
 

 

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

 

Месец Ноември 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 02.11.2022 г. С-137/02.11.2022 г.  

Замърсяване със 

строителни отпадъци в 

района до „Крумови 

порти“ в близост до 

хотел-ресторант „Стария 

град“ 

Община 

Шумен 

С писмо изх. № С-137-(1)/08.11.2022 г. 

сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до община Шумен. Община 

Шумен уведомява РИОСВ – гр. Шумен и 

подателя на сигнала с писмо вх. № С-137-

(2)/25.11.2022 г. за извършена проверка от 

служители на БД „Чистота“, при която е 

установено наличие на строителни отпадъци, 

дадени са устни предписания на лицата, 

извършващи ремонтни дейности в сградата, 

находяща се във визирания в сигнала имот. 

На 21.11.2022 г. е извършена повторна 

проверка, при която е установено, че 

замърсените терени са почистени.  

2 03.11.2022 г. С-138/03.11.2022 г. 

Замърсяване на р. Кива 

от дейността на МПП в с. 

Крива река. Наличие на 

сиви утайки в земен 

канал от мандрата, по 

посока р. Крива. 

Наблюдава се силна 

биологична активност, в 

следствие на гнилостните 

процеси в канала и р. 

Крива река. 

РИОСВ-

Шумен; 

БДЧР 

На 04.11.2022г. е извършена извънредна 

проверка на МПП „Камаджиев Милк“ ЕООД 

в с. Крива река, съвместно с представители 

на БДЧР и РЛ-Шумен, относно замърсяване 

на Баши дере, приток на р. Крива, с 

формираните и зауствани отпадъчни води. 

Установи се отвеждане на отпадъчни води с 

белезникава цветност във воден обект. 

Млекопреработвателното предприятие ползва 

пречиствателно съоръжение за отпадъчни 

води, след което същите се заустват във 

воден обект, съгласно издадено и действащо 



 

 

разрешително за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води, с посочени 

условия за изпълнение и спазване. Взети са 

проби от заустваните отпадъчни води за 

анализ по характерни показатели. Бяха взети 

и водни проби от повърхностни води, при 

точката на вливане на водите на Баши дере в 

р. Крива, както и на около 5-10м преди и 

около 20м след точката. Към проверката 

МПП има действаща текуща санкция за 

отклонение от емисионни ограничения, 

заложени в разрешителното за заустване. 

Съставен е Протокол за проверка № АН-

66/04.11.22 г. Подателят на сигнала е 

уведомен чрез посочения телефон за връзка. 

3 07.11.2022 г. С-139/07.11.2022 г. 

Замърсяване с битови, 

строителни и други 

отпадъци на три броя 

отбивки по главен път 

преди стената на язовир 

Тича, налични са 

отпадъци от ИУЕЕО, 

излезли от употреба гуми 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място съставен е 

КП № 80 от 16.11.2022 г. . При проверката се 

установи, че на отбивката срещу чешма 

„Авджията“ е налично замърсяване със 

строителни отпадъци с размери около 2-3 м², 

1 бр. гума и пластмасови отпадъци от 

опаковки, свалени са GPS координата 

N43°07' 25,6" и E 26°47' 15,5" ±5 м, на 

отбивката на чешма „Студени кладенци“ се 

установи за замърсяване с  пластмасови 

отпадъци от опаковки, свалени са GPS 

координата N43°07' 17,1" и E 26°47' 22,1" ±3 

м, на отбивка преди стената на язовир Тича с 

GPS координата N43°05' 57,3" и E 26°47' 

13,3" ±4 м се установи замърсяване със 

строителни отпадъци с размери около 1-2 м², 

налични 13 бр. гуми, 2 бр. части от 



 

 

телевизори и 1 бр. части от хладилник и 

отпадъци от опаковки опаковки. При 

проверка в КК се установи, че 

замърсяванията са в имоти стопанисвани от 

ТП ДГС“ Преслав“ .Дадено е предписание в 

срок до 01.12.2022 г. да се извърши 

почистване на констатираните замърсявания 

и писмено да се уведоми РИОСВ-Шумен за 

изпълнението на предписанието. 

4 09.11.2022 г. С-140/09.11.2022 
Измряла риба в плитките 

части на яз. Фисек 

РИОСВ – 

Шумен, 

БДЧР-Варна 

С писмо изх. № С-140 от 09.11.2022 копие от 

сигнала е препратен до БДЧР за извършване 

на съвместна проверка. ПО заявка на БДЧР са 

взети водни проби от 3 бр. точки от р. 

Пакоша, местно дере и яз. Фисек. Извършена 

е и извънредна проверка на МПП „Хаддат 

Милк“ ЕООД с. Макариополско. При 

проверката е установено че предприятието не 

извършва производствена дейност в деня на 

проверката. Извършен е оглед на 2 бр. лагуни 

за събиране на  пречистени отпадъчни води. 

Не се констатира заустване на 

производствени отпадъчни води в 

преминаващото в близост дере както и 

преливане на отпадъчни води от короната на 

лагуните. Подателят на сигнала присъства по 

време на извършване на проверката и е 

уведомен за резултатите и действията които 

ще бъдат предприети.   

5 09.11.2022 г. С-141/09.11.2022 г. 

Изгаряне на гуми на 

трактор на входа на 

кооперацията в с. 

Ковачевец, община 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място, за която е 

съставен КП № СЙ-80/11.11.2022 г. При 

проверката се установи, че на зелена площ до 

оградата на кооперацията са видими следи от 



 

 

Попово горене, налична е купчина изгорели клони. В 

момента на проверката няма огън, не се 

установи изгаряне на гуми, по информация на 

председателя на ЗКПУ „Калакоч 92“ са 

запалени храсти и листа от почистване на 

двора на кооперацията, като огънят 

своевременно е загасен след проверка на 

09.11.2022 г. от представители на РУП 

Попово. В двора на кооперацията са налични 

гуми от трактор, които са резервни и се 

използват, дадено е предписание за 

класифициране на отпадъците – излезли от 

употреба гуми по реда на Наредба № 2/2014 

г. за класификация на отпадъците. 

6 17.11.2022 г. С-142/18.11.2022 г. 

Данни за 

правонарушение при 

придобиване на дърва за 

битово отопление в гр. 

Шумен 

ТП „ДГС 

Шумен“, 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен по компетентност до 

Община Шумен с писмо с Наш изх. № С-

142/18.11.2022 г. 

7 24.11.2022 г. С-143/24.11.2022 г. 

Нерегламентирани 

замърсявания  с отпадъци 

на три броя места 

РИОСВ – 

Шумен     

След направена проверка в КК се установи, 

че замърсяванията са в имоти стопанисвани 

от ТП ДГС“ Преслав“. Същия е препратен до 

ТП ДГС“ Преслав“. За извършване на 

дейности по почистване. 

 

 

 

 

 

 

 

 


