
 

 

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

 

Месец Декември 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 06.12.2022 г. С-144/06.12.2022 г. 

Неправилно управление на 

битови отпадъчни води в гр. 

Търговище 

Община 

Търговище 

Препратен към община Търговище за 

решаване по компетентност. 

2 06.12.2022 г. С-145/06.12.2022 г. 

Замърсяване на р. Камчия с 

води в млечнозелен цвят. 

Мястото е където р. 

Дервишка се влива в р. 

Камчия на входа на гр. 

Велики Преслав 

РИОСВ; 

БДЧР; ВиК 

Извършена е извънредна проверка, по 

заведен сигнал с вх. № С-145/06.12.2022 г., 

за замърсяване на р. Камчия и р. Дервишка, 

която преминава през гр. В. Преслав. На 

място се установи заустване на отпадъчни 

води с кафява цветност, образуващи пяна с 

белезникаво-сиво оцветяване, посредством 

отводнителна канализация за повърхностни 

води, заустваща към речния канал и при 

липса на атмосферни валежи. Констатирано 

е, че по посока към индустриалната зона на 

града, посредством селищната 

канализационна система се събират 

отпадъчни води с видимо идентична 

замърсеност, отвеждани към колектор, 

преминаващ успоредно на реката и по 

посока към точката на замърсяване.  

Взети са водни проби за анализ от точката 

на заустване на отпадъчните води. От БДЧР 

са заявени три проби за изследване от 

водите в реката, преди, при и след точка на 

заустване. Дадено е предписание на ВиК-

оператора за преустановяване на 



 

 

заустването на непречистени отпадъчни 

води в р. Дервишка преминаваща през гр. 

Велики Преслав и посочване на причината 

за отвеждането им във воден обект. 

Съставен е Протокол за проверка № АН-

68/06.12.2022 г. Дадени са две предписания. 

Съставен е АУАН на „ВиК-Шумен“ ООД, 

гр. Шумен. 

3 08.12.2022 г. С-146/08.12.2022 г. 

Изгаряне на пластмаси и 

отпадъци от съсед на 

жалбоподателя с цел 

отопление 

Община 

Шумен 

С писмо изх. № С-146-(1)/12.12.2022 г. 

сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до община Шумен. 

4 15.12.2022 г. С-147/15.12.2022 г. 

Изтичане на фекални води в 

имот, представляващ 

общинска собственост – 

пасище, в непосредствена 

близост до водоизточник, 

снабдяващ село Мадара с 

питейна вода. 

РИОСВ 

Шумен   

БДЧР Варна  

РЗИ 

Извършена проверка на място, съвместно с 

БДЧР Варна и РЛ Шумен. Установи се 

наличие на незаконно изградена КМ, която е 

зауствала отпадъчните води в септична яма. 

Тръбата, отвеждаща отпадъчните води е 

разрушена и те се стичат в околни терени по 

посока на  водоизточник- сондаж. На около 

30-40 м преди сондажа отпадъчните води 

постепенно попиват в земните площи. Не се 

установи заустване на отпадъчни води във 

воден обект. Взети са проби от отпадъчните 

води от РЛ Шумен. Дадено е  предписание 

за преустановяване изтичането на отпадъчни 

води. 

5 16.12.2022 г. С-148/ 16.12.2022 г. 

Замърсяване на улици в гр. 

Шумен в района на Летния 

театър 

Община 

Шумен 

С писмо изх. № С-148/ 20.12.2022 г. 

сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до община Шумен. 

6 21.12.2022 г. С-149/ 21.12.2022 г. 

Птица в шахтов кладенец в с. 

Радко Димитриево, общ. 

Шумен 

РИОСВ- гр. 

Шумен    

Птицата е прибрана с КП № КБ-31/ 

20.12.2022г. и транспортирана до ОП 

„Зоопарк – Спасителен център“ гр. Варна. 



 

 

При проверката се установи, че екземпляра е 

от вида Обикновен мишелов със счупено 

крило. 

7 21.12.2022 г. С-150/ 21.12.2022 г. 
Намерена ранена птица в гр. 

Търговище 

РИОСВ- гр. 

Шумен    

Птицата от вида Обикновен мишелов е 

прибрана с КП № КБ-32/ 22.12.2022 г. и 

впоследствие поради видимо доброто й 

състояние е освободена в близост до района, 

където е била намерена  

8 22.12.2022 г. 
С-135-(1)/22.12.2022 

г. 

Замърсяване с отработени 

масла на обект в кв. 

Дивдядово 

Община 

Шумен; 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с констативен 

протокол № СС-01 / 03.01.2023г. Дадени са 2 

броя предписания с тридневен срок за 

изпълнение от датата на проверката по 

отношение на предоставяне на информация 

в РИОСВ и извършване на почистване на 

обособено място за съхранение на 

отработено масло. Има изготвен писмен 

отговор до жалбоподателя за уведомяване на 

констатациите от извършената проверка.  

 


