
 

 

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

 

Месец Март 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 08.03.2022 г. С-26/ 08.03.2022 Замърсяване на 

територията на бившата 

Мотописта в гр. Шумен, 

където се провежда 

съботният Бит пазар (т.н. 

Битак) 

Община 

Шумен 

Изпратено е писмо вх. № С-26 (1)/11.03.2022г. 

до Община Шумен за предприемане на действия 

по компетентност. 

2 09.03.2022 г. С-27/09.03.2022 Изтичане на промишлени 

води от фабрика за 

производство на торове в 

село Надарево 

РИОСВ - 

Шумен 

На 11.03.2022 г. е извършена проверка на място, 

на обект за смесване на биологични торове, 

находящ се в с. Надарево, общ. Търговище. 

Установи се, че обекта функционира и 

експлоатира съществуваща канализационна 

система, отвеждаща водите извън границите на 

имота. Констатирано е затлачване на 

канализационната система и преливане на 

отпадъчни води от две точки по трасето на 

съществуващата канализация. 

От дейността на обекта се формират битови и 

производствени отпадъчни води, които се 

смесват на територията на имота и се отвеждат 

по съществуващата канализационна система. За 

установените нарушения на екологичното 

законодателство бяха дадени девет броя 

предписания, две от които са за изграждане на 

водоплътно събирателно съоръжение за битови 

и производствени отпадъчни води и за 

осигуряване на проводимост на съществуващата 



 

 

канализационна система. 

3 09.03.2022 г. С-28 от 09.03.2022 Замърсявания с отпадъци 

около Регионално Депо 

за ТБО кв. Дивдядово 

РИОСВ-

Шумен 

на 15.02.2022 г. съставен е констативен протокол № ЗВ-12 

от 15.02.2022 г. При извършената проверка е извършен 

обход на депото при който се установи, че по оградата му 

и по близката растителност има замърсяване с найлонови 

торбички и найлонови отпадъци. Найлонови отпадъци са 

установени  от депото до постройките в началото на кв. 

Дивдядово, както и по прилежащите площи до 

мантинелата по пътя Шумен – Велики Преслав. По данни 

на оператора ежедневно се извършва запръстяване на 

отпадъците, но при лоши метереологични условия това не 

е възможно по технически причини. При извършената 

проверката с констативен протокол № ЗВ-12 от 

15.02.2022 г. са дадени две предписания на ОП „Чистота“  

Със срок на изпълнение на предписанията 23.02.2022 г. 

С писмо с вх. № ДО-105 от 23.02.2022 г. ОП 

„Чистота“ , уведомява РИОСВ-Шумен за изпълнение на 

предписание № 2 от КП № ЗВ-12 от 15.02.2022 г. и 

заявява молба за удължаване срока на предписание №1 от 

констативния протокол. С писмо изх. № ДО-105-(1) от 

25.02.2022 г.  срока на предписание №1 „Да се извърши 

почистване на замърсените участъци с найлонови 

торбички и найлони констатирани при проверката. 

Писмено да се уведоми РИОСВ-Шумен за изпълнение на 

предписанието“ е удължен до 23.03.2022 г. 

На 22.03.2022 г. ОП „Чистота“ входира писмо за 

удължаване на срока на предписание №1 от КП № ЗВ-12 

от 15.02.2022 г. , с писмо изх. № ДО-159 –(1) от 

25.03.2022 г. срока на предписанието е удължен до краен 

срок 04.04.2022 г. 

След изтичане на срока на предписанието, РИОСВ-

Шумен ще извърши проверка по последващ контрол по 

предписанието и при установяване на неизпълнение на 

същото, ще се образува административно наказателно 

производство. 

4 09.03.2022 г. С-29/09.03.2022 Наличие на пушек и 

задушлива миризма от 

предприятие за каменна 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място на обект „Рок 7“ 

ЕООД, гр. Търговище, установи се, че в обекта 

има налични четири броя изпускащи устройства 



 

 

вата в гр. Търговище /1 бр. авариен / към източници на емисии. 

Дружеството е провело СПИ през месец януари 

2022 г., като предстои протоколите от изпитване 

да бъдат представени в РИОСВ – Шумен. На 

място не се установи наличие на пушек и остра 

задушлива миризма. Подателят на сигнала 

изключи мобилния си телефон след разговор с 

представители на РИОСВ – Шумен и последващ 

контакт с него не можа да бъде осъществен. 

5 10.03.2022 г. С-30/ 10.03.2022 Забелязана бедстваща 

чапла на пътя в близост 

до разклона за с. 

Белокопитово, общ. 

Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-11/10.03.2022 г. Сигналът е 

подаден в 12:50 ч., като 30 мин. след подаването 

му, бе извършен обход в района, където е била 

забелязана чаплата, но тя не бе открита. С оглед 

на това, следва да се счита, че подадения сигнал 

е неоснователен. При направеният опит да бъде 

информиран подателят на сигнала по телефона, 

който е оставил за връзка с него, същия заяви, 

че не желае да го притесняваме. 

6 13.03.2022 г. С-31/ 14.03.2022 Търговия с 2 бр. птици от 

защитения вид Ръждив 

ангъч, обявени за 

продажба в интернет 

сайта за онлайн търговия 

www.bazar.bg 

РИОСВ – 

Шумен, 

Териториално 

отделение – 

Нови пазар 

към Районна 

прокуратура – 

Шумен 

Сигналът е препратен по компетентност до 

Териториално отделение – Нови пазар към 

Районна прокуратура – Шумен с писмо с изх. № 

С-31-1/14.03.2022 г., предвид това, че този вид 

птици попадат в Приложение № 3 на Закона за 

биологичното разнообразие, като видът е 

означен със знак (*), съгласно който за него се 

прилагат разпоредбите на чл. 278д от 

Наказателния кодекс. Подателят на сигнала е 

уведомен за това със същото писмо. 

7 15.03.2022 г. С-32/ 15.03.2022 Замърсяване с отпадъци 

между блоково 

пространство гр. 

Община 

Търговище 

Сигнала е препратен по компетентност до 

Община Търговище с писмо изх. № С-32-1 от 

18.03.2022 г. 

http://www.bazar.bg/


 

 

Търговище 

8 17.03.2022 г. С-33/17.03.2022 Изтичане на инфилтрат 

от депото в Шумен. 

Наблюдава се черна вода 

от моста по стария път за 

с. Хан Крум 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка с КП № ПС-13/17.03.2022 

г. Установи се , че водите в дерето при мост по 

стария път за с. Хан Крум са с черен цвят, 

дерето е без отток, няма видимо движение на 

водите. При проверка на ретензионния басейн 

на РДНО се установи, че няма преливане на 

инфилтрат. Нивото на инфилтрата в басейна е 

около 1,5 - 2 м от горния преливан ръб. Черните 

води в дерето са вероятно от изтичане на 

инфилтрат от депото, установено при 

предходната проверка – на 11.03.22 г. 

9 17.03.2022 г. С-34/17.03.2022 Изхвърляне на мръсни 

масла в канализацията 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № СС-

016/25.03.2022 г. Установи се, че при извършено 

разтоварване на Шприц машина МА5300III се 

спуква маркуч от хидравличната система на 

крана, вследствие на което изтича определено 

количество масло. Дадено е предписание да се 

смени местонахождението на товаро-

разтоварната дейност на територията на 

предприятието, като за предприетите мерки се 

уведоми писмено РИОСВ-Шумен.  

 

10 23.03.2022 г. С-35/23.03.2022 Изхвърляне на 

строителни отпадъци на 

ул. Скопие № 29 в гр. 

Шумен 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Шумен 

Сигналът е изпратен с приложен снимков 

материал до Кмета на Община Шумен, като за 

предприетите мерки по компетентност следва 

РИОСВ - Шумен да бъде уведомена в 

едномесечен срок от получаване на писмото 

11 24.03.2022 г. С-36/24.03.2022 Силна задушлива 

миризма и сив прах във 

въздуха в гр. Търговище 

от Завод за каменна вата 

РИОСВ - 

Шумен 

Предстои извършване на поредна проверка 



 

 

12 25.03.2022 г. С-37/25.03.2022 От  предприятие за 

пелети гр. Шумен, кв. 

Боян Българанов се гори, 

носи се прах и има 

миризма на ужасна 

отрова 

РИОСВ - 

Шумен 

На 25.03.2022 г. се извърши обход на 

предприятието при който се установи, че няма 

наличие на прах не се констатира наличие на 

миризма. 

13 30.03.2022 г. С-38/30.03.2022  Черен пушек от комин на 

жилищна сграда в гр. 

Попово  

РИОСВ-

Шумен 

С писмо изх. № С-38 от 31.03.2022 г. сигнала е 

препратен по компетентност до община Попово 

 

14 30.03.2022 г. С-39/30.03.2022 Замърсяване на вилната 

зона Под Манастира на 

метри от ул. „Северна“, 

кв. Еверест 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Шумен 

С писмо изх. № С-39 от 31.03.2022 г. сигнала е 

препратен по компетентност до община Шумен. 

 

 


