
 

 

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

 

Месец Февруари 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 05.02.2020г. С-15/05.02.2020 Замърсяване водите на р. 

Поройна с 

керемиденочервено 

оцветяване 

РИОСВ         

БДЧР 

Извършена проверка съвместно с БДЧР Варна. При 

огледа на реката в района на гр. Шумен се установи 

видимо замърсяване/оцветяване на водите в реката в 

бледо керемиденочервен цвят при мост до 

кашкаваления цех. Взеха се водни проби от 

повърхностни води по заявка на БДЧР от 

пробовземач на РЛ Шумен. Взеха се и проби от 

реката при мост до НОИ. 

2 08.02.2020г. С-16/10.02.2020 В индустриалната зона на 

гр. Шумен, зад 

бензиностанция Комфорт 

строй, до бивш обръщач на 

автобус № 10 и площадка 

за вторични суровини се 

горят гуми, има мирис на 

пластмаса 

РИОСВ 

Шумен, 

РДПБЗН 

Шумен 

Сигнала е постъпил на дежурния телефон на РИОСВ-

Шумен в 09.42 ч. на 08.02.2020г. от тел. 112. 

Извършена е проверка на място с КП № РТ-

01/08.02.2020 г., служители на РДПБЗН гр. Шумен 

бяха загасили възникналото възпламеняване на 

вътрешната изолация при рязане на бойлери на 

територията на площадка за изкупуване на черни и 

цветни метали на „Андрей Кирилов“ ЕООД. Не се 

констатира да са горяли гуми и пластмаси, 

миризмите са били от възпламенената изолация на 

бойлери, на площадката имаше само отпадъци от 

черни и цветни метали, изкупувани от „Андрей 

Кирилов“ ЕООД. Подателят на сигнала е 

информиран по телефона за извършената проверка на 

РИОСВ гр. Шумен на 08.02.2020 г. 

3 12.02.2020г. С-17/12.02.2020 Наличие на автомобилни 

гуми и превозни средства в 

имот в гр. Антоново 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена проверка на място. Съставен е 

констативен протокол № СР-09/20.02.2020 г. Дадени 

са предписания относно представяне на документи за 

произход на автомобилните гуми, представяне на 



 

 

работен лист и отчетна книга и предаване на 

наличните в имота 2 бр. излезли от употреба камиони 

на лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. 

4 14.02.2020г. С-18/14.02.2020 Системно изхвърляне на 

отпадъчни води в р. 

Провадийска от „Крис ойл 

97“ ЕООД, гр. Каспичан 

РИОСВ          

БДЧР Варна 

Извършена проверка в 17.30ч на 14.02.2020г. на 

„Крис ойл 97“ ЕООД съвместно с БДЧР Варна. Взети 

са водни проби от отпадъчни води от точка на 

заустване на фабриката. Съставен Протокол за 

проверка № ПС-09/14.02.2020г. Водите в реката са 

видимо чисти, без замърсяване, наличие на бяло 

запенване около точката на заустване и по коритото 

на реката. Взети са и водни проби от повърхностни 

води преди и след точката на заустване по заявка на 

БДЧР Варна. 

5 16.02.2020г. С-19/17.02.20 Горене на гуми и миризма 

на бакелит от борса за 

дърва, находяща се в 

районна на магазин „Едея“, 

ул. “Ген. Драгомиров“ гр. 

Шумен 

РИОСВ-

Шумен 

Общ. 

Шумен 

Сигнала е постъпил на дежурния телефон в 8.30 ч. на 

16.02.20 г. от тел 112. Извърши се проверка, на място 

в борса за дърва ,находяща се срещу входа на м-н 

„Едея“, ул. “Ген Вановски“ -  стопанисвана от „Дива 

„22 ЕООД. При огледа се установи, че  същата е с 

оградена площадка и са разположени два фургона. 

Отоплението в единия е с климатик, а във втория с 

малка печка на дърва. Провери се печката, като към 

момента се горяха единствено дърва, не се установи, 

изгаряне на гуми или други отпадъчни материали .Не 

се усеща  миризма на бакелит или пушек  в районна 

на борсата. За констатациите от проверката е 

съставен констативен протокол ЕВ-А 06/16.06.20 г. 

Подателя на сигнала отказа да присъства на 

проверката, като същия е уведомен по телефона, за 

извършената проверка. 

6 18.02.2020г. С-18-

1/18.02.2020 

Втори сигнал за системно 

изхвърляне на отпадъчни 

води в р. Провадийска от 

„Крис ойл 97“ ЕООД, гр. 

 Извършена проверка на 19.02.2020г. на „Крис ойл 97“ 

ЕООД съвместно с БДЧР Варна. Взети са водни 

проби от отпадъчни води от точка на заустване на 

фабриката. Съставен Протокол за проверка № ПС-



 

 

Каспичан 09/14.02.2020г. Водите в реката са видимо чисти, без 

замърсяване, наличие на бяло запенване около 

точката на заустване и по коритото на реката. Взети 

са и водни проби от повърхностни води преди и след 

точката на заустване по заявка на БДЧР Варна. 

Проверката се извърши в присъствие на 

жалбоподателя. 

7 18.02.2020г. С-20/18.02.2020 Наличие на 

нерегламентирано сметище 

в района на бивша ЖП 

линия за пивоварната над 

улиците Вардар и 

Люботрън в гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Сигнала е препратен за решаване по компетентност с 

писмо с изх. № С-20-(1)/21.02.2020 г. Копие от 

писмото е изпратено на електронната поща на 

подателя. 

8 19.02.2020г. С-21/19.02.2020 Насипване на пръст чакъл 

и строителни отпадъци зад 

автокъщите по бул. Ришки 

проход гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място. Направи се опит за 

връзка с подателя на мобилния телефон посочен в 

сигнала. Тъй като същият беше изключен не можа да 

се установи местонахождението на което се 

извършват посочените действия. Сигналът е 

препратен за решаване по компетентност до Община 

Шумен, с копие до подателя. Изх. № С-21/04.03.2020 

9 24.02.2020г. С-22/24.02.2020 Замърсяване с отпадъци и 

отглеждане на животни в с. 

Горна златица, общ. 

Антоново 

Община 

Антоново 

Сигналът е препратен за решаване по компетентност 

до Община Антоново с изх. № С-22-(1) от 4.03.2020 

г. 

10 28.02.2020г. С-23/28.02.2020 Наличие на 

нерегламентирано сметище 

в местност Сусурлук гр. 

Шумен 

Община 

Шумен 

Извършена проверка на място. Констатирано 

замърсяване с отпадъци. Съставен констативен 

протокол № ДЙ-15/28.02.2020 г. дадено е 

предписание за почистване. Протоколът е изпратен 

на Община Шумен за сведение и изпълнение с писмо 

№ С-23-(1)/28.02.2020 г.  

 


