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

Дата

1.

01. 03. 2017 г.

Постъпил
Сигнал
Отговорна
сигнал
институция
17 – С / 01. 03. 2017 Нерегламентирано
РИОСВ натрупване на подситова Шумен
фракция в района на
„Евро Импекс“ ЕООД

Предприети действия
Извършена е проверка на място на
площадката с Констативен протокол № ПП-05
от 01. 03. 2017 г. Установено е, че е, че
поради извършване на ремонтни дейности не
се извършва сепариране на ТБО от 25. 02.
2017 г. Транспортните средства извършващи
сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО,
изсипват отпадъка на бетонирана площадка,
след което с помощта на тежка техника се
пробутва и натрупва във височина.
Образуваният от дейността след сепариране
на ТБО, отпадък от подситова фракция се
събира и съхранява на площадка, която не
отговаря на изискванията на законодателство
по управление
на отпадъците. Съгласно
представената при проверката информация,
на площадката са налични 12374, 513 т. от
отпадъка. Дадени са 2 бр. задължителни за
изпълнение
предписания,
относно
привеждане на площадка за съхранение на
отпадъците в съответствие с изискванията на
Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО и за
предоставяне на конкретна информация, кога
се предвижда дружеството да започне работа
по сепариране на ТБО, със срок на
изпълнение до 08. 03. 2017 г. Предписание №

2.

01.03.2017 г.

18-С/01.03.2017 г.

3.

06.03.2017 г.

4.

06.03.2017 г.

20-С/06.03.2017 г.

Замърсяване с течно
торова маса в местно дере
в село Славяново

РИОСВШумен

5.

06.03.2017 г.

21-С/06.03.2017 г.

Сеч /санитарна/ на борове
по пътя за Върбица, след
Омуртагов мост

ТП „ДГС
Преслав“ – гр.
Велики

19-С/06.03.2017 г.

Замърсяване на деретата в
с. Пролаз с
биоразградими отпадъци
и смесени битови

РИОСВШумен

Замърсяване на въздуха в РИОСВгр. Велики Преслав чрез Шумен
изгаряне на отпадъци за
отопление в частен дом.

2 е изпълнено, за което РИОСВ – Шумен е
уведомена с писмо с вх. № 1303/10.03.2017 г.
На 13.03.2017 г е извършена повторна
проверка по изпълнение на дадените
предписания, с КП ПП-06 от 13. 03.2017 г е
установено, че предписание № 1 от КП ПП-05
не е изпълнено. Изпратена е покана с изх. №
17 – С от 15. 03. 2017 г. за съставяна на
АУАН на дружеството.
Извършена е проверка на 10.03.2017 г. При
проверката се констатира замърсяване с
биоразградими отпадъци и смесени битови на
3 бр. точки свалени са GPS координати на
замърсените площи. Съставен е констативен
протокол ЗВ-04 от 10.03.2017 г. с които се
даде предписание на кмета на с. Пролаз да
изчисти констатираните замърсявания със
срок на изпълнение 24.03.2017 г.
Извършена проверка на шивашки цех гр. В.
Преслав на 14.03.2017 г. с КП СР-08 дадени
са 2 броя предписания, относно привеждане
дейността на дружеството със ЗУО, уведомен
е подателя на сигнала
Извършена е проверка на място с взимане на
водни проби на 06.03.20107 г. от експерти при
РИОСВ- Шумен и РЛ- Шумен, съставен е
протокол за проверка МП-6/06.03.2017 г. с
който не се установи замърсяване с течна
торова маса в местно дере.
С писмо Изх. № 21-С/ 08.03.2017 г. на
РИОСВ- гр. Шумен е искана информация от
ТП „ДГС Преслав“; писмото е изпратено с

6.

07.03.2017 г.

22-С/07.03.2017 г.

Замърсяване с торбички и
найлон покрай сметището
в кв. Дивдядово

Преслав/ РДГгр. Шумен,
РИОСВ- гр.
Шумен
РИОСВШумен

7.

07.03.2017 г.

23-С/07.03.2017 г.

Нерегламентирана
дейност с ОЧЦМ в
централната част на гр.
Омуртаг

РИОСВ Шумен

8.

10.03.2017 г.

24-С/10.03.2017 г.

Замърсяване с отпадъчни РИОСВ води от кравеферма в село Шумен
Маломир.

копие до подателя на сигнала по ел. поща.
След получен отговор от ТП „ДГС Преслав“гр. В. Преслав, подателят на сигнала е
уведомен чрез писмо по ел. поща
Извършена е проверка на място на 07.03.2017
г. от експерти при РИОСВ-Шумен, съставен е
констативен протокол № ЗВ-02 от 07.03.2017
г. с които е установено замърсяване с
найлонови торбички и найлони в съседните
имоти около Регионалното депо за ТБО кв.
Дивдядово. Дадени са 2бр. предписания 1. Да
се почистване на констатираните
замърсявания и 2. Да се предприемат мерки за
недопускане на замърсявания на съседните
терени около депото със срок на изпълнение
14.03.2017 г.
Извършена е проверка с констативен
протокол № ПП-07 от 16.03.2017г на място
във визирания с сигнала имот в присъствието
на служители от Общ. Омуртаг и РУ
„Полиция“ гр. Омуртаг. На място в имота не
беше установено наличие на ОЧЦМ, както и
извършване на търговска дейност с такива.
Изпратен е отговор до подателя на сигнала с
писмо с изх. № 23-С от 24.03.2017 г.
Извършена проверка на място.Установи се
наличие в имота на голямо количество
струпана торова маса. Съставен КП № ПС10/10.03.2017г. Взети водни проби от
подземни води от кладенец в близост до
имота. Съставен ПП № ПС-09/10.03.2017г.
Дадени предписания:1.да се почисти торовата

13.03.2017 г.

25-С/13.03.2017 г.

Замърсяване на река в с.
Славяново

10. 14.03.2017 г.

26-С/14.03.2017 г.

11. 16.03.2017 г.

27-С/16.03.2017 г.

Оцветяване на река
Поройна
Изгаряне на текстилни
отпадъци в частен дом на
ул. Александър
Стамболийски 35, гр.
Велики Преслав

12. 20.03.2017 г.

28-С/20.03.2017

Изхвърляне на
строителни отпадъци в с.
Илия Блъсково

13. 21.03.2017 г.

29-С/21.03.2017 г.

Изхвърляне на земни маси БДЧР – Варна,
по склона на река
РИОСВ Поройна.
Шумен

9.

Общ. Попово
РИОСВШумен
РИОСВ Шумен
Общ. Велики
Преслав,
РИОСВ

РИОСВ Шумен

маса в района на кравефермата и да се
предприемат мерки за недопускане на
изтичане на замърсени отпадъчни води в
съседни дворове и по улицата.
С писмо изх. №25-С/14.03.2017 г. е поискана
проверка от община Попово, относно
достоверността на сигнала.
Извършена проверка с КП № ВВ-01/14.03.17г.
Не се установи замърсяване на реката.
С писмо с изх. №27-С/17.03.2017г. е поискана
проверка от община Велики Преслав, относно
достоверността на сигнала. Изпратено писмо
до подателя на сигнала с изх. №27С/17.03.2017 г. Получено писмо с вх.
№1768/29.03.2017г. от Община Велики
Преслав, подателя на сигнала е уведомен
Извършена е проверка на място в с. Илия
Блъсково от експерти при РИОСВ Шумен при
проверката се установи че се изсипват
изкопни земни маси и керпич от фитма
Трансмат Андреев. Състави се Констативен
Протокол ЗВ-07 от 20.03.2017 г. на кмета на с.
Илия
Блъсково,
при
проверката
бе
представено заявление до кмета на селото с
което се иска определяне на място за
изсипване на земни маси и керпич. Кмета на
селото е определил мястото на което да се
изсипват , бе дадено 1 бр. предписание.
Извърши се проверка на място съвместно с
експерти от БДЧР – Варна. Съставен е
констативен протокол МП-10/21.03.2017 г. с
който се установи разпръсване на земни маси

14. 22.03.2017 г.

30-С/22.03.2017 г.

Замърсяване с торова
маса и отпадъчни води от
животновъден обект в
село Страхилица.

РИОСВ –
Шумен, ОДБХШумен

15. 21.03.2017 г.

31-С/21.03.2017 г.

Силна, остра миризма в
района на пост № 2, ж.п.
гара с. Хитрино

РИОСВ –
Шумен

16. 27.03.2017 г.

32-С/27.03.2017 г.

Неприятна миризма от

РИОСВ –

от фирма „Си ди макс“ ЕООД. Свалени са
GPS координати на засегнатата площ. Дадено
е един брой предписание – Да се отстранят
струпаните земни маси и да се възстанови
естественото състояние на река Поройна със
срок на изпълнение 21.04.2017г.
Извърши се проверка на място. Състави се
констативен протокол МП-13/30.03.2017 г.
При извършения оглед не се констатираха
замърсявания с отпадъчни води и торова
маса.
Извършена проверка на място, за което е
съставен КП № СЙ-09/21.03.2017 г. От
извършения оглед на място се установи, че не
се забелязват горивни процеси, няма наличие
на дим или пушек. В района се усеща
специфичен мирис, който се усилва в близост
до разрушената сграда на стария ж.п. пост на
около 10 м от новата сграда на ж.п. поста.
При проверката присъства Ахмед Кязимов –
стрелочник-постови II смяна. По данни от
същия миризмата се усеща от предния ден
(20.03.2017 г.) по обяд след кратък
атмосферен валеж. Също по негова
информация е извършено замерване около
18,30 ч. в деня на постъпване на сигнала
(21.03.2017 г.) от Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ – гр. Шумен, като не са
установени превишения.
С писма с изх. № 32-С/06.04.17 г. е поискано

пилчарник

17

18

28.03.2017 г.

28.03.2017

33-С/28.03.2017

34-С/28.03.2017

Образуване на локални
отпадъци в началото на с.
Каспичан от ляво по
посока гр. Каспичан- с.
Могила и в края на с.
Каспичан по посока с.
Могила от двете страни
на пътя.
Фирма „Аллекс – 2008“
ЕООД извършва дейност
с НУБА без да спазва
екологичното
законодателство

Шумен,
община В.
Преслав и
ОДБХ
Общ.
Каспичан,
РИОСВШумен

от ОДБХ – Шумен и община В. Преслав да
осигурят присъствие на свои представители
за извършване на проверка на обект –
птицеферма в гр. В. Преслав на 13.04.17 г.
С писмо с Изх.№ 33-С/29.03.2017 г. е
поискана проверка по компетентност от
община Каспичан за достоверността на
сигнала. Подателя на сигнала е уведомен с
писмо с изх. № 33-С/29.03.2017г.

РИОСВ Шумен

Извършена е проверка на място с КП № ПП15 от 07.04.2017 г. Дадени са 2 бр.
предписания за утвърждаване на работен лист
за отпадък с код 160601* и за заверка на
отчетна книга по прил. 1 от Наредба 1.
Предписанията са изпълнени с писма с вх. №
2042/10.04.2017 и 2041 от 10.04.2017 г.
Подателя на сигнала е уведомен с писмо с
изх. № 34-С от 13.04.2017 г.

