
 

 

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

 

Месец Ноември 2019 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 6.11.2019 г. С-107/6.11.2019 Замърсяване с битови 

отпадъци и дрехи в 

района на разклона за 

Пети километър, в посока 

към хибридния център. 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност с писмо с изх. № С-107-

(1)/12.11.2019 г. 

2 9.11.2019 г. С-108/9.11.2019 Наличие на пушек с 

големи размери от комин 

на предприятие на 

околовръстен път в гр. 

Търговище в посока от 

гр. Шумен към гр. 

Търговище, в дясно от 

пътя. 

РИОСВ гр. 

Шумен 

Във връзка с постъпилия сигнал, се извърши 

проверка на ЕТ Лес Комерс - И* И*. 

Дейността на едноличния търговец е 

производство на пелети от дървесина. За 

целта на производството суровината (дървен 

чипс) се суши в сушилня, към която е 

включен иклон за отвеждане на влагата при 

процеса на сушене. Към момента на 

проверката инсталацията не работи. На 

територията на предприятието не се 

забелязва пушек или неприятна миризма. На 

провеката присъства управителят на фирмата. 

Състави се констативен протокол № ДЙ-

81/9.11.2019 г. 

3 10.11.2019 г. С-109/10.11.2019 Наличие на пушек от 

изгаряне на масла в имот 

на ул. „Ружа Тенева“ гр. 

Шумен 

РИОСВ 

Шумен 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място. Не е 

установено наличие на пушек или неприятна 

миризма. В имота са разположени къща с 

дворно място и гараж. На вратата липсва 

звънец, поради което не можа да се установи 

връзка с живущите в имота. За проверката е 

съставен констативен протокол № ДЙ-



 

 

82/10.11.2019 г. Сигналът е препратен за 

решаване по компетентност до Община 

Шумен. 

4 11.11.2019 г. С-110/11.11.2019 Наличие на авария на 

канализационната мрежа, 

в следствие на която 

водите от канализацията 

текат в междублоково 

пространство и по ул. 

Дебър, гр. Шумен. 

Налична е шахта, на 

която липсва капак.  

Община 

Шумен, 

В и К-

Шумен ООД 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност с писмо с изх. № С-

110/12.11.2019 г. 

5 11.11.2019 г. С-111/11.11.2019 Образуване на локални 

сметища в землището на 

с. Кюлевча, община 

Каспичан: 

1. До язовирната 

стена на яз. 

Кюлевча. 

2. Северните 

покрайнини на 

селото. 

Община 

Каспичан 

Извършена е проверка на място. Установено 

наличие на локални сметища, описани в 

констативен протокол ДЯ-08/12.11.2019 г. 

Сигналът е препратена за решаване по 

компетентност с писмо с изх. № С-

111(I)/20.11.2019 г. 

6 11.11.2019 г. С-112/11.11.2019 Донесена сова със 

счупено крило във 

ветеринарна лечебница 

гр. Търговище, подаден 

от  Д-р П* Г* 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ЦК-30 / 12.11.2019 г., при която 

се установи, че птицата е от вида Горска 

улулица и е със счупено дясно крило, което 

към момента я прави непригодна за живот в 

естествена среда. В тази връзка улулицата е 

изпратена за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства при проверката. 



 

 

7 13.11.2019 г. С-113/ 13.11.2019 Донесен ранен кълвач 

във ветеринарна клиника 

в гр. Търговище, подаден 

от д-р П* М* 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ИН-08/ 13.11.2019 г., при която 

се установи, че птицата е от вида Голям 

пъстър кълвач и е с рана на врата в резултат 

от ухапване от котка и не може да лети, което 

към момента я прави непригодна за живот в 

естествена среда. В тази връзка кълвача е 

изпратен за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства при проверката. 

8 15.11.2019 г. С-114/15.11.2019 Замърсяване на овощна 

градина и кладенец 

намиращ се в гр. 

Омуртаг, ул „Пейо 

Яворов“, от РПК 

„Космос“, които 

стопанисват казан за 

изваряване на ракия. 

Отпадъчни води и 

джибри се изливат в 

нашия имот и го 

замърсяват, също и 

кладенеца, който вече е 

неизползваем. 

РИОСВ – 

Шумен, 

БДДР – 

Плевен 

На 21.11.2019 г. е извършена 

извънредна проверка на място, при която е 

установено, че в имот посочен от подателя на 

сигнала, находящ се в гр. Омуртаг, се 

извършва производство на етилов алкохол 

(ракия), чрез малък обект за дестилиране с 

налични три броя казани за изваряване на 

суровини за получаване на ракия. При 

проверката е установено, че отпадъчния 

материал след изваряване се изхвърля до 

източната стена на съществуващата сграда с 

казани и отпадъчните води от измиването на 

казаните и помещението се отвеждат, 

посредством сифон свързан с тръбопровод, 

който се издава от източната стена и 

отпадъчните води свободно се изпускат на 

терен, граничещ със сухо дере, което при 

достатъчен отток се влива в Ялъ дере. 

Съставен е Констативен протокол № АН-

67/21.11.2019г. с който е дадено предписание 

за прекратяване на замърсяването на 



 

 

околните земни площи с отпадъчни води и 

генерирани отпадъци от дейността на обекта. 

Сигнала е препратен и до БДДР за решаване 

по компетентност. 

9 26.11.2019 г. С-115/26.11.2019 Замърсяване със СЖП в 

гр. Нови пазар, ул. 

„Патриарх Евтимий“, от 

дейността на ветеринарна 

лечебница.  

ОДБХ-

Шумен 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност с писмо с изх. № С-115 (1)/ 

28.11.2019 г. 

10 28.11.2019 г. С-116/28.11.2019 Извършване на 

авторемонтни дейности в 

гр. Омуртаг и 

замърсяване на въздуха 

Община 

Омуртаг 

С писмо изх. № С-116/1//02.12.2019 г. 

сигналът е препратен до община Омуртаг за 

решаване по компетентност с копие до 

подателя. 

 


