
 

 

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

 

Месец Ноември 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 30.10.2020 г. С-117/ 30.10.2020 г. Източване на яз. Дибич  Сигналът е препратен до БДЧР-Варна и 

ИАРА-Шумен за решаване по компетентност. 

С писмо Изх. № С-117-(8)/ 20.11.2020 г. на 

РИОСВ - гр. Шумен е даден отговор на 

постъпило по ел. поща писмо с Наш Вх. № С-

117-(5)/ 09.11.2020 г. 

2 10.11.2020 г. С-118/10.11.2020 г. Задимяване и миризма от 

фирма „Барс“ АД, гр. 

Шумен до Примекс 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място на 

10.11.2020г., съставен е КП № ЗК-89. При 

проверката не се установи задимяване и 

наличие на миризма в района на Асфалтова 

база, собственост на „Барс“ АД, гр. Шумен. 

От месец октомври 2020 г. до момента на 

проверката се извършва производство на 

асфалт, смесителят работи на природен газ. 

Дружеството извършва СПИ от 

асфалтосмесителя, резултатите от изпитване 

показват, че няма превишение на НДЕ на 

контролираните показатели /последни 

измервания през 2019 г./. Подателят на 

сигнала отказа да присъства на проверката, 

същият е уведомен по телефона за 

констатациите извършени на място. 

3 13.11.2020 г. С-119/13.11.2020 г. Нерегламентирано 

сметище в края на село 

Плъстина, общ. Омуртаг 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Омуртаг 

Препратен сигнал за решаване по 

компетентност до Община Омуртаг с Изх. № 

С-119-(1)/13.11.2020 г., в което се посочва, че 

подателя на сигнала и РИОСВ-Шумен трябва 



 

 

да бъдат уведомени след предприемане на 

съответните действия. 

4 23.11.2020 г. С-120/23.11.2020 г. От месец-февруари 

2020г., всеки ден през 

деня и през нощта ми 

поръсват терасата и 

целия апартамент по 

външната мазилка и по 

прозорците с препарат, 

който щипе, гори и сърби 

по тялото. Гр. Шумен, ул. 

„Симеон Велики“ 

РЗИ-Шумен; 

Община 

Шумен;  

МВР-Шумен 

Препратен за решаване по компетентност до 

Община Шумен и РЗИ-Шумен. 

5 23.11.2020 г. С-121/23.11.2020 г. На ул.“Цветан Зангов“ гр. 

Шумен  се вижда гъст 

черен дим за втори път 

РИОСВ-

Шумен 

Извърши се проверка на място на 23.10.20 г., 

съставен е КП № ЕВ-А 34. В началото на 

проверката, присъстваше жалбоподателя, 

който показа изпускащо устройство от което 

се е виждал черен дим, същото е от обект 

собственост на „Полипринт“ ЕООД .  Поради 

отсъствие на управителя на дружеството не 

бяха представени документи относно 

наличния в обекта котел и до същия нямаше 

достъп. Според лицето присъствало  на 

проверката котела се използва за отопление 

на сградата работи  на твърдо гориво- дърва. 

Към момента на проверката не се виждаше 

черен дим от комина. Дейността на 

дружеството е флексопечат върху гъвкави 

фолия. От дейността на дружеството се 

образуват отпадъци от полипропиленови и 

полиетиленови изрезки, и негодни за 

употреба дървени палети. На място се 

установи, че негодните за употреба дървени 



 

 

палети се съхраняват на открита площадка, 

като по информация на присъствалото лице 

отпадъците се предават на лица с документ 

по чл.35. До приключване на проверката 

жалбоподателя не присъства. Дадено е 

предписание в седем дневен срок да се 

представят в РИОСВ-Шумен, документи за 

горивния източник. 

6 27.11.2020 г. С-122/27.11.2020 г. Гъст черен дим от котел 

на шивашко предприятие 

в гр. Нови пазар 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място на обект 

шивашки цех – производство на работно 

облекло, собственост на СД „Дожен – 

Георгиеви“, гр. Нови пазар. При проверката 

се установи, че в обекта има инсталиран 

котел на твърдо гориво – дърва и въглища с 

мощност 80 kW. Представи се декларация за 

съответствие на качеството на горивата от 

производителя. За проверката е съставен КП 

№ ЗК-97/27.11.20 г. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за резултатите от 

извършената проверка. 

7 27.11.2020 г. С-123/27.11.2020 г. Задушлива миризма от 

фирма „Бруаг Еу“ ЕООД, 

с. Ястребино 

РИОСВ - 

Шумен 

Изпратено е писмо с искане за отговор по 

въпроси със срок до „Бруаг Еу“ ЕООД, гр. 

Шумен, производствена площадка с. 

Ястребино. 

 


