
 

 

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

 

Месец Декември 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.12.2020 г. Ж-33/03.12.2020 г. Жалба за миризма от 

сепична яма и отвеждане на 

отпадъчни води към улични 

площи в с. Камбурово, ул. 

„Христо Ботев“ 

Община 

Омуртаг; 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място, на 

07.12.2020 г., съвместно с кмета на с. 

Камбурово и в присъствието на 

жалбоподателя. Констатирано е, че в имот, 

находящ се на ул. „Христо Ботев“ е 

налична събирателна яма за отпадъчни 

води, като към проверката не е установено 

изтичане на отпадъчни води към 

прилежащи или улични площи. 

Повърхностните води от двора на имота се 

отвеждат, посредством тръбопровод към 

ул. „Христо Ботев“. При извършената 

проверка е съставен Констативен протокол 

№ АН-69/07.12.2020 г., не са дадени 

предписания, не е констатирано заустване 

на отпадъчни води към водни обекти или 

прилежащи площи. 

2 07.12.2020 г. С-125/07.12.2020 г. Заустване на вода със зелен 

цвят във воден обект 

наличие на тинеста маса с 

бял цвят в реката. Вода с 

неестествено зелен цвят е 

налична в руслото на реката. 

РИОСВ-

Шумен, 

Басейнова 

дирекция 

„Черноморски 

район“ 

Извършена съвместна проверка на РИОСВ 

- Шумен и Басейнова дирекция 

„Черноморски район“. С констативен 

протокол № ХН-14/07.12.2020 г. е 

установено, че функционират и са в 

експлоатация двете пречиствателни 

станции към „Рока България“ АД – за 

производствени отпадъчни води и битово-

фекални отпадъчни води. Няма заустване 



 

 

на непречистени отпадъчни води и за двата 

потока. Няма заустване на отпадъчни води 

чрез площадковата канализация за 

дъждовни води на производственото 

предприятие на Дружеството. При точка на 

заустване на производствени отпадъчни 

води се  установи наслоено бяло вещество 

след заустващ тръбопровод и в руслото на 

р. Провадийска около точката на заустване, 

а също така наличие на синкаво-зеленикав 

цвят на заустваната отпадъчна вода. Цветът 

се дължи на употребата на оцветител за 

глазурата на керамичните изделия. На 

08.12.2020 г. е издадено предписание към 

„Рока България“ да се прекрати заустването 

на оцветяващи вещества чрез пречистените 

производствени отпадъчни води, или по 

възможност, изпускането им в 

непречистените отпадъчни води, преди 

постъпването им в ПСОВ. Дружеството е 

уведомило РИОСВ-Шумен за планирани 

мерки за промяна в технологията на 

производството и за промяна в 

технологията на пречистване на отпадъчни 

води. 

3 07.12.2020 г. С-124/03.12.2020 г. За нерегламентирано 

сметище край гр. Омуртаг 

РИОСВ-

Шумен, 

Общ. Омуртаг 

На 07.12.2020 г. е извършена проверка на 

място и е съставен констативен протокол 

на място № ДЯ-50/07.12.2020 г. в 

присъствието на служител на общ. 

Омуртаг. Жалбоподателя отсъстваше. 

Дадено е предписание да се почистят 

струпаните отпадъци описани в КП, 



 

 

находящи се в землището на гр. Омуртаг, 

както и да се ограничи свободния достъп до 

нерегламентираното сметище. Писмено да 

се уведоми РИОСВ-Шумен за изпълнение 

на предписанието. Срок за изпълнение 

07.01.2021 г. 

4 17.12.2020 г. С-126/17.12.2020 г. Неспазване изискванията на 

Наредба № 1 от 17.02.2017 г. 

от физическо лице, 

извършващо дейности в 

гараж, находящ се в гр. 

Шумен, ул. „Доктор Петър 

Берон“  

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място на 23.12.2020 

г., съставен е КП № ЗК-110/23.12.20 г. 

Установи се, че в обект – гараж, 

стопанисван от П*М* /физическо лице/ се 

извършват дейности с фреон, без лицето да 

притежава документ за правоспособност, 

изд. от ББК – машиностроене, гр. София. 

Във връзка с това ще бъде съставен АУАН. 

5 28.12.2020 г. С-127/29.12.2020 г. Изхвърляне на отпадъци в 

коритото на р. Поройна в гр. 

Шумен, бул. „Симеон 

Велики“ 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП ПП-

67 от 28.12.2020 г. Не е установено 

изхвърляне на отпадъци в коритото на 

реката на посоченото в сигнала място. При 

извършен обход по протежението на реката 

от сградата на НОИ до кръстовище в 

близост до търговски обект Лидл – Шумен, 

не се констатира наличие на отпадъци в 

коритото на реката. При проведен разговор 

с подателя на сигнала, същият твърди че е 

забелязал мъж който изхвърля отпадъци от 

пластмасови бутилки и дрехи в реката. 

Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за резултата от извършената 

проверка. Сигналът е неоснователен.  

 


