
 

 

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

 

Месец Октомври 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 04.10.2021 г. С-135/04.10.2021 Миризма на пестициди в 

с. Кълново, общ. Смядово 

ОДБХ – 

Шумен, 

община 

Смядово 

С писмо изх. № С-135-(1)/11.10.2021 г. сигналът е 

препратен до ОДБХ – Шумен и община Смядово 

за решаване по компетентност. С писма вх. № С-

135-(2)/13.10.2021 г. на ОДБХ – Шумен и вх. № 

С-135-(3)/02.11.2021 г. Община Смядово 

уведомяват, че е извършена проверка на нивите в 

съседство със селото, като не са установени следи 

от извършване на мероприятия с пестициди. 

2 04.10.2021 г. С-136/04.10.2021 Непозволено замърсяване 

на повърхностни води в 

землището на с. Мадара 

РИОСВ, 

БДЧР 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ХН33/04.10.2021 г., съвместно с 

представител на БДЧР и РЛ Шумен с взети водни 

проби. 

3 06.10.2021 г. С-137/06.10.2021 Запален огън, пепел и дим 

на ул. „Перелик“, гр. 

Шумен. 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № СЙ-24/06.10.2021 г., при която е 

установено, че в двора на „Металформ“ ЕООД са 

запалени листа и дървени плоскости, като огънят 

е загасен от работниците. Не се установи 

запрашаване и задименост в района. С писмо изх. 

№ С-137-(1)/11.10.2021 г. подателят на сигнала е 

уведомен за извършената проверка.  

4 06.10.2021 г. С-138/06.10.2021 Съмнения за извършване 

на незаконосъобразни 

действия от Община 

Търговище и общинско 

предприятие БКС - 

Търговище 

Община 

Търговище 

Изискана информация и документация от 

Община Търговище с Изх. № С-138-(1)/ 

13.10.2021г. на РИОСВ, за което с писмо Наш 

Изх. № С-138-(2)/ 14.10.2021г. по ел. поща е 

уведомен подателят на сигнала. 



 

 

5 08.10.2021 г. С-139/08.10.2021 Допуснато замърсяване 

до контейнери в гр. 

Каспичан и налични 

отпадъци в гората 

Община 

Каспичан 

РИОСВ-

Шумен 

Извърши се проверка на място, като от 

извършения оглед на територията на гр. Каспичан 

се констатира допуснато замърсяване в 

непосредствена близост до контейнерите в гр. 

Каспичан. Замърсяването е основно с растителни 

отпадъци. Предвид упоменатото наличие на 

разпиляни отпадъци в гората бе осъществен оглед 

в близките горски пояси до гр. Каспичан. 

Установи се на три места изхвърлени отпадъци – 

основно със строителни и битови отпадъци. Бяха 

снети GPS координати и се направи справка с 

данни от кадастъра. Състави се констативен 

протокол № СС-089/08.10.2021 г., като бе дадено 

предписание на Община Каспичан за почистване 

на замърсяванията. Сигналоподавателя бе 

уведомен за хода на проверката. 

6 11.10.2021 г. С-140/11.10.2021 Нерегламентирано 

сметище от  гуми и 

битови отпадъци в 

близост до комплекс 

„Ловец“ 

РИОСВ-

Шумен 

Извърши се проверка от експерти на РИОСВ гр. 

Шумен и Община Велики Преслав, състави се 

констативен протокол № ЗВ-05/11.10.2021 г., 

При извършената проверка се установи, че в ПИ 

№ 58222.501.82, находящ се в землището на гр. 

Велики Преслав, стопанисван от ДГС „Преслав“, 

по пътя в посока от гр. Велики Преслав към гр. 

Върбица, срещу чешма „Авджия“ под отбивката 

на пътното платно са налични смесени битови 

отпадъци, строителни отпадъци, автомобилни 

гуми – 5 бр. и 8 бр. гуми от тежкотоварна 

техника, по склона на чешма „Студените 

Кладенци“ е налично замърсяване със смесени 

битови отпадъци. за констатираното е подготвено 

и изпратено писмо до ДГС „Преслав“ за 

предприемане на действия по почистване на 



 

 

констатираните замърсявания. 

7 12.10.2021 г. С-141/12.10.2021  Нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци в 

близост до депо за ТБО в 

гр. Омуртаг 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП ПП-43 от 

19.10.2021 г. при която е констатирано 

нерегламентирано замърсяване с отпадъци на 

терен находящ се по пътя водещ към депо за ТБО 

на общ. Омуртаг. Дадено е предписание а 

почистване на замърсения терен със срок на 

изпълнение до 08.11.2021 г. Преписката е 

изпратена за съдействие към Районна 

прокуратура Търговище.  

8 13.10.2021 г. С-142/13.10.2021 Дим и пушек за втори път 

през деня до автосервиз 

„Турбо“ на пл. Оборище в 

гр. Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП ПП-40 от 

13.10.2021 г., при която е установено, че в котел 

на твърдо гориво се изгарят дърва за отопление 

на прилежащите сгради на автосервиза, търговски 

обект и жилищни площи. Не се установи изгаряне 

на отпадъци и необичайно задимяване в района.  

9 14.10.2021 г. С-143/14.10.2021 От цех за палети на 

„Амиго нова“ ООД, с. 

Изгрев, излиза черен дим 

и замърсява  въздуха в 

селото. 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място  от експерти на 

РИОСВ с Констативен протокол № ЕВ-А 20/ 

15.10.2021 г., при която  се установи, че от 

комина на наличния в обекта водогреен парен 

котел ПК-500-К , използван за сушилните, излиза 

черен гъст дим. Същият  е с мощност 0,5 MW,и  

работи на твърдо гориво –дърва (акация, дървени 

изрески от производство) Управителя присъства 

на проверката, който коментира, че е 

задимяването е започнало още от м. август, и е 

запознат с проблема. По думи на управителя 

котела се използва един път седмично за 24ч., в 

случай на нужда за 48 ч. Търсят се начини за 

отстраняване на проблема, но към момента – без 

резултат. В едноседмичен срок е дадено 

предписание на управителя, за предприемане на 



 

 

мерки от страна на дружеството за прекратяване 

на видимото замърсяване на атмосферния въздух 

от парен котел ПК-500-К. В деня на проверката 

подателят на сигнала е уведомен за извършените 

констатации по телефона. 

10.         18.10.2021 г. С-144/18.10.2021 Незаконно сметище от 

строителни отпадъци и 

изрязване на орехи 

РИОСВ-

Шумен; 

Общ. 

Каспичан; 

ДГС „Н. 

пазар“ 

Извършена е проверка на място на 29.10.2021 г. 

от експерти на РИОСВ – Шумен, съвместно с 

кметския наместник на с. Кюлевча и ръководител 

участък към ДГС „Н. пазар“. От осъществения  

оглед на описаните терени в сигнала се установи, 

че е допуснато замърсяване основно със 

строителни отпадъци. В ляво от черен път от с. 

Кюлевча посока Мадарски конник на 

замърсените места /2 на брой/ бяха снети GPS 

координати. След извършена справка с данни по 

кадастъра се констатира, че единия имот е 

общинска собственост, а другия е собственост на 

ТПДГС „Нови пазар“. Веднага още на същия ден 

се съставиха 2 броя констативни протоколи СС-

091/29.10.21 и СС-092.10.2021 г., като се дадоха 2 

броя предписания с конкретен срок за 

изпълнение. Що се отнася за съдържащата се 

информация в сигнала за отрязани орехи, при 

огледа не се констатираха отрязани дървета. 

Изготвено е писмо да жалбоподателя. 

 

 


