
 

 

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

 

Месец Януари 2018 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 05.01.2018 1-С / 05.01.2018 Нерегламентирана 

дейност с отпадъци от 

НУБА, автомобилни 

катализатори и 

електронни платки 

РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място с 

констативен протокол № ПП-03 от 17.01.2017 

г е установено, че в гаражна клетка 

стопанисвана от „Димчо Атанасов – 1“ ЕООД 

са налични и се съхраняват 52 бр. 

автомобилни акумулатори, 5 бр. биг-бегове с 

електронни платки, 7 бр. кашони с 

автомобилни гърнета. Дадено е предписание 

за предаване на наличните отпадъци, на 

фирма притежаваща документ по чл. 35 от 

ЗУО за дейност със съответния код отпадък. 

Същото е изпълнено в указания срок, за което 

РИОСВ – Шумен е уведомена с писмо с вх. 

№ 484 от 24.01.2018 г. Подателят на сигнала е 

запознат за деня и времето на извършване на 

проверката и не пожела да присъства. Не 

желае  да получава  официален отговор за 

резултата от проверката. 

2. 09.01.2018г. 2-С/ 09.01.2018 г. Убийство на птица от 

защитения вид Голям 

ястреб 

РИОСВ – 

Шумен/Окръжна-

прокуратура – 

Шумен 

Изпратено писмо до Окръжна прокуратура – 

Шумен с изх. № 2-С/ 15.01.2018г. за 

предприемане на действия по компетентност, 
с оглед установяване на достатъчно данни за 

наличие на престъпление по смисъла на чл. 

278г, ал. 1 от Наказателния кодекс. Копие от 

писмото е изпратено до подателя на сигнала. 

На 19.02.2018г. в РИОСВ – Шумен е входирано 



 

 

(вх.№1056) Постановление от 16.02.2018г. на 

Окръжна прокуратура – Шумен, с което е 

постановен отказ за образуване на досъдебно 

наказателно производство по образуваната 

преписка и същата е прекратена. Подателя на 

сигнала е уведомен за това, като към писмото 

(2-С/20.02.2018г.) е приложено копие на 

постановлението на Окръжна прокуратура-

Шумен. 

3. 11.01.2018г. 3-С/ 11.01.2018 г. Нерегламентирано 

сметище в близост до с. 

Сушина, преди селото 

вляво, над т.нар. 

„Ивановски ръкав“ 

РИОСВ – 

Шумен, Община 

Върбица  

Извършена проверка на място и съставен 

Констативен протокол № ДС-01/ 11.01.2018г., 

при която се установи нерегламентирано 

изхвърляне на строителни и битови отпадъци 

и пластмасови опаковки. Площта на 

замърсения участък е около 1 дка. На 

кметовете на с. Сушина и Община Върбица 

са дадени две предписания. Първото е за 

почистване на замърсения участък от 

отпадъци, а второто за предприемане на 

мерки за недопускане на повторно 

замърсяване на терена. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката и 

съставянето на КП. На 18.01.2018 г. е 

входирано писмо в РИОСВ – Шумен (вх. 

№361) от г-н Нутфи Мехмедов - кмет на с. 

Сушина, с което същия уведомява РИОСВ - 

Шумен, че дадените му предписания са 

изпълнени.  

4. 11.01.2018 4-С/11.01.2018 г. Наличие на дим в района 

на производствено 

предприятие Диавена 

ООД 

РИОСВ-Шумен Извършена е проверка на място, при която е 

установено че източника на дим са запалени 

отпадъци от текстилни материали, 

собственост на „Морско конче 2014“ ЕООД. 

Дружеството стопанисва склад, в който 



 

 

съхранява дрехи втора употреба, находящ се 

на ул. Индустриална № 23. Пред склада се 

констатира наличието на затлени отпадъци от 

текстилни материали. По време на 

проверката, същите бяха загасени от 

служители на дружеството. За проверката е 

съставен констативен протокол № ДЙ-

01/11.01.2018 г. Дадени са предписания за 

утвърждаване на работен лист за 

класификация на отпадъци и за заверка на 

отчетна книга по Приложение № 1 от 

Наредба № 1 от 04.06.20014 г. за дейности с 

отпадъци. 

5. 20.01.2018 5-С/ 22.01.2018 г. Ударена граблива птица 

на пътя Шумен-Варна от 

тежкотоварен камион 

РИОСВ - Шумен Извършена проверка на място, при която се 

състави констативен протокол № СС-01 / 

20.01.2018 в присъствието на лицето, подало 

сигнала. Още същия ден /деня на подаване на 

сигнала/ веднага бе създадена организация за 

предаване на ударената грабливата птица в 

спасителен център – Стара Загора. 

6. 29.01.2018 6-С/29.01.2018 г. Изгаряне на текстилни 

отпадъци от фирма, 

находяща се в складовете  

на бивша база ОКС-

Шумен. 

РИОСВ-Шумен Извърши се проверка на място, при която се 

установи че няма наличие на изгаряне на 

отпадъци. Към момента на проверката в 

района няма наличие на източници на дим. 

По време на извършения оглед, подателя на 

сигнала беше уведомен по телефона за 

направените констатации. Същият не пожела 

да присъства на проверката, както и да даде 

адрес за кореспонденция за изготвяне на 

писмен отговор, относно предприети 

действия, във връзка с подадения сигнал. За 

проверката се състави констативен протокол 



 

 

№ ДЙ-03/29.01.2018 г. 

7. 29.01.2018 7-С/29.01.2018 г. Нерегламентирано 

сметище с. Тъпчилещово, 

общ. Омуртаг 

РИОСВ – 

Шумен, 

общ.Омауртаг 

Постъпил сигнал от Областен управител на 

обл.Търговище, за нерегламентирано 

сметище с.Тъпчилещово, общ. Омуртаг. 

Извърши се проверка на място в 

присъствието на зам.кмет общ.Омуртаг и 

кмет на с.Беломорци., При която се установи, 

по пътя за с.Тъпчилещово в дясно около 5 

квм, площ  в ливада  наличие на изхвърлени 

детски гумени ботуши, около 200-300 броя, 

както и наличие на пластмасови опаковки. По 

информация на кмета на с.Беломорци, 

нарушителя е установен, същия е жител на 

селото. Дадени са предписания за почистване 

на замърсения участък , за предприемане на 

мерки и действия за недопускане на повторно 

замърсяване и формирани на локални 

сметища. Като е и дадено е предписание за 

предприетите действия и мерки към 

нарушителя от страна на кмета на 

обш.Омуртаг . 

8. 29.01.2018г. 8-С/ 29.01.2018 г. Намерен ранен сокол в гр. 

Търговище 

РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-02/ 30.01.2018 г., при която 

се установи, че птицата е от вида Обикновен 

мишелов и има проблем с размаха на лявото 

крило. В тази връзка птицата е изпратена в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

9. 31. 01. 2018 9-С/31.01.2018 Нерегламентирано 

разкомплектуване на 

ИУМПС в с. Паламарца, 

РИОСВ - Шумен Извършена е проверка с представители на РУ 

Полиция – Попово. Съставен е КП № ПП-04 

от 31.01.2018 г. На място е установено че в 



 

 

обш. Попово имот с неизяснена собственост (открита 

поляна в селото) се съхраняват 4 бр. ИУМПС 

и авточасти от ИУМПС. На присъствалият 

при проверката г-н Ц*** Т***, които твърди, 

че ИУМПС са негови е дадено предписание 

за предаване на наличните в имота ИУМПС и 

авточасти от ИУМПС със срок на изпълнение 

до 23.02.2018 г. Подателят на сигнала е 

уведомен за проверката, като не пожела да 

присъства. Не желае да бъде уведомяван за 

резултата. Даденото предписание е 

изпълнено, за което РИОСВ – Шумен е 

уведомена с писмо вх. № 1051 от 19.02.2018г. 

 


