
 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 

 

 

Месец Февруари 2017 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 03.02.2017г. 6-С/03.02.2017 г. Нарушена цялост на 

топлопреносната мрежа  и 

разпиляване  на стъклена 

вата по прилежащи терени 

РИОСВ – гр. 

Шумен 

Извършена проверка на 16.02.2017 г. съставен 

констативен протокол СР-01, който е изпратен 

до синдика на Топлофикация Шумен ЕАД за 

сведение и изпълнение на даденото предписание. 

Уведомен е подателя на сигнала с писмо изх. № 

961/17.02.2017 г. 

2. 06.02.2017г. 7-С/06.02.2017 г. Изпускане на отпадъчни 

води от тръба в дере, 

непосредствено до 

кравеферма в с. 

Славяново. 

РИОСВ – гр. 

Шумен 

Сигналът е постъпил на 05.02.17 г. в 11,05 ч. по 

дежурния телефон. Заведен е с № 7-С/06.02.17 г. 

Извършена проверка на СД „Езокс“ на 05.02.17 

г. Установи се изтичане на замърсени води  от 

отводнителен канал на кравефермата в местно 

дере при с. Славяново. Взети водни проби от РЛ-

Шумен. Съставен ПП № ПС-02/05.02.2017 г. 

3. 09.02.2017г.  8-С/09.02.2017 г. Преместване на земни 

маси  

Община 

Шумен 

Изпратено писмо по компетентност до община 

Шумен с изх. № 8-С/17.02.2017 г.  

4. 10.02.2017г. 9-С/10.02.2017 г. Намерен бухал, заседнал в 

канализационна тръба в 

близост до 

Археологически музей – 

Велики Преслав 

РИОСВ – гр. 

Шумен 

При извършеното посещение се установи, че в 

канализационната тръба е влязла птица, която не 

е бухал, а е птица с малък размер с оперение 

подобно на Чухал или Горска улулица. При опит 

да бъде извадена птицата от тръбата, същата се 

придвижва навътре в тръбата, където няма 

видимост и птицата не е достигната. След 

приключване на проверката подателя на сигнала 

е уведомен. 

5. 15.02.2017г. 10-С/15.02.2017 г. Отсечени 8 бр. дървета Община Изпратено до Общ. Нови пазар по 



 

 

кедър и множество липи в 

населеното място на с. 

Мировци, общ. Нови пазар 

Нови пазар компетентност писмо Изх. № 10-С/ 16.02.2017 г. 

6. 23.02.2017г.  11-С/23.02.2017 г. Замърсяване на водите на 

река Провадийска 

РИОСВ – гр. 

Шумен, 

БДЧР 

Извършена проверка на място с взимане на 

водни проби за което се състави протокол за 

проверка МП-3/23.02.2017 г. Дадени са 3 броя 

предписания за изпълнение. За установяване на 

качеството на водите са взети водни проби от три 

точки от акредитиран пробовземач на РЛ. 

Шумен: 

1. От повърхностни води на р. Провадийска, 

при мост до предприятието, на около 150м преди 

заустването на отпадъчни води, с координати N-

43˚18ʹ535ʺ, E- 27˚09ʹ711ʺ. 

2.  От отпадъчни води на предприятието, в 

точка за мониторинг, след пречистване и преди 

заустване с координати.  Проверката на място с 

вземането на водни проби е извършена в  

присъствието на представител на предприятието- 

технолог.  

3. От повърхностни води на р. Провадийска, 

на 150м по течението на реката, след точка на 

заустване на отпадъчни води от предприятието  с 

координати N-43˚18ʹ490ʺ, E- 27˚09ʹ962ʺ. 

- Извършена е подробна проверка на 

Предприятието за производство на 

слънчогледово олио „Крис ойл - 97“ ЕООД, гр. 

Каспичан по изпълнение на екологичните норми 

по водите. При проверката са съставени два 

протокола. За установеното нарушение ще се 

съставят съответните АУАН, след получаване на 

резултатите от водните проби.  



 

 

7. 23.02.2017г. 12-С/ 23.02.2017 г. Отсечени дървета в с. 

Мировци, замърсяване с 

фекалии и битови 

отпадъци в селото 

Кметство с. 

Мировци, 

Община 

Нови пазар, 

РИОСВ – гр. 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № КБ-02/ 

02.03.2017 г. Установени са: отсичане на дървета 

в селото (което е в компетенциите на кмета на с. 

Мировци) и замърсявания с отпадъци от 

пластмасови опаковки и смесени битови 

отпадъци. Не са констатирани изхвърлени 

битово - фекални отпадъчни води, и изтичане и 

замърсяване с отпадъчни води от измиване на 

млекосъбирателни съдове от кравеферма.  

Дадено е предписание на кмета на с. Мировци и 

кмета на Община Нови пазар за почистване на 

замърсените с отпадъци участъци. По време на 

проверката подателят на сигнала присъства.  

8. 23.02.2017г. 13-С/23.02.2017 г. Шум и запрашеност от 

зърнобаза – гр. Нови пазар 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място, съставен е КП 

№ ЗК-08/24.02.2017 г. На оператора на силозната 

база са дадени 4 бр. предписания за изпълнение. 

При проверката се установи наличие на 

неорганизирано запрашаване, не се установи 

наличие на шум, излъчван от площадката. С 

писмо изх. № 13-С/28.02.2017 г. е отговорено до 

жалбоподателя за предприетите действия от 

РИОСВ – Шумен. 

9. 28.02.2017 14-C/23.02.2017 Образувани локални 

замърсявания в с. Климент 

РИОСВ -  

гр. Шумен 

Извършена проверка  на място, съставен е 

констативен протокол СР-05/28.02.2017 г. 

Дадено е предписание на кмета на общ. 

Каолинова за почистване на локалните 

замърсявания и предприемане на действия по 

недопускане  повторни замърсявания.  

10. 24.02.2017г. 15-С/24.02.2017 г. Обява в сайт за 

притежание на 

препарирани животни и 

кожи от защитени видове 

РИОСВ -  

гр. Шумен 

Изпратено е писмо до ОДМВР – гр. Шумен с 

Изх. № 15-С/ 28.02.2017 г. за съдействие при 

откриване на координати на лицето, обявило 

препаратите за продажба. 



 

 

златка, рис, невестулка 

11. 24.02.2017г. 16-С/24.02.2017 г. Комините на „Рьофикс“ 

ЕООД, гр. Нови пазар 

бълват бял прах 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място, съставен е КП 

№ ЗК-09/28.02.2017 г. Установи се, че са 

дефектирали вентилатор и филтър към сушилна 

инсталация, в следствие на което се наблюдава 

изпускане на прахообразни вещества в 

атмосферния въздух. На дружеството са дадени 

3 бр. предписания, като най – късно до 

10.03.2017 г. проблемът ще бъде отстранен. 

 

 


