нарушителите.
Изготвена е докладна записка до директора на
РИОСВ.
Извършена проверка на място в присъствието на
кмета на с. Златна нива. С КП №СЙ-04/01.03.2013 г.
са установени четири нерегламентирани сметища: в
края ул.”Васил Априлов” по продължение на черния
път има нерегламентирано сметище с площ около
четири декара от отпадъци от битов, растителен
произход, животинска торова маса, строителни
отпадъци, пластмасови и найлонови опаковки; в края
на селото по пътя за с. Върбяне има локални
струпвания от битови отпадъци, пластмасови
опаковки;
по
пътя
към
гробищата
има
нерегламентирано замърсяване с битови, строителни
отпадъци, пластмасови опаковки с площ около 100 м2
; на поляната до язовира есе установи наличието на
нерегламентирано сметище с битови, строителни
отпадъци с площ около 100-200 м2 . Дадено
предписание до кмета на с. Златна нива
за
почистване на установените замърсявания. С писмо
вх. № 1855/20.03.2013 г. Община Каспичан е
уведомила
РИОСВ-Шумен,
че
установените
замърсени площи на територията на с. Златна нива са
почистени на 15.03.2013 г. С писма изх. № 14С/05.03.2013г. и изх. № 11-С/27.03.2013 г. подателят
на сигнала е уведомен за извършената проверка и
предприетите действия.
Извършена проверка на място съвместно с
представител на община Шумен. С КП №СЙ07/07.03.2013 г. е установено нерегламентирано
сметище зад склад за бира на ул.”Северна” №16 в
квартал “Еверест” в град Шумен с площ около 40 дка
от битови, строителни, биоразградими отпадъци,

торова маса, пластмасови и найлонови опаковки,
излезли от употреба гуми. Замърсяванията в поголямата си част са от найлонови опаковки,
разпръснати по цялата площ на поляната - общинска
собственост. Дадено предписание до Община Шумен
за почистване на констатираните замърсявания. С
писмо изх. № 15-С/13.03.2013 г. подателят на сигнала
е уведомен за извършената проверка. С писмо вх.№
1806/19.03.2013 г. Община Шумен е изпратила
мотивирана молба до РИОСВ-Шумен за удължаване
срок изпълнение на предписание до 31.03.2013 г. С
писмо с вх. №2316/05.04.2013 г. Община Шумен е
уведомила РИОСВ-Шумен, че предписанието е
изпълнено от
ОП “Паркинги, гаражи и
благоустройство”.
Месец Януари 2013 ГОДИНА
№

Дата

1.

03.01.2013

2.

16.01.2013

Постъпил
сигнал
01-С/03.01.2013 г.

Сигнал
Миризма от заведение

02-1-С/16.01.2013 г. Сигнал от тел. 112
относно пожар в термичен
цех на “Мадара
Терм”ООД, бул.
“Мадара”№1

Отговорна
институция
РИОСВ –
Шумен –
сигналът е
препратен до
Община Шумен,
РДНСК, ОДБХ и
РЗИ, гр. Шумен.
РИОСВ

Предприети действия
С писмо изх. № 01-С от 08.01.2013 г. сигналът
е препратен до Община Шумен, РДНСК –
Североизточен район, ОДБХ и РЗИ, гр.
Шумен за решение по компетентност и даване
на отговор на подателите на сигнала. С писмо
изх. № 01-С/1 от 08.01.2013 г. подателите на
сигнала са уведомени, че РИОСВ – Шумен не
е компетентен орган.
При проверката на място от страна на РИОСВ
е установено, че възникналия в термичен цех
пожар е потушен от екипа на РС ПБЗН – гр.
Шумен. Установено е, че няма замърсяване на
площадката извън цеха, както и разливи в
канализационната система. Не се наблюдава
обгазяване в района. Съставен е КП № РБ-

3.

09.01.2013

02-С/09.01.2013 г.

4.

21.01.2013

03-С/ 21.01.2013 г.

5.

23.01.2013г. 04-С/23.01.2013 г.

01/16.01.2013 г. Дадено е предписание
относно уведомяване на РИОСВ за характера
и количеството на формираните отпадъци при
почистване на цеха.
С писмо вх. № 776/31.01.2013 г. дружеството
уведомява РИОСВ относно изпълнението на
даденото предписание.
Тръби за отпадни води в
Община Попово, Препратен с писма до „Водоснабдяване
близост до тръби от
„Водоснабдяване Дунав” ЕООД и Община Попово. Отговор от
водопроводната мрежа.
Дунав” ЕООД
Община Попово- за препращане до РДНСК.
Подателя на сигнала е уведомен с писмо.
Оцветяване на р.Камчия в РИОСВ-Шумен, Извършен оглед на р.Камчия при мост до
синкаво-млечен цвят, след Община
ГПСОВ-В.Преслав. Водата е със слаб
гр.В.Преслав, в посока
В.Преслав
белезникав цвят със синкав оттенък. При
Шумен. Сигналът е
оглед нагоре по течението се установи, че
подадено от служител на
отпадъчни води с такъв цвят изтичат от
Община Велики Преслав
канализационен колектор на селищна
канализационна мрежа на гр.В.Преслав, който
е точка за мониторинг, съгласно издадено
Разрешително за заустване. Собственик на
канализационната мрежа е Община Велики
Преслав. Съставен е Констативен протокол
след водни проби. Община Велики Преслав е
уведомена с писмо относно резултат на
проверката. Подател на сигнала е еколога при
Община Велики Преслав.
Замърсяване на ОС в с.
РИОСВ - Шумен С писмо изх. № 04-С/31.01.2013 г. е изпратен
Илийно от фабрика за
отговор до подателя на сигнала г-жа В. Коева,
въглища, намираща се в
възоснова на наличната информация от
центъра на селото.
извършени предходни проверки на
посочената площадка.

