
 

 

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

 

Месец Октомври 2018 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 01.10.2018г. С-85/ 01.10.2018 г. Ранен щъркел край с. 

Преселка 

РИОСВ – 

Шумен 

Сигналът е подаден на 28.09.2018г. в 18:15 часа 

на зеления телефон на РИОСВ – Шумен. Един 

час по-късно е извършена проверка на място с 

Констативен протокол № ИН-10/28.09.2018г., 

при която е установено, че щъркелът е с 

липсващ ляв крак от колянната става надолу и 

не може да лети. В тази връзка птицата е 

изпратена за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на 

сигнала е уведомен по телефона за резултата от 

проверката. 

2. 01.10.2018г. С-86/01.10.2018 г. Замърсяване с отпадъци на 

изхода от с. Мараш към с. 

Салманово 

Община 

Шумен 

С писмо изх. № 86-С(1)/04.10.2018 г. сигналът е 

препратен за решаване по компетентност до 

Община Шумен с копие до подателя на сигнала. 

С писмо вх. № С-86(2)/19.10.2018 г. Община 

Шумен уведомява РИОСВ – гр. Шумен и 

подателя на сигнала, че е възложено на ОП 

„Паркове и обредна дейност“ да организира 

почистването на замърсените с отпадъци 

терени. 

3. 03.10.2018г. С-87/03.10.2018 г. Забелязан дим, в района на 

фирма “Диавена“ ООД 

РИОСВ-

Шумен., 

РДПБЗН-

Шумен 

Сигнала е подаден на дежурния телефон на 

03.10.2018, в 13.00 ч. от РДПБЗН-Шумен и 

граждани за забелязан дим в района на 

„Диавена“ ООД. В същия ден се извърши 

проверка на място, при която се установи, 



 

 

наличие на две горящи купчини от растителни 

отпадъци, натрупани около  складовете 

разположени в бившия консервен комбинат и 

стопанисвани от „Цитрон“ ООД. Огнищата бяха 

загасени от служители на РДПБЗН-Шумен 

Съставен бе констативен протокол с№ ЕВ-А 

56/03.10.2018 г. ,с който е дадено предписание 

на управителя на „Цитрон“ ООД,  да се извърши 

почистване на натрупаните растителни 

отпадъци, и предприемане на мерки за   

недопускане изгаряне на растителни отпадъци. 

Подателите на сигнала са уведоми по телефона 

за извършената проверка.  

4. 05.10.2018г. С-88/05.10.2018 г. Дим от големия комина на 

МБАЛ- Шумен  

РИОСВ-гр. 

Шумен 

Извършени са проверки на място в МБАЛ 

Шумен. Първата проверка е при подаване на 

сигнала в 23,30ч, като след незабавно 

сигнализиране на ПБЗН и извършено изгасяне 

на огнището и прекратяване на горенето. При 

втора проверка е установено, че в ревизионната 

шахта на комина се изгарят растителни 

отпадъци от клони и листа от почистване на 

градината на болницата. Дадено е предписание 

за преустановяване изгарянето и ограничаване 

на достъпа до шахтата. Съставен е АУАН за 

нарушение на ЗУО – з изгаряне на отпадъци 

5. 05.10.2018г. С-89/05.10.2018 г. Замърсяване на околната 

среда от дейността на 

свинеферма „Фаворит-97“ 

ЕООД с. Царев брод 

РИОСВ – 

Шумен, 

ОДБХ-

Шумен 

Сигнала е препратен в РИОСВ – Шумен от 

МОСВ, дирекция ПОС. Извършена е проверка 

на място с констативен протокол № ПП-69 от 

09. 10. 2018 г., при която от експертите по 

направления ОВ, ОЧАВВФФ, „КПКЗ“ и „ОХВ“ 

и УООП не са установени нарушения на 

екологичното законодателство. Не е установено 



 

 

нерегламентирано изтичане на отходни води от 

свинекомплекса, не са установени наличие на 

миризми извън територията на 

производствената площадка. Генерираните от 

дейността отпадъци, се третират съгласно 

изискванията на ЗУО. За съхранение на 

торовият отпад са налични 4 бр. бетонови 

лагуни с достатъчен обем. След периода на 

узряване, същият се използва за наторяване на 

8 000 дка. Собствени и арендувани земеделски 

земи. Капацитета на свинекомплекса е под 

праговата стойност по приложение 4 от ЗООС. 

Изпратено е писмо изх. № С-89(1) до ОДБХ – 

Шумен за извършване на проверка съобразно 

компетенциите на дирекцията, относно 

съхранението и използването на торовата маса. 

Изпратено е писмо и е получен отговор от В и К 

Шумен ООД вх. № С-89 от 17. 10. 2018 г. 

относно твърдението в сигнала, че се замърсява 

водоизточника на с. Царев брод, от което става 

ясно че същият е на около 4, 5 км. От 

населеното място и към момента е с осигурена 

СОЗ  и не е установявано влошено качество на 

питейните води. Изпратено е писмо изх. № С-

89(3) от 15. 10. 2018 г. до МОСВ, дирекция ПОС 

с резултатите от проверката. Получено е писмо  

вх. № С89-6 от 22. 10. 2018 г от ОДБХ шумен с 

резултатите от проверката. Не са  констатирани 

несъответствия.  

6. 05.10.2018г. С-90/05.10.2018 г. Втори сигнал за 

замърсяване водите на 

напоителен канал със сив 

РИОСВ-

Шумен,  

БДЧР-Варна  

Проведен разговор по телефона с подателя на 

сигнала, в който е обяснено, че сигналът е 

препратен за решаване по компетентност да НС 



 

 

цвят и неприятна миризма 

от яз. Поляница 

НС-Русе гр. Русе БДЧР-Варна. Отговорът от НС-Русе е 

препратен с писмо до подателя. 

7. 10.10.2018г. С-91/09.10.2018 г. Теч на отпадни води по  

ул. „Тича“№5 в                    

с. Ясенково , обл. Шумен 

РИОСВ-

Шумен,  

Община 

Венец 

Сигнала е препратен от ОД на МВР-Шумен. 

Извършена е проверка на място на ул.“Тича“ в село 

Ясенково.Установено е наличие на подземна 

пластмасова тръба за отпадъчни води , с изход на 

около 2 м. пред жилищен имот на ул.“Тича“№ 9. 

Непосредствено до жилищна сграда на ул. „Тича“№ 

5 е наличен бетонов резервоар за отпадъчни води , 

разположен в прилежащата ивица към улицата. 

Съставен е Констативен протокол № ИН-014 

/10.10.2018 г. Дадени са предписания на кмета на 

село Ясенково: 1.Да уведоми писмено всички 

собственици на имоти на ул. Тича за задължението 

им до 17.10.2018 г. да прекратят 

нерегламентираното заустване на отпадъчни води и 

до 12.11.2018 г. да изградят събирателни резервоари 

за отпадъчни води в границите на имотите си.  

2.Да уведоми писмено до 16.11.2018 г. Кмета на 

общ. Венец и РИОСВ-Шумен за резултатите от 

предприетите мерки по изпълнение на        

предписание 1. 

8. 10.10.2018г. С-92/10.10.2018 г. Нерегламентирани 

сметища в селата Малка 

черковна и Свободица. 

Депониране на ЖТО до 

местно дере в с. Капище, 

заустване на битово – 

фекални води в дерето в с. 

Капище. 

РИОСВ – 

Шумен, 

Община 

Антоново 

Извършена е проверка на място в посочените 

села, съвместно с представител на община 

Антоново, за което е съставен констативен 

протокол № ПП-72 от 16.10.2018 г. При 

проверката присъства и подателят на сигнала. 

Установиха се нерегламентирани замърсявания 

с отпадъци в селата Малка черковна и 

Свободица. В с. Капище не се установи наличие 

на торов отпад по брега на дерето, както и 

заустване на битово – фекални води в дерето. 

Във връзка с установеното, на кмета на общ. 

Антоново е дадено предписание за почистване 



 

 

на замърсените участъци в посочените села, със 

срок на изпълнение до 16. 11. 2018 г.  

9. 11.10.2018г. С-93/11.10.2018 г. Формирано 

нерегламентирано 

сметище в 

междублоковото 

пространство на ул. 

„Панайот Хитов“ № 7, гр. 

Шумен 

Община 

Шумен 

С писмо изх. № С-93-(1)/17.10.2018 г. сигналът 

е препратен за решаване по компетентност до 

Община Шумен с копие до подателя на сигнала. 

С писмо ОА-2196/30.10.2018 г. Община Шумен 

уведомява РИОСВ – гр. Шумен, че е извършена 

проверка на място от служители на общинска 

администрация Шумен, при която не е 

установено замърсяване с отпадъци. Потърсено 

е по-подходящо място за разполагане на 

контейнера, като е взето решение да се 

премести до двата контейнера за смесени 

битови отпадъци на ул. „Гурко“ № 2, над детска 

ясла № 4 “Радост“. Към момента контейнерът е 

преместен на горецитирания адрес. 

 

10.  11.10.2018г. С-94/11.10.2018г. Преливане на отпадъчни 

води от Кланница в м. 

„Тунесец“, гр. Велики 

Преслав от което се 

замърсява земна площ в 

района    

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е незабавна проверка на място 

съвместно с РЛ Шумен. Установено е, че 

отпадъчни замърсени производствени води, от 

Кланица  на „Енола мес“ м. „Тунесец“, гр. 

Велики Преслав постъпват в разпределителна 

шахта. От нея чрез канал същите се вливат в 

открит бетонов резервоар и от него преливат в 

земна площ. С това протичат като поток с 

дължина около 100-150м. в нива  и попиват в 

почвата. С това се замърсява почвения 

хоризонт. Взети са водни проби от отпадъчните 

води при разпределителна, изходяща шахта и от 

изтичащи и зауствани отпадъчни води в земна 

площ. За производствените отпадъчни води 

няма изградено пречиствателно  съоръжение. 



 

 

Има поставена подземна метална цистерна за 

събирането им и изчерпване и транспортиране 

до ГПСОВ. Дадено е предписание за 

прекратяване заустването на замърсени 

отпадъчни води от дейността и замърсяване на 

земни площи чрез затваряне на кран и 

тампониране на изходяща тръба. Извъшена е 

втора проверка за последващ контрол. 

Установено е изпълнение на дадното 

предписание. Сигнала е решен.       

11. 15.10.2018г. С-95/ 15.10.2018 г. Щъркел, който не може да 

лети – землище с. 

Коньовец, общ. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-38/15.10.2018г., при която се 

установи, че сигнала е неоснователен, тъй като 

птицата няма видими външни наранявания и 

може да лети. Подателят на сигнала е уведомен 

по телефона за резултата от проверката. 

12. 16.10.2018г. С-96/ 16.10.2018 г. Намерен мишелов със 

счупено крило в с. 

Кюлевча, общ. Каспичан 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-39/16.10.2018г., при която се 

установи, че птицата е от вида Обикновен 

мишелов и е с наранени ляво крило и гръб, и не 

може да лети. Подателя на сигнала присъства по 

време на проверката. Сутринта на 17.10.2018г., 

преди транспортирането на мишелова до 

Спасителния център за диви животни в гр. 

Стара Загора, се установи, че птицата е умряла 

през нощта. С оглед на това, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното 

разнообразие, мишеловът е оставен в района, в 

който е бил намерен. 

13. 23.10.2018 С-97/23.10.2018 Замърсена вода в 

обществен кладенец в с. 

Градище , общ. Шумен. 

БДЧР Варна, 

РЗИ Шумен, 

Община 

Изпратени са писма изх. № С-97/24.10.18г., за 

препращане на сигнала по компетентност до 

БДЧР Варна, РЗИ Шумен, Община Шумен. 



 

 

Животните не искат да 

пият вода от кладенеца. 

Податела не си е дал 

адреса  

Шумен Очакват се отговори от институциите.   

14. 25.10.2018г. С-98/25.10.2018 г. Нерегламентирани 

сметища на територията на 

ОПУ – Шумен на главен 

път Шумен - Смядово 

РИОСВ - 

Шумен 

Предстои извършване на проверка. 

15. 26.10.2018г. С-99/26.10.2018 г. Замърсяване на р. 

Провадийска в района на 

гр. Провадия . Уведомени 

са БДЧР-Варна И РИОСВ-

Варна. По указания на 

БДЧР сигналът е 

препратен в РИОСВ-

Шумен, тъй като вероятни 

 причинители на  

замърсяването са 

промишлени обекти на 

територията на област 

Шумен. 

РИОСВ – 

Шумен, 

БДЧР-Варна 

Извършена е съвместна проверка с БДЧР-Варна 

и РЛ-Шумен. Извършен е оглед на 

р.Провадийска в района на гр. Каспичан и на 

промишлените предприятия „Рока 

България“АД, „Крис Ойл“ООД и „Айсис“ООД, 

заустващи отпадъчни води в р. Провадийска. 

Установи се, че водите на р. Провадийска при 

мост до „Крис Ойл“ООД и мост до 

„Айсис“ООД са видимо чисти. При точките на 

заустване на производствените и битово-

фекалните отпадъчни води на „Рока 

България“АД се установи наличие на отложени 

бели утайки по повърхността в посока към 

реката. За установяване на качеството на 

заустените отпадъчни води на „Рока 

България“АД се взеха водни проби от точки за 

мониторинг,съгл. КР № 455-Н0-И0-А3/2017 г.-

на изход ЛПСПОВ и на изход ЛПСБФОВ. 

 

 

 

 

 

 


