
 

 

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

 

Месец Април 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 31.03.2022 г. С-40/31.03.2022 Извозване на отпадъци РИОСВ-Шумен Изпратено писмо изх. № 40-С-1 от 

05.04.2022 г. до началника на пътна полиция 

Шумен за предоставяне на данни за 

собственика на превозното средство. 

2 02.04.2022 г. С-41/04.04.2022 От къща за гости „Ралица“, 

с. Кюлевча изтичат води, 

вероятно отпадъчни 

Община Каспичан Сигнала е препратен до община Каспичан за 

предприемане на действия по 

компетентност. 

3 04.04.2022 г. С-42/ 04.04.2022 Водене на сечи в Област 

Търговище: с. Моравица, с. 

Любичево, общ. Антоново; 

с. Конак, общ. Попово и 

територията на Община 

Омуртаг 

Общини Антоново, 

Попово и Омуртаг, 

ДЛС „Черни Лом“- 

гр. Попово, ДГС 

„Омуртаг“- гр. 

Омуртаг, РДГ- гр. 

Шумен, РИОСВ – 

Шумен 

С писмо Изх. № С-42-(1)/ 15.04.2022 г. 

РИОСВ е изискала документация и 

информация от институции. С Наши Вх. 

№№ С-42-(2)/ 27.04.2022 г. и С-42-(3)/ 

29.04.2022 г. са получени отговори 

съответно от Община Омуртаг и Община 

Антоново. 

4 06.04.2022 г. С-43/06.04.2022 Изхвърлени строителни 

отпадъци на терен в 

землище с. Сушина, общ. 

Върбица 

РИОСВ-Шумен; 

Община Върбица 

Извършена проверка на място на 18.04.2022 

г. на описания терен в сигнала в землище с. 

Сушина, община Върбица. Констатира се 

наличие на строителни отпадъци /начупени 

тухли, керемиди, кирпич/ на терен с/у 

Стопанския двор до каменната чешма на 

площ около 72 кв. м. Бяха снети GPS 

координати на двете крайни точки на 

замърсения участък. Съставен бе 

констативен протокол № СС-023 / 

18.04.2022 г., в който беше дадено 



 

 

предписание за установяване на 

фактическата собственост на имота и 

предприемане на мерки за почиствани и 

недопускане на повторни замърсявания на 

територията на землище Сушина. За 

изпълнението РИОСВ-Шумен ще бъде 

уведомена прилагайки снимков материал на 

почистения терен. Жалбоподателя е 

уведомен по телефона за хода на проверката. 

5 06.04.2022 г. С-44/06.04.2022 Задушлив дим и миризма от 

Завод за каменна вата в гр. 

Търговище 

РИОСВ - Шумен Извършена проверка на място на 06.04.2022 

г. на обект „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище, 

установи се, че в обекта има налични четири 

броя изпускащи устройства /1 бр. авариен 

комин/ към източници на емисии. 

Дружеството е провело СПИ през 2022 г., 

видно от протоколите от изпитване не са 

превишени НДЕ на измерените показатели. 

При извършеният оглед миризма се 

установи точно до резервоарите за оборотна 

вода. Не се установи на какво наподобява 

миризмата. Дадено е предписание да се 

установи източникът й и да се предприемат 

мерки за недопускане наличието на 

интензивно миришещи вещества. Същите 

следва да се представят в РИОСВ – Шумен в 

указания срок в КП № ЗК-26/06.04.2022 г. С 

писмо вх. № ОА-1416/19.04.2022 г. 

дружеството уведомява, че предписанието е 

изпълнено в срок. 

6 6.04.2022 г. С-45/06.04.2022 Разкомплектоване на 

автомобили и изгаряне на 

отпадъци в района на бивш 

РИОСВ гр. Шумен Сигналът е препратен от МОСВ за решаване 

по компетентност. Извършена е проверка на 

място на 12.04.2022 г. с участието на 



 

 

старчески дом гр. Шумен представител на ОД на МВР гр. Шумен, на 

място не е констатирано разкомплектоване 

на автомобили. Не са установени лица, 

които да разкомплектоват автомобили или 

да изхвърлят отпадъци. Установено е 

наличие на отпадъци  в района 

непосредствено преди бивш старчески дом, 

разположени от двете страни на улицата. За 

проверката е съставен констативен протокол 

№ ДЙ-21/12.04.2022 г., с който на Община 

Шумен е дадено предписание за почистване 

на констатираните замърсявания с отпадъци. 

Срокът за изпълнение е 30 дни от 

получаването на протокола - 18.05.2022 г. 

На 14.04.2022 г. с вх. № С-45-1/14.04.2022 г. 

е получена допълнителна информация по 

постъпилия сигнал, съдържаща 

видеоматериал, относно наличие на 

отпадъци от разкомплектоване на 

автомобили и автомобилни гуми в същия 

район. Съставеният констативен протокол в 

едно с получената допълнителна 

информация е изпратен на Община Шумен с 

писмо с изх. № С-45-4/18.04.2022 г. С писмо 

с изх. № С-45-6/19.04.2022 г. е изпратен 

писмен отговор до МОСВ, относно 

предприети действия, съгласно указанията в 

получения сигнал. С вх. № С-45-2 и С-45-3 

от 18.04.2022 г. е получена информация за 

наличие на нерегламентирано сметище в 

същия район. Тъй като за посоченото в 

сигнала място вече е извършена проверка на 



 

 

място до подателя на информацията ще се 

изпрати писмо относно предприетите 

действия.  

7 07.04.2022 г. С-46/07.04.2022 Изхвърлени строителни 

отпадъци в района до сграда 

на пречиствателна станция 

за отпадни води към „Ваком 

МП“ ООД гр. Шумен 

Община Шумен Извършен е оглед на място от експерти на 

РИОСВ гр. Шумен. Констатирано е наличие 

на изхвърлени отпадъци, като са снети 

географски координати на 

местонахождението им. След извършена 

справка е установено, че отпадъците 

попадат в имот № 83510.669.126 

собственост на Община Шумен. Във връзка 

с горното сигналът е препратен за решаване 

по компетентност от Община Шумен 

8 12.04.2022 г. С-47/12.04.2022 Изтичане на тъмночервени 

води от дере до 

„Строителни изделия“ АД - 

с. Хан Крум, в р. Камчия 

БДЧР; РИОСВ-

Шумен 

Извършена е извънредна проверка на място, 

при оглед на посочения участък от дерето 

преди вливане на водите в р. Камчия , се 

установи отток водни маси с тъмно-кафява, 

почти черна цветност. Извърши се проверка 

на РДНО-Шумен и наличните съоръжения 

за управление и събиране на инфилтрат. Не 

се наблюдава преливане на инфилтратни 

води от ретензионния басейн. Помпените 

агрегати и оросителната система са в 

изправност и експлоатация. Констатирано е 

изтичане на инфилтрат от пукнатините  

(компрометираните места) на охранителната 

канавка, като дебита на изтичащите 

замърсени води е минимален и недостатъчен 

за пробонабиране. При проверката се 

наблюдава налична растителност в 

отводнителната канавка на регионалното 

депо. Със съставения констативен протокол 



 

 

са дадени три предписания за установените 

нередности. Взети за три броя извадки за 

качествен анализ по заявка на БДЧР от 

дерето и от участък на р. Камчия, преди и 

след вливане на дерето. Относно 

констатациите и предприетите действия, 

подателят на сигнала е уведомен по 

телефон. 

9 13.04.2022 г. С-48/ 13.04.2022 Замърсявания с отпадъци ДГС - „Преслав“ 

гр. Велики 

Преслав, РИОСВ – 

Шумен 

Сигнала е препратен по компетентност на 

ДГС Преслав, замърсяванията са в имоти на 

ДГС“ Преслав“  

10 13.04.2022 г. С-49/ 13.04.2022 Водене на сечи в с. Малка 

Черковна, с. Букак, общ. 

Антоново и с. Конак, общ. 

Попово  

Общини Антоново 

и Попово, ДЛС 

„Черни Лом“- гр. 

Попово, ДГС 

„Омуртаг“- гр. 

Омуртаг, РДГ- гр. 

Шумен, РИОСВ – 

Шумен 

С писмо Изх. № С-42-(1)/ 15.04.2022 г. 

РИОСВ е изискала документация и 

информация от институции. С Наш Вх. № С-

42-(3)/ 29.04.2022 г. е получен отговор от 

Община Антоново. 

11 15.04.2022 г. С-50/ 15.04.2022 Птица – бухал или сова със 

счупено крило 

РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с констативен 

протокол № ДС-12/15.04.2022г., при която 

се установи, че птицата е от вида Малък 

ястреб и е със счупено дясно крило. В тази 

връзка бе прибрана в сградата на РИОСВ – 

Шумен и впоследствие транспортирана за 

лечение и отглеждане в Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. 

12 15.04.2022 г. С-51/ 15.04.2022 Замърсяване и неприятна 

миризма на територията на 

Община 

Търговище; 

На 15.04.2022 г. е извършена 

извънредна проверка с представители на 



 

 

гр. Търговище в района за 

градски парк „Борово око“, 

около езерото. 

БДЧР; РИОСВ Регионална лаборатория – гр. Шумен, 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и 

община Търговище. Обходен е градския 

парк в района около изкуственото езеро. 

Не е установено наличие на 

неприятни/нехарактерни миризми и 

замърсяване на природната среда в 

посочения район от града. Бяха взети 

еднократни проби от изкуствения воден 

1обект по заявка на БДЧР за установяване на 

качествата на водите. В езерото е налична 

типична за водния обект флора и фауна, без 

установени емитери на замърсяване.  

13 18.04.2022 г. С-52/18.04.2022 Незаконно изградена 

постройка в чашката на яз. 

Тича в Ивановския ръкав на 

язовира 

РИОСВ-Шумен       

БДЧР-Варна             

НС-клон Шумен     

Община Върбица 

Извършена проверка с КП № ПС-

19/27.04.2022 г. Установи се изградена 

дървена барака с размери 10/3 м, която 

видимо попада в разливаемата зона на яз. 

Тича, ограничен на кота най-високо водно 

ниво. Подът на бараката отстои на 1 метър 

от водното ниво на язовира. В 

непосредствена близост до бараката е 

изградена външна тоалетна с попивна яма. 

Не се установи преливане на отпадъчни 

води в околни терени и към яз. Тича. 

14 18.04.2022  г. С-53/18.04.2022  Силна миризма от 

бояджийски цех в гр. 

Велики Преслав 

РИОСВ-Шумен Извършена е проверка с КП ПП-04 от 

28.04.2022 г. установено е извършване на 

автобояджиска дейност от физическо лице в 

гараж в двора на бивше пътно училище в гр. 

Велики Преслав. Дадени са 2 бр. 

предписания за преустановяване на 

дейността и предаване на наличните на 

площадката отпадъци в срок до 25.05.2022 г.  



 

 

15 19.04.2022 г. С-54/ 19.04.2022 Тече черна, мътна вода в 

района на моста в с. Хан 

Крум от сметището и се 

замърсява р. Камчия 

РИОСВ-Шумен Извършена е проверка на посочения участък 

и на РДНО-Шумен. На 12.04.2022, беше 

приет сигнал за замърсяването водния обект. 

При проверката не се наблюдава изтичане на 

инфилтрат от РДНО. На 12.04.2022 по 

заявка на БДЧР бяха взети извадки от 

водните обекти за установяване на 

качествените характеристика на дере, 

приток на р. Камчия и от точки, преди и 

след вливане на дерето в река Камчия, към 

момента в РИОСВ-Шумен не са налични 

резултати от анализа на водите. 

 


