
 

 

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

 

Месец Януари 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.01.2020г. С-01/03.01.2020 В село Сушина има 

чешма селска голяма 

(изворна). Хората си 

пълнят вода от тази 

чешма, от 3 дена в селото 

няма вода имало авария 

ВиК и се принуждаваме 

да пълним вода от тази 

селска чешма, обаче от 

известно време самата 

вода образува стомашни 

болки, не е мътна с 

микроби в нея, която се 

вижда с просто око. Има 

овцеферма в селото и 

когато завали или се 

разтопяват снеговете и 

има сок от изпражнения 

на овцете влиза в 

вододайната зона на яз. 

Тича. Нерегламентирани 

отпадъци от боклук. 

РИОСВ-Шумен 

РЗИ-Шумен 

БДЧР 

ОДБХ-Шумен 

Община Върбица 

Сигнала е препратен до РЗИ-Шумен за 

решаване по компетентност. Изпратени са 

писма за извършване на съвместна проверка 

по компетентност на институциите БДЧР и 

ОДБХ. 

На 08.01.2020г. е извършена съвместна 

проверка с представители на БДЧР, на място 

в с. Сушина. Установено е, че при вход към с. 

Сушина, по посока Иваново-Сушина, при 

снети ГК СШ 43о 4‘ 18,1“ и ИД 26о45’40,0“ 

са констатирани, свободно на терен 

изхвърлени битови отпадъци, непосредствено 

до обработваеми земни площи. 

При оглед на и около цитираната изворна 

чешма, не е установено видимо замърсяване 

на водите от чешмата и на околните площи с 

животински или битови отпадъци. 

При проверка на овцеферма в с. Сушина, със 

снети ГК СШ 43о03’59,0“ и ИД 26о45‘48“ е 

установено, че за дейността на овцефермата 

са налични на обекта бетонова септична яма 

за битови отпадъчни води, водоплътна 

септична яма за течна торова маса и 

заградена бетонова площадка за твърда 

торова маса. Не е установено 

заустване/изтичане на отпадъчни води от 



 

 

обекта. За констатациите от проверката е 

съставен Констативен протокол №АН-

01/08.01.2020г., с който са дадени 

предписания на Община Върбица за 

почистване на установеното замърсяване с 

отпадъци и предприемане на мерки за 

предотвратяване на повторното им 

образуване. 

2 6.01.2020 г. С-2/06.01.2020 г. Разкомплектоване на 

ИУМПС в с. Паламарца, 

общ. Попово 

РИОСВ гр. 

Шумен 

Извърши се проверка на място, при което се 

установи 1 бр. МПС пред дома на г-н Н* К*. 

При проверката се представиха 2 бр. талони 

за регистрация на МПС, отговарящи на 

марката, модела и № на рамата на 

автомобила. Същият е цял и с него не е 

извършвана дейност по разкомплектоване. 

Около автомобила няма наличие на отпадъци 

получени от дейност по разкомплектоване на 

ИУМПС. Състави се констативен протокол 

№ ДЙ 07/16.01.2020 г. 

3 06.01.2020 С-3/06.01.2020 г. Образувано локално 

замърсяване в с. 

Черноглавци, общ. Венец  

РИОСВ-гр. 

Шумен 

Извършена проверка на 09.01.2020, с 

констативен протокол ДЯ-01, дадено е 

предписание за почистване на замърсяването 

на община Венец  

4 6.01.2020 г. С-4/06.01.2020 г. Наличие на 

нерегламентирано 

сметище в с. Войвода, 

общ. Нови пазар 

Община Нови 

пазар 

Извършена е проверка на място на 09.01.2020 

г. съставен е констативен протокол № ДЙ-

06/09.01.2020 г. с който е дадено предписание 

да се почистят констатираните замърсявания 

5 6.01.2020 г. С-5/06.01.2020 г. Наличие на 

нерегламентирано 

сметище в с. Стоян 

Михайловски, общ. Нови 

пазар 

Община Нови 

пазар 

Извършена е проверка на място на 09.01.2020 

г. съставен е констативен протокол № ДЙ-

06/09.01.2020 г. с който е дадено предписание 

да се почистят констатираните замърсявания 



 

 

6 08.01.2020 . С-6/08.01.2020 г. СИГНАЛ ЗА 

НЕПРАВОМЕРНО 

ИЗТИЧАНЕ НА 

ОТПАДНИ ВОДИ В 

ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ 

КЛАНИЦА "ЗЛАТНО 

РУНО" 

РИОСВ Изготвен отговор изх. № С-06-(1) от 

13.01.2020 г. с информация, че: 

-  На 27.12.2019 г. е била извършена 

проверка на място в производствения 

обект. 

- На 31.12.2019 г. е извършен последващ 

контрол 

7 13.01.2020г. С-7/13.01.2020 г. Струпани строителни 

отпадъци в посока 

стадиона около старините 

и сметището в гр. Плиска 

РИОСВ-Шумен 

Кметство гр. 

Плиска, Община 

Каспичан 

На 15.01.2020 г. е извършена проверка, и 

оглед на посочените в сигнала замърсени 

места. На паркинга до старините в гр. Плиска 

се установи наличие на купчина торова маса, 

около 10-15 м2 строителни отпадъци,  

хартиени  и пластмасови отпадъци и др. На 

старото сметище в гр. Плиска, се установиха 

купчини със строителни отпадъци, земна 

маса отпадъци от ПВЦ бутилки, и др. За 

гореописания терен се свалиха и GPS 

координати N:43о21’13,6“ и E: 27о07’04.1“. 

При проверката присъстваше и кмета на гр. 

Плиска. За констатациите от проверката е 

съставен констативен протокол №ЕВ-А 

01/15.01.2020 г. с който е дадено едномесечно 

предписание на кмета на гр. Плиска да 

извърши почистване на замърсените 

участъци. 

8 16.01.2020г. С-8/16.01.2020г.  Изместване на трасето на 

магистрала „Хемус“ в 

участъка на с. Водица, 

общ. Попово, спрямо 

одобрен  ДОВОС за ИП 

„Доизграждане на АМ 

„Хемус” (Ябланица - 

МОСВ/БД Сигнала е препратен до МОСВ с писмо 

изх.№ С-8 (2)/17.01.2020г.  



 

 

Белокопитово)” с което се 

засяга пояс II на СОЗ на 

източник на минерална 

вода Р2 и ще се замърси 

района около 

изграждащия се СПА 

комплекс, базиран на 

добиващата се минерална 

вода. 

9 16.01.2020г. С-9/16.01.2020 Сигнал относно 

сметосъбирането и 

съхранението на СБО от 

община Попово  

РИОСВ-гр. 

Шумен 

Извършена  е проверка на 13.01.2020 г. на 

кмета на община Попово, като му е дадено 

предписание да сключи договор с фирма 

имаща документ по чл. 35 от ЗУО и да 

започне предаване на отпадъците. На 

подателя на сигнала е отговорено с писмо 

изх. № С-9-1 от 30.01.2020 г. за всички 

действия, които е предприел РИОСВ-гр. 

Шумен: дадени предписания, съставени 

АУАН и е сезирана Районна прокуратура 

Попово 

10 23.01.2020г. С-10/23.01.2020 г. Източване на води от 

язовир „Каваците“ чрез 

изходящ Кран 

Басейнова 

дирекция 

„Дунавски 

район“ и Ловно 

рибарско 

дружество 

гр.Попово 

Изпратено до БД“ДР“ с изх.№ С-10-(1) от 

23.01.2020 г. и до ЛРД с “ с изх.№ С-10-(2) от 

23.01.2020 г.   

11 24.01.2020г. С-11/24.01.2020 г. Преливане на битово-

фекални отпадъчни води 

от частен имот във вилна 

зона „Под манастира“, 

местност „Чашка“, по 

Община Шумен Препратено по компетентност до Община 

Шумен с писмо изх. № С-11-(1) от 27.01.2020 

г. 



 

 

пътя за с. Лозево 

12 27.01.2020г. С-12/27.01.2020г. от   

112  

Дървообработващо 

предприятие замърсява 

въздуха, има дим  

РИОСВ-Шумен На 27.01.20 г. е извършена проверка на място 

в цех за производство на екопелети.   При 

оглед се установи че в обекта е инсталирана и 

работеща линия за производство на пелети от 

дървен материал В процеса се използва 

барабан сушилня работеща на пелети  и  с 

топлоносител - пара. Към производственото 

помещение е изведена локална аспирационна 

сиситема с пречиствателно съоръжение- 

циклон. В момента на проверката  не се 

установи пушек и дим в района на обекта.  За 

констатациите от проверката е съставен 

констативен протокол № ЕВ-А 02/27.01.2020 

г. с който е дадено едномесечно предписание 

на управителя  да изпълни точка за вземане 

на проби от аспирация към производствените 

съоръжения,  съгласно нормативните  

изисквания.  

13 27.01.2020г. С-13/27.01.2020 г. Струпване на отпадъци на 

голяма площ вдясно от 

язовир Кюлевча 

РИОСВ-гр. 

Шумен 

Извършена съвместна проверка на 05.02.2020 

г. с представители на община Каспичан на 

терена в с. Кюлевча до язовира. От 

проверката се установи, че терена е 

собственост на Вигор ЕООД. Община 

Каспичан е извършила проверка 19.12.2019 г., 

като е наредила със Заповед на дружеството 

да почисти терена със срок до 07.02.2020 г. 

РИОСВ-гр. Шумен изпрати покана за 

съставяне на АУАН на управителя на 

дружеството и предписание за почистване.   

14 27.01.2020г. С-14/27.01.2020 г.  Силна миризма на отрова 

и замърсяване на 

РИОСВ-Шумен На 27.01.20 г. и на 28.01.2020 г. са извършени 

проверки на място и по документи на обект 



 

 

атмосферния въздух „Артемис“ ООД, гр. Шумен, наемател на 

производствено – складова база, собственост 

на „Агро Найл“ ООД. Установено е, че се 

извършва дейност по лакиране и печат на 

алуминиеви листи. На Дружеството са дадени 

общо 6 броя предписания за привеждане на 

производствената дейност в съответствие, 

касаещо нормативните изисквания на ЗУО, 

ЗЧАВ и ОХВ. Подателката на сигнала е 

уведомена по телефона на 28.01.20 г. за 

предприетите действия от страна на РИОСВ – 

Шумен. Изпълнени са всички предписания 

дадени с констативния протокол. 

 


