
 

 

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

 

Месец Февруари 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 01.02.21 г. С-12/01.02.2021 г. От старото сметище кв. 

Дивдядово към с. Хан 

Крум тече рекичка с черни 

води и се влива в р. 

Камчия 

РИОСВ, 

Община 

Шумен 

Извършена проверка на 31.01.2021 г. с протокол за 

проверка ИН-05. Установено е изтичане на 

инфилтрат от ретензионен басейн и клетка 3 на 

Регионално депо за неопасни отпадъци. Дадени 

предписания за прекратяване на изтичането. За 

нарушението е съставен акт за неизпълнение на 

условие № 10.1.2.1. от комплексно разрешително № 

349-Н0/2008 г.  

На 02.02.21 г. е извършен последващ контрол, при 

което с констативен протокол № ИН-06 е установено, 

че няма теч извън ретензионен басейн, но 

продължава изтичане на инфилтрат от клетка 3. За 

неизпълнението на предписанието от проверката на 

31.01.2021 г. е съставен акт. При проверката са 

дадени 2 бр. предписания – за прекратяване на 

изтичането и за представяне на план за решаване на 

проблема с изтичане на инфилтрат извън 

ретензионния басейн. Планът е представен с писмо 

вх.№ ОА-476/03.02.2021 г., като с писмо изх.№ ОА-

476-(1)/03.02.2021 г. е поискано неговото допълване с 

контретни срокове и отговорници. 

С вх.№ ОА-477/03.02.21 г. е получено писмо от ОП 

„Чистота“ за аварийна ситуация с помпена станция 

към ретензионен басейн на Регионалното депо. При 

извършена незабавна проверка на място на 04.02.21 

г., с констативен протокол № ИН-07 е установено, че 



 

 

една от двете работни помпи е аварирала, като се 

предприемат действия за нейната подмяна с друга 

помпа. Има ограничено изтичане на инфилтрат от 

ретензионен басейн и клетка 3. Дадено е предписание 

за отстраняване на констатираните течове, което е 

изпълнено с писмо вх.№ОА$567/08.02.21 г. 

2 01.02.2021г. СС-13/01.02.2021 Изхвърляне на 

автомобилни гуми, битови  

и строителни отпадъци 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Шумне; ТП  

ДГС - 

Шумен 

Извършена проверка на място на цитирания терен в 

сигнала в присъствието на жалбоподателя. Състави се 

констативен протокол № СС-015. Бяха снети 

координати с GPS на терените с локални 

замърсявания със стари автомобилни гуми, 

строителни и битови отпадъци. Ще бъде препратен 

сигнала на засегнатите институции за предприемане 

на мерки за почистване и недопускане на подобни 

замърсявания. С писмо с вх. № ОА-828/ 23.02.2021г. 

на РИОСВ – Шумен, ОП „Чистота“- Шумен, ни 

уведомява, че организираното почистване на 

замърсения участък в района е почистен. Получено е 

писмо вх. № С-13/04.03.2021г. от ТП ДГС – Шумен за 

предприетите по сигнала действия.  

3 05.02.2021г. С-14/ 05.02.2021г. Незаконно сметище в гр. 

Антоново 

Община 

Антоново 

Изпратено е писмо с изх. № С-14/ 10.02.2021 г. до 

Община Антоново за предприемане на действия по 

компетентност. 

4 08.02.2021г. С-15/07.02.2021 г. От завода на „Дюра тайлс 

БГ „АД се разпръсква бял 

прах и автомобилите в 

близост до него са покрити 

със същия 

Община 

Нови пазар, 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверкана място с констативен протокол 

№ ИН-08/08.02.21 г. Установено е наличие на бял 

прах по излезли от употреба МПС, разположени на 

улицата извън територията на производственото 

предприятие „Дюра тайлс-БГ“ АД, в близост до 

изпускащо устройство № К-4. В момента на 

проверката, отпадъчните газове нямаха бял цвят. Не 

се установиха аварийни ситуации, свързани с 

експлоатацията на изпускащото устройство и 



 

 

пречиствателното съоръжение за отпадъчни газове. 

5 12.02.21 г. С-16/12.02.2021 г. Нерегламентирано 

сметище срещу бивш 

краварник на с. 

Саламаново 

Община 

Шумен 

Изпратено е писмо с изх. № С-16-(1)/ 17.02.2021 г. до 

Община Шумен за предприемане на действия по 

компетентност. 

6 16.02.2021г. С-17/16.02.2021 г. Нерегламентирано 

сметище в с. Ивански, 

общ. Шумен 

Община 

Шумен, 

РИОСВ-

Шумен 

Препратено е по компетентност с писмо изх. № С-17 

от 17.02.2021 г. до Община Шумен за предприемане 

на действия по компетентност 

7 17.02.2021г. С-18/17.02.2021 г. Намерена сова със счупено 

крило – гр. Нови пазар 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-03/17.02.2021г., при която се 

установи, че птицата е от вида Горска ушата сова и е 

със счупено ляво крило. Намерена е в с. Подгорица, 

общ. Търговище и транспортирана до гр. Нови пазар, 

откъдето е подаден сигнала. Совата е изпратена за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

8 17.02.2021г. С-19/17.02.2021 г. Нерегламентирано 

разкомплектуване на 

ИУМПС в частен имот в с. 

Осмар 

РИОСВ-

Шумен 

Изпратено е писмо за съвместна проверка до РУ П гр. 

Велики Преслав изх. № С-19 от 18.02.2021 г. 

Извършена е проверка на място в имота на 26.02.2021 

г. с КП № ПП-05 от 26.02.2021 г. дадено е 1 бр. 

предписание за предаване на наличните отпадъци от 

ИУМПС и НУБА на лице притежаващо документ по 

чл. 35 от ЗУО, със срок на изпълнение до 26.03.2021 г.  

 

9 20.02.2021г.  С-20/20.02.2021 г. Реката черна при с. Желъд, 

измряла риба от 

замърсяване от свиневъден 

комплекс с. Радко 

Димитриево 

РИОСВ-

Шумен, 

БДЧР-

Варна 

Извършена съвместна проверка с БДЧР гр. Варна по 

р. Камчия и р. Поройна с пробовземане от РЛ-Шумен 

към ИАОС и оглед на терена около ЖП линията под 

лагуната на „Свиневъдна Компания“ ООД, с. Радко 

Димитриево. При огледа, извършен с кметски 



 

 

наместник с. Радко Димитриево е  констатирано 

наличие на тръба, вкопана под нивото на терена, 

находяща се на около 100 м под лагуната на 

свинекомплекса, която в открит участък се включва в 

бетонова канавка, преминаваща под ЖП линията. 

Има наличие на замърсена вода с черен цвят в 

тръбата, при проверката няма дебит. Съставен КП 

№ТК-01/20.02.2021г., неразделна част от който е КП 

№008523/20.02.2021г. на БДЧР гр. Варна от 

извършено пробонабиране на 6 бр. водни проби от 

реките Камчия и Поройна. Подготвени са писма до 

Община Шумен и ОДБХ-Търговище за предоставяне 

на информация по компетентност. 

10 22.02.2021г. С-21/23.02.2021 г. Запален комин на фабрика 

„Кристал Глас“, гр. Шумен 

РДПБЗН, 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място на 23.02.2021 г. от 

РИОСВ – Шумен. Установено е, че на 22.02.2021 г. 

по думи на присъствалия производствен директор на 

обекта, от комин на котел за отопление започват да 

излизат искри, в следствие на което се подава сигнал 

и идва пожарна, която впръсква вода в комина и 

възпрепятства възникването на евентуален пожар. 

Съставен е КП № ЗК-12/23.02.2021 г. 

11 25.02.2021г. С-22/25.02.2021 г. В землището на с. 

Драгановец, общ. 

Търговище на около 1 км 

юг – югозапад от селото в 

посока с. Конево, общ. 

Върбица, в ляво покрай 

асфалтовия път има 

изградени леки постройки 

и се отглежда едър рогат 

добитък-крави. В 

непосредствена близост 

РИОСВ-

Шумен; 

БДЧР; 

ОДБХ-

Търговище 

Предстои извършване на проверка с представители на 

ОДБХ. 



 

 

преминава р. Вардунско 

дере, която след около 2,5 

км се влива в яз. Тича. 

Мястото е оградено с 

„Електро пастир“, като 

част от реката се намира в 

заграждението . В близост 

до реката се събира тор от 

животните, като 

денивелацията на терена е 

в посока към нея. При тези 

обстоятелства съществува 

вероятност, при валежи 

част от торта да бъде 

отмита към водите на 

реката. 

12 26.02.2021г. С-23/26.02.2021 г. Наличие на дим от къщи в 

кв. Еверест, гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Извършена е съвместна проверка с представители на 

Община Шумен на 26.02.2021 г. От страна на 

Община Шумен е съставен АУАН на собствениците 

пред имота на които се установи наличие на неголяма 

купчина запалени отпадъци с битов характер. 

Съставен е констативен протокол. 

13 26.02.2021г. С-24/26.02.2021 г. Изхвърляне на отпадъци в 

с. Плъстина Общ. Омуртаг 

Община 

Омуртаг, 

РИОСВ -

Шумен 

Предстои извършване на проверка на място 

14 26.02.2021г. С-25/01.03.2021 г. Миризма на пропан бутан  

от един час в района на 

магазин Технополис, гр. 

Шумен 

РДПБЗН, 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място на 26.02.2021 г. от 

РИОСВ – Шумен. С представители на РДПБЗН гр. 

Шумен извършен оглед на площадката и 

съоръженията на бензиностанция Ал и Ко, граничеща 

източно с  магазин Технополис; площадковото 

пространство на заведение за хранене „Формула“, 



 

 

граничещо западно с магазин Технополис  и 

територията на бензиностанция Еко, намираща се в 

близост, при което не се установи миризма на пропан 

бутан в района. Съставен е КП №РТ-03/26.02.2021г. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона за 

извършената проверка, при която не се констатира в 

района миризма на пропан бутан. 

 


