
 

 

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

 

Месец Януари 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 06.01.2022 г. С-1/06.01.2022 Нерегламентирано 

сметище от битови 

отпадъци в с. Горна 

Хубавка, общ. Омуртаг 

РИОСВ; 

Община Омуртаг 

Изпратено е писмо вх.№ С – 1/07.01.2022г. 

за решаване на проблема по компетентност. 

Получен е отговор от Общ. Омуртаг за 

предприети действия с вх. № С-1 (2) / 

28.01.2022 г. 

2 06.01.2022 г. С-2/06.01.2022 Получено писмо за 

съвместна проверка от 

БДЧР, относно заведен 

сигнал за измряла риба в 

следствие на замърсяване 

на водите на яз. Русалка в 

землището на с. Сейдол, 

обл. Разград. 

БДЧР;  

РИОСВ-Русе 

Препратен на РИОСВ-Русе за предприемане 

на действия по компетентност. 

3 12.01.2022 г. С-3/ 12.01.2022 Нелегален автосервиз в 

гр. Шумен, усещане на 

неприятна миризма 

РИОСВ-Шумен; 

Община Шумен 

Извършена проверка на терен, намиращ се на 

територията на бивше ЗИЕНО. Бе проведен 

телефонен разговор с жалбоподателя, който 

отказа да присъства при проверката. От 

огледа не се установиха следи от горивни 

процеси. Проведоха се разговори с 

управителите на някои фирми, които се 

подписаха в протокола като присъстващи. 

Две от предполагаемите гаражни клетки, 

касаещи информацията в сигнала бяха 

заключени. Съставен е констативен протокол 

№ СС-06 / 27.01.2022 г.  



 

 

4 12.01.2022 г. С-4/12.01.2022 г. 1. Направени са външни 

линейни сифони върху 

платно и тротоара, които 

са присъединени към 

близката канализация. 

Най-вероятно няма 

проект и разрешение за 

това. 

2. Ежедневно вечер калта 

от измитите коли се 

извозва и изхвърля с 

ръчна количка в 

коритото на река 

Поройна, което е в 

непосредствена близост, 

това води до поетапното 

й запушване и опасност 

от преливане при обилни 

валежи. 

3. Подсушаването и 

почистването с 

прахосмукачка се 

извършва върху тревни 

площи на паркът от 

среща, които са 

отъпкани и дори 

насипани с чакъл. 

РИОСВ; Община 

Шумен 

Изпратено писмо с №С-4/13.01.2022 г. до 

община Шумен за определяне на 

представител. 

Извършена извънредна проверка на място 

заедно с представител на общината. 

Автомивката функционира. За пречистване 

на отпадъчните води има ЛПС и уловител 

преди т. на заустване към градската 

канализационна мрежа. При проверката се 

установи, че съоръженията функционират. 

ЛПС – каломаслоуловител е изпълнен по 

одобрен проект и към момента на проверката  

поради минусовите температури и 

замръзване на капаците на съоръжението не е 

възможен оглед на състоянието. На 

проверката не беше представен договор с 

ВиК, Договор с лицензирана фирма за 

почистване на ЛПС и дневник за 

експлоатацията на съоръжението. 

Установи се, че дружеството не притежава 

утвърдени работни листи за класификация на 

отпадъците по реда на Наредба №2 за 

класификация на отпадъците. При обход на 

коритото на река Поройна в близост до 

обекта се установи наличие на пръст по 

склона на коритото, по думи на 

представителя на дружеството, пръста е 

изхвърлена от тях вечерта на предният ден. 

Те били от измиване на камион, който бил 

измит. По думи на представителя на 

дружеството, образуваните отпадъци  от 

работата на автомивката се предават на 



 

 

фирма. Не беше представен договор за 

предаване на отпадъците. Установи се 

наличие на 5 бр. туби от препаратите 

използвани в автомивката Според думите на 

представителя на дружеството празните 

опаковки се предават обратно на доставчика. 

 

Дадени предписания: 

1. Да се подадат в РИОСВ - Шумен 

работни листи за класификация на 

отпадъците, които се генерират от 

дейността на дружеството към 

Наредба №2 за класификация на 

отпадъците; Срок 27.01.2022 г. 

2. Да се представи копие на дневник за 

състоянието на ЛПС в РИОСВ - 

Шумен; Срок 20.01.2022 г. 

3. Да се представи копие на договор с 

лицензирана фирма за почистване на 

ЛПС в РИОСВ-Шумен; Срок 

20.01.2022 г. 

4. Да се представи копие на договор с 

ВиК за водоползване и заустване на 

отпадъчни води в канализационната 

мрежа. Срок 20.01.2022 г. 

5 13.01.2022 г. С-5/13.01.2022 Изхвърляне на строителни 

отпадъци на ул. „Средна 

гора“, гр. Шумен 

Община Шумен С писмо изх. № С-5/17.01.2022 г. сигналът е 

препратен за решаване по компетентност до 

Община Шумен. 

6 18.01.2022 г. С-6/18.01.2022 Замърсяване на питейни 

води от отглеждането на 

биволи и крави, наличие 

на умрели животни в етап 

РИОСВ; ОДБХ; 

БДЧР. 

На 31.01.2022 г. беше извършена проверка на 

място с представители на ОДБХ и БДЧР, не 

са констатирани нарушения на екологичното 

законодателство. Не са дадени предписания. 



 

 

на разлагане в близост до 

яз. Тича, землище на с. 

Сушина, общ. Върбица 

За осъществено отклонение на повърхностно 

течащи води от водоем, непосредствено до 

ресторант Русалка, беше съставен АУАН от 

представител на БДЧР. 

7 20.01.2022 г. С-7/20.01.2022 Отвеждане на отпадъчни 

води от жилищна сграда в 

дворно място, в с. 

Здравец, общ. Търговище 

Община 

Търговище 

Препратен за решаване по компетентност с 

изх. № С-7-(1) / 25.01.2022 г. 

8 21.01.2022 г. С-8/21.01.2022 Изгаряне на отпадъци и 

разкомплектоване на 

ИУМПС в гр. Шумен, ул. 

Стара планина. 

РИОСВ Шумен       

Община Шумен 

Извършена е проверка на място с 

представител на РУ на МВР гр. Шумен. 

Констатирано е наличие на около 12-13 бр. 

ИУМПС, съхранявани на ул. Стара планина 

на разклона за бившия старчески дом от 

двете страни на пътя. Съставен е констативен 

протокол № ДЙ-02/21.01.2022 г. и АУАН ДЙ-

01/21.01.2022 г. на О* Р* Я* - физическо 

лице, който заяви че наличните ИУМПС са 

негова собственост. Дадено е предписание 

наличните ИУМПС да се предадат на лице, 

притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО със 

срок за изпълнение 03.02.2022 г. На 

18.02.2022 г. е извършена проверка на място 

по изпълнение на даденото предписание, при 

която е установено че констатираните при 

проверката превозни средства са премахнати. 

9 24.01.2022 г. С-9/24.01.2022 Допуснато замърсяване 

със строителни отпадъци 

и битови отпадъци след 

вилната зона на гр. 

Шумен вдясно от пътя за 

Лозево 

РИОСВ-Шумен; 

Община Шумен; 

ТП „ДГС“ 

Шумен 

Извърши се проверка в присъствието на 

жалбоподателя, като се направи оглед на 

замърсените участъци. Бе извършена справка 

по данни от кадастъра, като се установи на 

база снетите GPS координати следното: 

Описаните терени са в землище Шумен и са в 



 

 

имоти собственост на ТП „ДГС“ Шумен. 

Съставен е констативен протокол № СС-05 / 

27.01.2022 год. 

Сигналът ще бъде препратен по 

компетентност на ТП „ДГС“ Шумен за 

почистване и вземане на мерки за 

недопускане на други замърсявания. 

10 31.01.2022 г. С-10/31.01.2022 Изтичане на битово-

фекални отпадъчни води 

от жилищна сграда в 

с.Камбурово, общ. 

Омуртаг 

РИОСВ-Шумен; 

Община Омуртаг 

Сигнала е препратен към Община Омуртаг за 

предприемане на действия по компетентност. 

 

 

 


