
 

 

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

 

Месец Август 2017 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 01.08.2017 г. 81-С/01.08.2017г. Непоносима миризма на 

оборска тор в гр. 

Търговище. Подателят 

предполага, че е от торене 

на земеделски земи. 

Община 

Търговище 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност от Община Търговище. 

2. 02.08.2017 г. 82-С/02.08.2017 Замърсен терен със 

строителни отпадъци гр. 

Шумен, ул. “Строител“  

собственост на „Мадара“ 

АД 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ-Шумен, при извършената проверка на 

място на 09.08.2017 г. в имот № 83510.669.458 

на ул. „Строител“ се установи, че са налични 

строителни отпадъци с площ около 4000 m². 

Бяха дадени 3 бр. предписания за почистване 

на замърсените площи със строителните 

отпадъци. 

3. 03.08.2017 г. 83-С/03.08.2017г. Източено езеро „Борово 

око“, появява се умряла 

риба, миришеща лошо. 

Община 

Търговище 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност от Община Търговище. С 

писмо вх. № 4440/17.08.2017 г. с копие до 

подателката на сигнала община Търговище, 

уведомява РИОСВ, че на място не е 

установено източване на езерото и наличие на 

умряла риба. 

4. 07.08.2017 г. 84-С/07.08.2017 г. Изгаряне на отпадъци и 

автомобилни гуми след 

17:00 часа в събота и 

неделя, между реката и 

блок, находящ се на ул. 

Дедеагач № 17, гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност от Община Шумен с писмо с 

изх. № 84-С/15.08.2017 г. Получено писмо от 

Община Шумен с вх. № 4548/24.08.2017 г., 

относно извършена проверка при която не е 

установено изгаряне на отпадъци и 



 

 

автомобилни гуми или остатъци от вече 

изгорени такива. 

5. 09.08.2017 г. 85-С/09.08.2017 г. Сигналът е препратен от 

Районно управление гр. 

Нови пазар с молба за 

съвместна проверка и е 

относно неправилно 

отглеждане на около 100 

бр. кози и 30 бр. кучета в 

имот находящ се на ул. 

Балкан № 22, с. Памукчи и 

замърсяване с торови 

отпадъци. 

Община Нови 

пазар, ОДБХ-

Шумен, 

РИОСВ-

Шумен 

Изпратено е писмо до РУ-Нови пазар с изх. № 

85-С/15.08.2017 г., с което са уведомени, 

относно компетенциите на ОДБХ-Шумен и 

Община Нови пазар, както и че ще се извърши 

проверка на обекта на 17.08.2017 г. Извършена 

е проверка с представител на РУ-Нови пазар, 

при която не са установени течове и 

замърсяване с торови отпадъци от обекта. 

Съставен е констативен протокол № ДЙ-

45/17.08.2017 г. Изпратено е уведомително 

писмо до РУ Нови пазар, относно извършената 

проверка с изх. № 85-С/24.08.2017 г. 

6. 09.08.2017 г. 86-С/09.08.2017 г. Силен шум от складовете 

на фирма «Пестицид» 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място, съставен КП № 

ЗК-63/16.08.2017 г. Установи се, че основни 

източници на шум на площадката са 8 бр. 

елеватори за прибиране на зърното към 

складовете за съхранение и вътрешен 

транспорт, осъществяващ спомагателни 

дейности. В момента на проверката не 

функционираха съоръженията за прием на 

зърно, а се извършваще съхранение на същото. 

Въпреки това на „Пестицид“ ЕООД са дадени 

предписания за извършване на собствени 

измервания на шум излъчван в околната среда 

за дневен, вечерен и нощен период, както и в 

място на въздействие. Също така и 

предприемане на мерки за подобрение на 

техническите съоръжения, излъчващи шум, с 

цел неговото намаляване. Писмо изх. № 86-

С/17.08.2017 г. е изпратено до гл. специалист 



 

 

на кв. „Мътница“, гр. Шумен за уведомяване 

на подателите на жалбата за извършената 

проверка и за съответните констатации от нея. 

7. 10.08.2017 87-С/10.08.2017г. Замърсяване на каменист 

път в с. Сушина с оборска 

тор и изтичане на 

отпадъчни води, 

замърсени с торова маса в 

яз. Тича 

РИОСВ- гр. 

Шумен 

Извършена проверка на животновъден обект-

овцеферма в с. Сушина. Не се установи 

наличие на торова маса извън бетонираната 

площадка на овцефермата. Не се установи 

изтичане на отпадъчни води в околни терени  

или към яз. Тича. Съставен Констативен 

протокол № ПС-65/18.08.2017г. Подателят на 

сигнала не присъства на проверката /не 

отговаря на мобилния си телефон/ 

8. 14.08.2017г. 89-С/14.08.2017 г. Намерен щъркел със 

счупен крак в кв. 

Дивдядово, гр. Шумен, ул. 

„Хан Пресиян“ № 9 

РИОСВ-гр. 

Шумен 

Извършена проверка на място, съставен КП 

РГ-22/12.08.2017г. Установено е, че щъркела е 

намерен на 09.08.2017г. Подателката на 

сигнала присъства при прибирането на 

екземпляра. Птицата е транспортирана до 

Спасителен център „Зелени Балкани“- гр. 

Стара Загора на 13.08.2017г. 

9. 18.08.2017 г. 90-С/18.08.2017 г. Силна миризма около 

„Господинови 

Строймаркет“, гр. Шумен 

РИОСВ-гр. 

Шумен 

Извършена проверка на място, съставен е КП 

№ ЗК-64/18.08.2017 г. Обходи се района около 

търговски обект „Господинови Строймаркет“ 

и Сепариращата инсталация. Не се установи 

наличие на неприятна миризма в района на 

бул. „С. Велики“, гр. Шумен. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона за 

извършената проверка и констатациите от нея. 

Същият отказа да присъства на проверката, 

защото отсъствал в момента. 

10. 22.08.2017г. 91-С/22.08.2017г. Намерен щъркел с 

наранено око в с. 

Камбурово 

РИОСВ- гр. 

Шумен 

При извършена проверка на място с  КП № 

АН-05/ 23.08.2017г. е установено, че птицата, 

от вида – бял щъркел, е с видимо нараняване 



 

 

на лявото око, без други белези на нараняване 

по тялото, неспособно да лети, щъркела е 

изпратен за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни – гр. Ст. 

Загора. Подателя на сигнала присъства по 

време на проверката. 

11. 28.08.2017 г. 92-С/28.08.2017 г. Нарушена проводимост и 

лоша миризма от реката, 

минаваща по средата на 

гр. Нови Пазар 

Община Нови 

Пазар 

Изпратено писмо до община Нови пазар за 

решаване по компетентност. 

 


