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

 

 

Месец Септември 2017 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 04.09.2017  93-С/04.09.2017г. Изхвърляне на отпадъци на терен, находящ се в 

с. Ловец, общ. Върбица, в близост до яз. Тича, 

както и разпилени отпадъци около съдовете за 

събиране на битови отпадъци в с. Ловец. 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място, при 

която се констатира наличието на 2 

бр. купчини с отпадъци, като едната 

съдържа растителни отпадъци, 

отпадъци от опаковки и строителни 

отпадъци, а другата само строителни 

отпадъци. Купчините са в близост до 

яз. Тича. Не се установи наличие на 

разпилени отпадъци около съдовете 

за събиране на битови отпадъци, 

разположени в с. Ловец. Към момента 

на проверката същите бяха празни. За 

проверката е съставен констативен 

протокол № ДЙ-48/08.09.2017 г. с 

който са дадени предписания на 

кмета на с. Ловец за почистване на 

констатираните замърсявания и 

недопускане на повторно 

замърсяване на СОЗ на яз. Тича. 

Получено е писмо с вх. № 

5016/21.09.2017 г., относно 

изпълнение на предписание № 2. 

Получено е писмо с вх. № 

5103/28.09.2017 г. за изпънение на 

предписание № 1. 



2. 04. 09. 2017 94 – С/04.09.2017 г. Изхвърляне на пластмасови опаковки с 

пиктограми на опасни отпадъци на РД – 

Шумен от камион на „Екомакс“ ООД 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място в деня 

на получаване на сигнала. Съставен е 

КП № ПП-63 от 04. 09. 2017 г. На 

„Екомакс“ ООД е дадено 1 бр. 

предписание, относно събиране и 

преместване на отпадъците на 

площадка отговаряща на 

изискванията на Наредбата по чл. 43, 

ал. 1 от ЗУО., със срок на изпълнение 

до 05.09.2017 г. Предписанието е 

изпълнено с писмо вх. № 4730 от 

05.09.2017 

3. 07.09.2017  95-С/07.09.2017 г. Замърсяване със строителни отпадъци в кв. 

Дивдядово 

Община 

Шумен 

Изпратено писмо с изх. № 95-

С/12.09.2017 г. до Община Шумен за 

решаване по компетентност с копие до 

подателя на сигнала. 

4. 08.09.2017 96-С/08.09.2017 г. Замърсяване и лоша миризма на реката в с. 

Съединение и р. минаваща под кв. Бряг, гр. 

Търговище 

РИОСВ – 

Шумен 

Изпратено е писмо с изх. № 96-

С/19.09.2017 г. до подателя на сигнала 

за подаване на повече информация, 

необходима за извършване на 

проверка. 

5. 12.09.2017г. 97-С/12.09.2017 г. Замърсяване на р. Провадийска- гр.- Каспичан 

в района на моста за с. Каспичан. При 

извършване на държавен  мониторинг на с-

мата за мониторинг на МОСВ се установи, че 

цвета на реката е с интензивно червен цвят и с 

наличие на остатъци и парчета от зеленчуци. 

Предполагаем замърсител „Айсис“ ООД 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е незабавна проверка на 

място, с участието на РЛ – Шумен и 

БДЧР. Установено е описаното в сигнала 

замърсяване. Констатирано е 

нерегламентирано заустване на 

производствени отпадъчни води от 

консервна фабрика – „Айсис“ ООД. Взети 

са водни проби. Съставен е Протокол за 

проверка ПС-66/12.09.2017 г. С КП ПС-

66-1/02.10.2017 г. са констатирани 

превишения по всички анализирани 

показатели. Съставен е АУАН ПС-

10/02.10.2017 г. 



6. 13.09.2017г. 98-С/ 13.09.2017 г. Наличие на прилепи в таванско помещение РИОСВ - 

Шумен 

На 14.09.2017 год. при проведен 

телефонен разговор с подателя на 

сигнала, същия ни информира, че се е 

свързал и с РД „ПБЗН“ – Шумен, след 

което служители на дирекцията са 

посетили адреса и прибрали прилепите в 

кашонче. След проведен разговор със 

служител на дирекцията се установи, че 

след прибирането им, прилепите са били 

пуснати на свобода на територията на ПП 

„Шуменско плато“.  

7. 15.09.2017 

г. 

99-С/15.09.2017 г. Замърсяване на въздуха от цех за хидратна вар, 

с. Троица. 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на“ СМА 

.Бургасминерал вар“. Съставен КП 

№РГ-26.Предприятието работи. Не се 

установи видимо замърсяване на 

атмосферния въздух от 

организираните източници на 

емисии.Извършва се оросяване на 

вътрешните пътища на площадката.Не 

се установи наличие на 

неорганизирани прахови емисии. 

8. 25.09.2017г. 101-С/ 25.09.2017г. Притежаване и предлагане за продажба на 

препариран Орел, чрез обяви в www.olx.bg и 

www.bazar.bg 

РИОСВ - 

Шумен 

Изпратено е писмо до ОДМВР – гр. 

Търговище с Изх. № 101-С/ 

29.09.2017г. за оказване на съдействие 

за установяване самоличността и 

координати на лицето, пуснало 

обявите за продажба на препарирания 

орел. 
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