ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Ноември 2017 г.
№
1.

Дата
10.11.2017 г.

Постъпил
сигнал
106-С/10.11.2017 г.

2.

15.11.2017 г.

107-С/15.11.2017 г.

3.

18. 11. 2017 г.

108 – С / 20. 11. 2017г.

Сигнал
Получен сигнал за черен
дим в гр. Велики
Преслав, срещу
бензиностанция Кастрол

Отговорна
институция
РИОСВ-гр.
Шумен

Предприети действия

Извършена проверка на 10.11.2017 с
констативен протокол СР-71, при което се
установи, че на адрес гр. В. Преслав, ул.
Кирил и Методи №43 се извършват ремонтни
дейности. При проверката не беше
установено изгаряне на отпадъци. Дадено е
предписание за предаване на наличните.
Получен сигнал по
РИОСВ –
Извършена е проверка на място, като е
електронна поща от
Шумен,
съставен КП № ЗК-92/15.11.2017 г. в
МОСВ /при тях е
община Нови присъствие на подателя на сигнала. На място
получен по мобилен
пазар
не се установи наличие на неорганизирано
„зелен телефон“ за
запрашаване и шум. Установи се, че са
замърсяване на въздуха и
изпълнени всички предписания дадени при
наличие на шум от
предходни проверки отново във връзка с
Силозна база, гр. Нови
постъпили сигнали. С писмо изх. № 107пазар, ул. „Христо
С/16.11.2017 г. сигналът е изпратен и до
Смирненски“
община Нови пазар за извършване на
проверка и предприемане на мерки в рамките
на техните компетенции.
Замърсяване на водите на РИОСВ Извършена е проверка на място при която е
река „Сеячко дере“ от
Шумен
съставен констативен протокол № ПП-95 от
изтичане на инфилтратни
18.11.2017 г. От извършената проверка не се
води от биогазова
установи изтичане на производствени
инсталация на СД Езокс –
отпадъчни води, от дейността на
Добромир Добрев –
инсталацията за производство на биогаз.

Огнян Илиев“

4.

21.11.2017 г.

109-С/21.11.2017 г.

Получен сигнал от
Областен управител на
обл. Търговище, във
връзка с жалба на
жителите на с.
Тъпчилещниково, за
формирани локални
сметища на територията
на населеното място

РИОСВ –
Шумен, общ.
Омуртаг

Беше установено преливане, от канавка за
събиране и отвеждане на дъждовни води, на
дъждовни води, примесени с торов отпад,
измит от площадката вследствие на обилни
валежи в гранично дере. Дадено е
предписание за преустановяване изтичането
на дъждовни води примесени с торов отпад, в
граничното дере, със срок на изпълнение до
20. 11. 2017 г. При проверката бяха взети
водни проби от акредитиран пробовземач
към РЛ – Шумен, в точката на заустване на
водите от канавката в крайграничното дере и
в точка преди вливане на р. „Сеячко дере“ в
яз. „Каваци“. От резултатите от протоколите
от изпитване се установи, че в точката на
заустване на канавката в граничното дере се
заустват силно замърсени отпадъчни води,
като замърсяването на водите, преди вливане
на р. „Сеячко дере“ в яз. „Каваци“ изчезва.
Предписанието, дадено при проверката на
място е изпълненото с писмо вх. № 6138 от
23. 11. 2017 г.
Извършена проверка на 27.11.2017 с
констативен протокол ЕВ-А 67, в
присъствието на представител на общ.
Омуртаг, при което се установи, че на две
места по пътя за с. Тъпчилещниково са
формирани локални сметища от битови,
строителни и биоразградими отпадъци.
Дадено е предписание на кмета на общ.
Омуртаг, за почистване на замърсените
участъци и за предприемане на мерки за

недопускане на образуването на локални
сметища.
5.

22.11.2017 г.

110-С/ 22.11.2017 г.

Поголовна сеч под
РИОСВ-гр.
Кулата в м. Патлейна и
Шумен
прокаран път преди 3 год.
в м. Дервиша – землище
гр. Велики Преслав

6.

23.11.2017 г.

111-С/23.11.2017

Получен сигнал на
дежурния „зелен

РИОСВШумен

Извършена е проверка на място с
Констативен протокол № ДС-29/28.11.2017г.,
при която се установи, че в м. Патлейна, под
Кулата (телевизионна кула) не е извършена
поголовна сеч, а групово-постепенна сеч,
която е съгласувана с ГСП на ТП ДГС
„Преслав“ от 2012 год. Сечта е извън
границите
на
Поддържан
резерват
„Патлейна“ и Защитена местност „Див
рожков“ и е проведена в периода 19.04.2015г.
– 24.10.2017 год. Посоченият в сигнала
прокаран път в м. Дервиша е съществуващ
„Автомобилен земен път“ съгласно ГСП от
2012 г., като е бил уширен с цел преминаване
на
МПС
при
необходимост
от
противопожарни мероприятия и ловни
такива. При уширяването му са изкоренени
храстова растителност и дървета с диаметър
по-малък от 20 см. Пътят попада в границите
на Защитена местност „Конски кестен“,
извън границите на Поддържан резерват
„Дервиша“. При обхода на пътя се
констатираха сравнително пресни следи от
преминаване на МПС (от около 2-4 дена).
Подателя на сигнала е уведомен за резултата
от проверката с писмо с изх. № 110-С/
29.11.2017 г.
В същия ден е извършена проверка на място,
като е съставен КП № ЕВ-А66/23.11.2017 г. в

телефон“ за горене на
отпадъци до бившето
„ЗИЕНО гр. Шумен“ в
имота на фирма с
управител Стефан
Стефанов, от горенето се
получава сиво-кафяв дим,
от който не може да се
диша
7.

27.11.2017 г.

112-С/27.11.2017 г.

8.

29.11.2017 г.

113-С/29.11.2017 г.

получена информация в
РУ Омуртаг, че през 2016
г. Асан Керимов е
продал лек автомобил на
Методи Методиев, за
което Методиев не му е
издал документ и същия
не притежава документ
по чл. 35 от ЗУО
Заустване на замърсени
води в язовир Шумен
(езерото) от поток,
преминаващ под бул.
„Ришки проход“, зад
хотел „Акцион“

РИОСВШумен

РИОСВ –
Шумен,
БДЧР

присъствие на г-н Стефан Стефановуправител на цеха за производство на
первази и мебелни профили. На място не се
установи наличие на изгаряне на отпадъци ,
не се вижда пушек или дим, и не се усещаше
миризма от изгаряне на отпадъци. Към цеха
има котелно помещение, с котел на въглища
и дърва, който към момента на проверката не
работеше. Жалбоподателя не присъстваше на
проверката.
Изпратено писмо изх. №112-С/04.12.2017 г.
за предоставяне на уточняваща информация
относно МПС „Рено 11ТЛ“, препис от
документацията по сигнала, както и за
определяне на дата за съвместна проверка

РИОСВ – Шумен; БДЧР Извършена е
проверка на място, с участието на
представители на Община Шумен, „В и К –
Шумен“ ООД, РЛ – Шумен и БДЧР
впоследствие. Установено е изтичане на
лилаво – оцветени води, със специфична
миризма от стар дъждовен колектор,
преминаващ под бул. „Ришки проход“ и зад
хотел „Акцион“ и заустването им в язовир
Шумен. Взети са еднократни проби от
описаната точка, както и от изхода на
дъждовен колектор, премиващ по бул.
‚Ришки проход“, до фирма „Питон“, в

началото на обходния път за язовира. При
извършения оглед на ревизионните шахти по
трасето на дъждовния колектор, заустващ зад
хотел „Акцион“, се установи, че в шахта,
находяща се на територията на ТИР паркинг,
собственост на „Шумен – пътнически
транспорт“ ООД и шахти, разположени пред
административната сграда, на територията на
„Шуменска крепост“ АД, южно от цех за
тоалетна хартия на „Фикосота“ ООД – има
воден отток на лилаво-синьо оцветена вода и
запенване. При проверка на „Фикосота“
ООД, се взе еднократна проба от ревизионна
шахта, разположена в задната, южна част на
цеха за производство на тоалетна хартия.
Водите са лилаво-оцветени и със специфична
миризма, констатирани и при изхода на
колектора зад хотел „Акцион“. Съставени са
2 бр. протоколи и са дадени 4 бр.
предписания – на „Фикосота“ ООД и „В и К –
Шумен“ ООД. Съставен е 1 бр. АУАН от
БДЧР за нерегламентирано заустване на
отпадъчни води във воден обект.

