
 

 

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

 

Месец Февруари 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.02.2022 г. С-11/03.02.2022 Разпрашаване в района на 

„Фикосота“ ООД, 

вследствие от 

претрошаване на каменна 

фракция от дейността на 

„Шуменска крепост“ АД 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е извънредна проверка на място с 

констативен протокол ЕВ-А 02/03.02.2022 г. 

Установи се, че на производствената площадка е 

инсталирана и функционира линия за трошене и 

пресяване на инертни материали. Същата при 

проверката работеше, като към линията бяха 

включени и оросителните дюзи, с цел намаляване на 

запрашяването при производството. Видимо се 

виждаше запрашяване на място на линията на около 

2-3 метра от същата на площадката. По информация 

на лицето присъствало на проверката на 31.01.22 е 

имало авария на съоръжението, касаещо замръзване 

на оросителната система. Указано е на дружеството, 

че  следва да спазва всички необходими мерки  

съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба №1 от 

27.06.2005 г. ,с цел ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества. Предписано е на управителя 

да въведе дневник за техническа поддръжка и аварии 

при работата на линията за трошене и пресяване. 

Жалбоподателя не присъства на проверката. Същата 

е уведомена с писмо за извършената проверка. 

Предписанието дадено при проверката е изпълнено в 

срок с писмо вх. № ОА-464/09.02.22 г. 

2 04.02.2022 г. С-12/04.02.2022 Постъпила жалба в МОСВ 

от жител на кв. Дивдядово 

относно Регионално депо 

РИОСВ - 

Шумен 

С писмо изх. № С-12-(1)/16.02.2022 г. на 

жалбоподателя е предоставена информация относно 

въпросите поставени в жалбата. 



 

 

за неопасни отпадъци - 

Шумен 

3 08.02.2022 г. С-13/08.02.2022 Наличие на отпадъци по 

пътя за с. Черноглавци 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Венец 

Извършена проверка на място на 15.02.2022 г. с 

констативен протокол № СС-07 / 15.02.2022 г. в 

присъствието на представител на общ. Венец и кмета 

на с. Черноглавци. От извършения оглед се 

констатира наличие на битови и строителни 

отпадъци; пластмасови бутилки; найлонови 

торбички; стари гуми-6 броя; отпадъчна слама. От 

направената справка по данни от кадастъра на база 

снетите GPS координати се установи, че имота се 

намира в землище с. Черноглавци с идентификатор 

№ 81061.22.446. Дадено бе предписание за 

извършване на почистване на терена и вземане на 

мерки за недопускане на подобни замърсявания. 

Срока за изпълнение е едномесечен от датата на 

извършване на проверката.   

4 14.02.2022 г. С-14/14.02.2022 Извършено зарибяване с 

пъстърва в защитена зона 

BG 0000501 „Голяма 

Камчия“ 

РИОСВ - 

Шумен 

С писмо е изискана информация от ИАРА. Писмото 

е изпратено с копие до подателят на сигнала. 

5 15.02.2022 г. С-15/15.02.2022 Изгаряне на отпадъци 

(гуми и кабели) на ул. 

Витоша срещу старчески 

дом, гр. Шумен 

РИОСВ-

Шумен,                

Община 

Шумен 

Извършена е проверка, при която е направен обход 

на района, посочен в сигнала. Установено е наличие 

на излезли от употреба моторни превозни средства-

около 6-7 бр., които са без регистрационни номера и 

с липсващи детайли. Същите се намират до бивш 

старчески дом в гр. Шумен, като са разположени от 

двете страни на ул. Стара планина. По време на 

извършения обход не се установи изгаряне на 

отпадъци. За проверката е съставен констативен 

протокол № ДЙ-08/18.02.2022 г., с който на Община 

Шумен е дадено предписание да извърши 



 

 

почистване на констатираните излезли от употреба 

моторни превозни средства със срок един месец от 

получаване на констативния протокол. 

6 15.02.2022 г. С-16/15.02.2022 Изхвърляне на строителни 

отпадъци и автомобилни 

гуми на имот в гр. Шумен 

РИОСВ- 

Шумен 

На 18.02.2022 г. е извършена проверка на място, на 

посочения в сигнала имот, при която е установено, че 

в имота са налични купчини от пръст и камъни и 

автомобилни гуми, като в средата на терена са 

налични около 60-70 бр., а в най-долната част на 

терена са налични около 7-8 бр.  Имота е частна 

собственост. При извършената проверка не бяха 

открити собствениците на имота. До Община Шумен 

е изпратено писмо с изх. № С-16/25.02.2022 г., 

относно предоставяне на данни за осъществяване на 

контакт със собствениците на имота и предприемане 

на необходимите действия по постъпилия сигнал.  

7 15.02.2022 г. С-17/15.02.2022 Подаден сигнал в 

електронна платформа 

„Защити гората“ за 

формирано 

нерегламентирано 

сметище между селата 

Марково и Косово, общ. 

Каспичан. 

РИОСВ – 

Шумен, 

община 

Каспичан 

Извършена проверка на място, за която е съставен 

КП № СЙ-11/25.02.2022 г. При извършения оглед се 

установи, че по протежение на около 1 км по черен 

земеделски път са натрупани купчини със земни маси 

– пръст. На 1-2 кв.м са налични битови отпадъци, 

опаковки. Кметът на с. Марково е предприел мерки 

за почистване на нерегламентираното сметище, 

описано в сигнала – на 18.02.2022 г. с техника от 

арендатор са събрани и почистени наличните 

отпадъци. При извършен обход на прилежащи земни 

площи се установи формирано нерегламентирано 

замърсяване с битови, строителни и биоразградими 

отпадъци, отпадъци от опаковки в друг имот, за 

което е дадено предписание на кмета на с. Марково 

за почистване на замърсяването. 

8 15.02.2022 г. С-18/15.02.2022 Сигнал относно преливане 

на отпадъчни води от 

РИОСВ-

Шумен, 

На 22.02.2022г. е извършена проверка на място, 

съставен е Констативен протокол № АН-04/ 



 

 

септична яма на къща за 

гости в с. Малка 

Черковна, общ. Антоново, 

обл. Търговище. 

община 

Антоново 

22.02.2022 г., с който е установено налична преливна 

тръба от събирателното съоръжение за отпадъчни 

води от къща за гости находяща се в с. Малка 

Черковна, изведена към съседен имот, без 

констатирано пряко заустване към воден обект. При 

проверката не бяха представени документи за 

ползване на имота, както и документация за 

извозването на отпадъчните води. Със съставения 

протокол бяха дадени три броя предписания за 

установените нередности. Сигналоподателя е 

уведомен по телефона, след извършената проверка. 

9 16.02.2022 г. С-19/16.02.2022 Постъпила жалба в МОСВ 

от жител на гр. Търговище 

относно Регионално депо 

за неопасни отпадъци, с. 

Пайдушко 

РИОСВ - 

Шумен 

С писмо изх. № С-19-(1)/22.02.2022 г. на 

жалбоподателя е предоставена информация относно 

въпросите поставени в жалбата. 

10 21.02.2022г. С-20/ 21.02.2022 На пътя за с. Мадара 

намерен ранен мишелов 

РИОСВ - 

Шумен 

С КП № КБ-01/ 20.02.2022 г. птицата е прибрана /с 

наранено ляво крило/, след което е транспортирана 

до СЦ „Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора 

11 21.02.2022 С-21/21.02.2022 Нерегламентирано 

сметище в с. Драгоево 

РИОСВ - 

Шумен 

На 22.02.2022 г. е извършена проверка на място в 

селата описани в сигнала в присъствие на 

жалбоподателя, състави се Констативен протокол 

№ЗВ-16 от 22.02.2022 г. при извършения обход на 

населените места се установиха следните 

замърсявания : 

в с. Драгоево 3 бр. нерегламентирани сметища, в с. 

Златар 4 бр. нерегламентирани сметища, в с. 

Миланово 6 бр. нерегламентирани сметища, по пътя 

от с. Драгоево в посока с. Миланово преди табелата 

за разклона за с. Мостич едно замърсяване и в гр. 

Велики Преслав се установи едно замърсяване. 

Протокола се съставил на Община Велики Преслав 



 

 

дадени са 2 бр. предписания за почистване на 

констатираните замърсявания със срок 22.03.2022 г. 

12 21.02.2022 г. С-22/ 21.02.2022 Огромни кълбета дим над 

яз. Шумен посока изток, 

виждат се по пътя за кв. 

Дивдядово, виждат се от 

Индустриална зона и от 

Природен парк 

„Шуменско плато“ 

РИОСВ - 

Шумен 

Своевременно бе извършена проверка на място 

(съставен КП № КБ-02/ 20.02.2022 г.), при която се 

установи, че в землището на с. Мараш, общ. Шумен 

са запалени сухи треви и храсти. За извършената 

проверка подателката на сигнала е уведомена по 

телефон 

13 21.02.2022 г.  С-23/21.02.2022 Нерегламентирани 

сметища в с. Драгоево, с. 

Миланово, с. Златар, с. 

Хан Крум и гр. Велики 

Преслав 

РИОСВ - 

Шумен 

На 22.02.2022 г. е извършена проверка на място в 

селата описани в сигнала в присъствие на 

жалбоподателя, състави се Констативен протокол 

№ЗВ-16 от 22.02.2022 г. при извършения обход на 

населените места се установиха следните 

замърсявания: в с. Драгоево 3 бр. нерегламентирани 

сметища, в с. Златар 4 бр. нерегламентирани 

сметища, в с. Миланово 6 бр. нерегламентирани 

сметища, по пътя от с. Драгоево в посока с. 

Миланово преди табелата за разклона за с. Мостич 

едно замърсяване и в гр. Велики Преслав се 

установи едно замърсяване. Протокола се съставил 

на Община Велики Преслав дадени са 2 бр. 

предписания за почистване на констатираните 

замърсявания със срок 22.03.2022 г. 

14 21.02.2022 г. С-24/21.02.2022 Изтичане на БФОВ от 

КПС Дивдядово в дере, 

приток на яз.Соара 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена проверка с КП № ПС- 04/21.02.2022 г. 

При проверката се установи, че черпателната шахта 

в КПС е пълна догоре. От шахтата пред КПС, където 

е монтирано ситото за отделяне на едрите частици в 

отпадъчните води, непосредствено преди 

черпателната шахта се констатира дебит на 

отпадъчни води, постъпващи от КС на кв. 

Дивдядово, които през околовръстните канавки 



 

 

постъпват в дере, приток на яз. Соара. Помпите в 

КПС не работят. Дадено едно предписание. Съставен 

АУАН. 

15 23.02.2022 г. С-25/23.02.2022 Запалени тревни площи 

около площадката на 

„Екомакс“ ООД, гр. 

Велики Преслав 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена извънредна проверка и съставен КП ЗВ-

17 от 22.02.2022 г. При проверката се установи, че 

съседните терени около площадката са изгорели, 

пожарникарите извършваха дейности по потушаване 

на огъня. При обхода на площадката за съхранение 

на опасните отпадъци се установи, че помещенията и 

контейнерите в който се съхраняват опасни 

отпадъци не са засегнати от пожара.   

 

 

 


