
 

 

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

 

Месец Октомври 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 07.10.2022 г. С-127/07.10.2022 Казан за варене на 

цвекло, който няма 

изградена канализация 

или септична яма, 

вследствие на което 

цялата улица е кална. 

Обекта се намира на 

ул.,,Иван Вазов‘‘, с. Наум, 

община Каолиново. 

 

Община 

Каолиново 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност от Община Каолиново с писмо с 

изх. № С-127(1)/13.10.2022 г. 

2 10.10.2022 г. С-128/10.10.2022 Нерегламентирано 

сметище в землището на 

с. Кьолмен, общ. 

Върбица, в близост до 

ръкава на яз. Тича и 

замърсяване с отпадъци, 

на отбивка на пътя в 

посока от стената на яз. 

Тича към с. Иваново, 

общ. Върбица. 

РИОСВ гр. 

Шумен 

Община 

Върбица 

На 12.10.2022 г. е извършена проверка на местата 

описани в сигнала, при която е установено 

следното: 

1. В землището на с. Кьолмен, общ. Върбица е 

налично нерегламентирано сметище, съдържащо 

предимно строителни отпадъци-камъни, керпич, 

пръст и неголямо количество смесени битови 

отпадъци и отпадъци от опаковки. За Проверката 

е съставен КП № ДЙ-70/12.10.2022 г., с който на 

кмета на с. Кьолмен, е дадено предписание за 

почистване на констатираните замърсявания със 

срок за изпълнение 14.11.2022 г. От кметство с. 

Кьолмен е получено писмо с вх. № ОА-

3275/04.11.2022 г. относно извършено 

почистване, като е приложен и снимков материал. 

2. На отбивката в посока от стената на яз. Тича 



 

 

към с. Иваново, общ. Върбица е констатирано 

наличие на изхвърлени смесени битови отпадъци 

и отпадъци от опаковки. Снети са географски 

координати и е извършена справка, относно 

собствеността на терена в който се намират 

отпадъците-имот № 70398.205.30, с. Сушина, обл. 

Шумен, с НТП-за път от републиканската пътна 

мрежа. Подателя на сигнала присъства по време 

на извършената проверка. Съставен е констативен 

протокол № ДЙ-71/12.10.2022 г. с който на 

Областно пътно управление е дадено 

предписание за почистване на установените 

замърсявания с отпадъци със срок за изпълнение 

14.11.2022 г. Протоколът е изпратен за сведение и 

изпълнение с писмо с изх. № С-128-1/14.10.2022 

г. От ОПУ Шумен е постъпило писмо с вх. № С-

128-3/26.10.2022 г. относно извършено 

почистване, с приложен снимков материал.  

3 11.10.2022 г. С-129/11.10.2022 На терен, намиращ се на 

изхода от с. Черноглавци 

по пътя за с. Сини вир 

замърсяване с битови 

отпадъци 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Венец 

Извършена проверка на място на 18.10.2022 г. с 

констативен протокол КП № СС-059/18.10.2022 г. 

в присъствието на Зам. кмета на Общ. Върбица и 

кмета на с. Черноглавци. Дадено е предписание за 

почистване на земните площи на замърсения 

терен в землище с. Черноглавци. Съставен е 

АУАН № СС-06/18.10.2022 г. на кмета на с. 

Черноглавци за допуснатото замърсяване с 

отпадъци. И двата документа са подписани лично 

от кмета на селото без забележки и възражения. С 

оглед на факта, че във входирания сигнал с Вх.№ 

С-129/11.10.2022 г. не е посочен адрес и 

електронна поща на жалбоподателя (А*А*) не е 

изпратено уведомително писмо – отговор до Г-н 



 

 

А* за извършената проверка.  

4 12.10.2022 г. С-130/ 12.10.2022г. Улиците в с. Здравец, 

общ. Търговище са 

замърсени с много битови 

отпадъци и растителни 

отпадъци 

Община 

Търговище 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност от Община Търговище с писмо с 

изх. № С-130/ 17.10.2022 г. 

5 12.10.2022 г. С-131/12.10.2022 г. Изхвърляне на земна маса 

в с. Осмар, общ. Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

Сугналът е препратен за решаване по 

компетентност до Община Велики Преслав с 

писмо с изх. № С-131/17.10.2022 г. Получен е 

отговор От Община Велики Преслав с вх. № С-

131-2/31.10.2022 относно извършена проверка и 

предприети действия. Писмото е с копие до 

подателя на сигнала.  

6 16.10.2022 г. С-132/17.10.2022 Спрян потока на р. 

Голяма Камчия за 

съоръжение яза при ВЕЦ 

до с. Миланово 

БДЧР 

Варна 

Сигналът е препратен до БДЧР Варна за 

решаване по компетентност с писмо Вх. № С-132-

1/18.10.2022 г. 

7 17.10.2022 г. С-133/17.10.2022 г. Незаконни постройки, 

където се варят маджун 

от захарно цвекло. Няма 

канализация. Улицата е в 

кал, гвоздеи и стари 

дървени материали 

използвани за варенето. 

Община 

Каолиново 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност от Община Каолиново с копие до 

жалбоподателя с изх. № С-133(1)/17.10.2022 г. 

8 26.10.2022 г. С-134/26.10.2022 Наличие на прах от 

движещи се по ул. 

“Млада Гвардия“ кв. 

Дивдядово МПС, които  

извършват строителни 

дейности  по ПСОВ-

Шумен 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност от Община Шумен с копие до 

жалбоподателя с изх. № С-134(1)/28.10.2022 г. В 

РИОСВ-Шумен е получен  отговор от Общ. 

Шумен с вх.№ С-134 (2)/03.11.2022 Г. за 

извършена проверка на място и предприети 

действия от страна на Общината.  

Уведомителното писмо е с копие и до 



 

 

жалбоподателя. 

9 26.10.2022 г. С-135/26.10.2022 Замърсяване с отработени 

масла в кв. Дивдядово 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен по компетентност до 

Община Шумен с писмо изх. № С-135-(1) / 

28.10.2022 г. 

10 31.10.2022 г. С-136/31.10.2022 Сова с нарушено зрение РИОСВ- гр. 

Шумен 

Екземплярът е прибран с КП № КБ-27/ 

31.10.2022г. След извършен оглед на екземпляра, 

същият е пуснат в подходящ район, за което 

подателят на сигнала е уведомен на 01.11.2022 г. 

по телефон. 

 

 


