
 

 

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

 

Месец Януари 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 05.01.2021г. С-1/15.01.2021 г. с.Правенци – ферма за 

животни , откъдето при 

дъжд изтичат фекални 

води, в близост до водоем 

ОДБХ Сигналът е препратен до ОДБХ Шумен за 

решаване по компетентност 

2 07.01.2021г. С-2/7.01.2021 г. Изхвърляне на отпадъци 

на ул. „П. Парчевич“, гр. 

Шумен 

Община Шумен Изпратено е писмо с изх. № ОА-

127/07.01.2021 г. до Община Шумен за 

предприемане на действия по компетентност. 

3 11.01.2021г. С-3/11.01.2021 г. Теч на тъмно-черна, 

кафява вода от сметището 

в кв. Дивдядово, в района 

на стрелбището, на 

първото мостче над 

дерето 

РИОСВ Шумен    

БДЧР Варна 

Извършена проверка на РДНО Шумен, 

съвместно с БДЧР Варна. Установено е , че 

ретензионния басейн прелива и 

инфилтратните води изтичат в дъждовната 

канавка, премесват се с дъждовните води и се 

заустват в дере, което се влива в р. Камчия. 

Работят две помпи за оросяване на депото. 

Третата помпа е аварирала. Взети са водни 

проби от отпадъчни инфилтратни води по 

заявка на РИОСВ  и две проби на 

повърхностни води по заявка на БДЧР Варна 

– от мост при стрелбище в кв. Дивдядово и от 

мост при „Строителни изделия“ АД, с. Хан 

Крум. На 12.01.21 г. е получен същият 

сигнал, заведен с Вх. № С-3-3/12.01.21г. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона 

за извършената на 11.01.21г. проверка. 

Съставен АУАН по чл.200, ал.1, т. 12 от 

Закона за водите. 

4 12.01.2021г.  С-4/12.01.2021 г. Отворен кран на РИОСВ Шумен Извършена е проверка с констативен 



 

 

пречиствателната 

станция, от който се 

изливат фекални води , 

под канала към язовир в с. 

Мараш до ЖП линия 

протокол № ИН-01/12.01.2021 г. Установено 

е следното: Битово-фекалните отпадъчни 

води на квартал „Дивдядово“, смесени с 

дъждовни води от същата територия, се 

събират чрез смесена канализационна 

система и се насочват по тръбопровод към 

канализационна помпена станция, 

разположена южно от квартала, от която се 

насочват за пречистване към ГПСОВ-Шумен. 

Към момента на проверката, работят и двете 

помпи в КПС. На около 50 м преди КПС, при 

довеждащия канализационен тръбопровод от 

кв. „Дивдядово“ е наличен преливник. 

Предназначението на последния е за 

отвеждане към разположен в близост воден 

обект (дере) при наличие на смесен поток 

отпадъчни и дъждовни води, който 

превишава капацитета на помпите от КПС 

при наличие на дъждове и снеготопене. В 

момента на проверката, смесения поток 

дъждовни и отпадъчни води е запълнил 

изцяло канала на канализационния 

тръбопровод, при дъждопреливник. 

Количеството, което не може да бъде 

отведено към КПК, преминава в 

дъждопреливния канал и се зауства в дерето. 

В деня на проверката и дните преди това, на 

територията на град Шумен са наблюдавани 

продължителни валежи от дъжд. С писмо № 

ОА-663/12.02.2021 г. „В и К Шумен“ ООД са 

представили мерки за предотвратяване и 

контрол на непегламентирано преливане на 

отпадъчни води от дъждопреливник преди 



 

 

КПС за кв.Дивдядово, с цел трайно решение 

на проблема за риск от замърсяване на яз. 

Соара и водния обект, който го захранва. 

5 14.01.2021г. С-5/14.01.2021 г. Продължава изтичането 

на мръсни води от депо 

Шумен 

РИОСВ Шумен Извършена проверка с констативен протокол 

№ ПС-01/14.01.2021 г. Установено е, че 

ретензионният басейн не прелива. Нивото на 

отпадъчните води в него е около 10-15 см от 

горния преливен ръб. Предписанието, дадено 

при предходната проверка е изпълнено. В 

дъждоприемната канавка се оттичат 

инфилтратни води, вследствие на 

преливането на басейна през предходните 

дни. Няма дадени предписания. 

6 14.01.2021г. С-6/15.01.2021 г. Яз. Шумен – 

новоизградена шахта под 

помпена станция, от която 

излизат кални (мръсни) 

води и се вливат в язовира 

РИОСВ-Шумен 

ВиК-Шумен 

ООД 

Незабавно е извършена проверка на място, 

констатирано е, че източно от 

новоизграждащата се пречиствателна станция 

за питейно-битови води на гр. Шумен, при 

извършване на изкопни работи е ударен 

захранващ водопровод на гр. Шумен, 

вследствие на което е извършено заустване на 

водни маси към яз. Шумен. Аварията е 

отстранена от ВиК-оператора и заустването е 

прекратено. За извършената проверка е 

съставен Констативен протокол № АН-01 

/14.01.2021г. 

7 15.01.2021г. С-7/15.01.2021 г. Изтичане на отпадъчни 

води от канализационна 

помпена станция в кв. 

Дивдядово 

РИОСВ Шумен, 

ВиК-Шумен 

Извършена проверка. Установено, че една от 

двете работни помпи е аварирала. 

Отпадъчните води преливат от черпателния 

резервоар по бетонираната част на 

площадката на КПС, събират се в 

околовръстна бетонова канавка и се вливат в 

дере, което зауства в язовир Соара. Дадени са 

две предписания. 



 

 

8 18.01.2021г. С-8/18.01.2021 Изхвърлени отпадъци 

вляво от пътя Велики 

Преслав – Върбица, преди 

яз. Тича 

РИОСВ-Шумен 

Община Върбица 

Извършена проверка на място същия ден 

/датата на входиране на сигнала/ в 

присъствието на жалбоподателя. На 

замърсения терен с отпадъци бяха снети 

координати с GPS. Състави се констативен 

протокол № С-08 / 18.01.2021 г., дадено 

предписание за почистване 

9 20.01.2021г. С-124-(1) Изхвърляне на отпадъци 

на участък преди депо 

Омуртаг 

РИОСВ-Шумен; 

Община Омуртаг 

Извършена проверка на място с представител 

на Община Омуртаг. Съставен констативен 

протокол № СС-09 / 20.01.2021 г.. Дадено е 

предписание за прилагане на всички 

възможни решения за недопускане на 

замърсявания; възстановяване техническата 

изправност на наличната бариера; поставяне 

на табели; осигуряване на ограничен достъп в 

района. Подателя на сигнала е уведомен с 

писмо С-124/ 25.01.2021г. с копие до МОСВ 

за предприетите действия. 

10 21.01.2021 С-9/21.01.2021 Замърсяване на 

атмосферния въздух с 

прах от „СМА Минерал 

Бургас Вар“ ЕООД, гр. 

Бургас, производствена 

площадка – с. Троица 

РИОСВ-Шумен На 22.01.2021 г. е извършена проверка на 

място от експерти на екоинспекцията, 

установено е, че се извършват дейности 

свързани с профилактика на 

производствените съоръжения и смяна на 

ръкавни филтри към източниците на емисии 

на вредни вещества в атмосферния въздух 

към Хидратен цех. В момента на проверката 

не се установи неорганизирано запрашаване в 

района на обекта, както и в с. Троица. 

Производствената площадка на 

предприятието е в добро състояние - 

почистена и оросена. 

По думи на присъствалия на проверката 

началник цех на 19.01.2021 г. е възникнала 



 

 

аварийна ситуация, изразяваща се в скъсано 

въже на съоръжение към цех – негасена вар, в 

следствие на което се е получило 

неорганизирано запрашаване в района на 

производствената площадка, аварията е била 

отстранена същия ден. За констатираното при 

проверката /възникнала аварийна ситуация/, 

без да бъде уведомена РИОСВ - Шумен, 

Дружеството ще бъде санкционирано по реда 

на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух.  

11 26.01.2021г С-012/26.01.2021г Горене на гуми, наличие 

на дим в близост до ул. 

Северна“ в гр. Шумен 

РИОСВ-Шумен; 

Община Шумен 

Извършена проверка на място на терен, 

описан в сигнала с представители на Община 

Шумен. Не се установи наличие на дим и не е 

локализиран източника на дим и неговото 

местонахождение. Съставен констативен 

протокол № СС-012/26.01.2021 г. 

Сигналоподателя е информиран за 

проверката. 

12 29.01.2021г С-11/ 29.01.2021г Намерен бухал с ранено 

крило в гр. Шумен 

РИОСВ-Шумен Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-01/29.01.2021 г., при която е 

установено, че бухалът е с наранено дясно 

крило и не може да лети. В тази връзка 

птицата е транспортирана в Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора за лечение и отглеждане. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

 


