
 

 

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

 

Месец Януари 2023 г. 

 

№ 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
Предприети действия 

1 С-01/06.01.2023 г. 

Незаконно сметище в 

землището на с. 

Драгановец, общ. 

Търговище 

РИОСВ-

Шумен 

След извършена проверка в Агенция по геодезия, картография и 

кадастър, се установи, че поземлен имот с идентификатор 

23087.37.222 по Кадастралната карта на с. Драгановец е собственост 

на Министерството на земеделието. С писмо изх. № С-1-(1) от 

12.01.2023 г. сигнала е препратен до МЗ за предприемат необходимите 

мерки за почистването на образуваните замърсявания, както и 

недопускане на повторно формиране на нерегламентирани такива. 

2    С-02/10.01.2023 г. 

Незаконно сметище в 

землището на с. 

Еленово, общ. Попово 

РИОСВ-

Шумен 

След извършена проверка в Агенция по геодезия, картография и 

кадастър, се установи, че поземлен имот с идентификатор 

27259.200.17 по Кадастралната карта на с. Еленово е собственост на 

Община Попово. С писмо изх. № С-2-(1) от 13.01.2023 г. сигнала е 

препратен до Община Попово за предприемат необходимите мерки за 

почистването на образуваните замърсявания, както и недопускане на 

повторно формиране на нерегламентирани такива. 

3 С-03/17.01.2023 г. 

Нерегламентирано  

сметище по ЖП 

линия Шумен- София 

в района на кв. 

Дивдядово – с. Хан 

Крум 

РИОСВ-

Шумен 

Извърши се обход на ЖП линията в кв. Дивдядово – с. Хан Крум при 

обхода се установи нерегламентирано сметище в района на кв. 

Дивдядово. При проверката се установи нерегламентирано сметище с 

големи размери  и височина около 10 м, налични отпадъци както 

следва: Строителни отпадъци (тухли, бетон, керемиди), налични са 

биоразградими отпадъци, пръст, камани, хартиени опаковки (хартиени 

чували от строителни материали), найлони и изолационна вата. При 

проверката се заснеха GPS координати : т.1 N 43° 14' 09.2"  E 026° 56' 

32,4"  ;  т. 2 N 43° 14' 08"  E 026° 56' 31,2"  и  т.3 N 43° 14' 07.8"  E 026° 

56' 29,8" при направена справка в Агенция по геодезия, картография и 

кадастър се установи, че по КК на кв. Дивдядово че в имоти № 

83510.560.4 попадат т.1 и т.2, а в имот № 83510.560.15 попада т. 3. За 



 

 

проверката е съставен констативен протокол № ЗВ-02 от 20.01.2023 г. 

с който са дадени 2 бр. предписания :  

1. Да се преустанови и да не се допуска изхвърляне на 

строителни и/или други отпадъци в имотите описани в констативната 

част на протокола . със срок Постоянен.  

2. Да се извърши почистване  на наличните в имотите 

строителни отпадъци и други отпадъци описани в протокола. 

Отпадъците да се предадат на лице притежаващо документ по чл. 35 

от Закона за управление на отпадъците. За изпълнение на 

предписанието да се представят в РИОСВ-Шумен копия на документи 

удостоверяващи предаването на отпадъците. срок 1 месец от 

получаване на  КП. С писмо изх. № С-3-1 от 25.01.2023 г. 

жалбоподателя е уведомен за извършената проверка и констатациите 

от нея. 

4 С-04/19.01.2023 г. 

Намерена сова с 

наранено крило в гр. 

Търговище 

РИОСВ-

Шумен 

След подаване на сигнала в РИОСВ – Шумен е проведен разговор със 

служител на Община Търговище, който впоследствие е посетил 

посочения в сигнала адрес, където е констатирал, че птицата е ястреб с 

ранено крило, поради което я е прибрал в сградата на Община 

Търговище. На 20.01.2023г. птицата е прибрана от сградата на 

Община Търговище от служител на РИОСВ – Шумен, като е 

установено, че тя е от вида Малък ястреб с рана на лявото крилото, но 

в добро жизнено състояние. За проверката на място е съставен 

Констативен протокол № ДС-02/20.01.2023г. След прибирането на 

ястребът, той е транспортиран за лечение до ОП „Зоопарк – 

Спасителен център“ гр. Варна. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за извършените действия от страна на РИОСВ. 

5 С-5/ 23.01.2023 г. 

Наличие на отпадъци 

по пътя към Ловната 

хижа до завоя на 

пресъхналата чешма, 

гр. Шумен. 

РИОСВ-

Шумен, 

Община 

Шумен 

Извърши се проверка на 23.01.2023 г. на място, при която се 

констатираха 4 бр.  нерегламентирани замърсявания. За извършената 

проверка се състави КП № ЦК-01/ 23.01.2023 г., при която бяха снети 

географски координати и беше извършена справка в Агенция по 

геодезия, картография и кадастър, при което се установи, че имотите 

се стопанисват от Община Шумен. Дадено е предписание на Община 



 

 

Шумен да извърши почистване на замърсените участъци описани в 

констативната част от протокола, със срок на изпълнение 06.02.2023 г. 

Протоколът е изпратен за сведение и изпълнение с писмо с изх. № С-5 

(1)/ 23.01.2023 г. 

6 С-6/ 24.01.2023 г. 

Разорани имоти в 

земл. с. Янково, общ. 

Смядово 

РИОСВ-

Шумен, 

Общинска 

служба по 

земеделие - 

Смядово 

Изпратено писмо с Наш изх. № С – 6 - (2)/ 30.01.2023 г. до Общинска 

служба по земеделие - гр. Смядово, за което подателят на сигнала е 

уведомен с писмо Изх. № С – 6 - (3)/ 01.02.2023 г. на РИОСВ - гр. 

Шумен. 

 


