
 

 

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

 

Месец Май 2022 г. 

 

№ Дата / № на 

сигнала 

Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.05.2022 г. С-55/03.05.2022 Формирано 

нерегламентирано 

замърсяване в гр. 

Антоново 

РИОСВ – 

Шумен, 

община 

Антоново 

Извършена е проверка на място с КП № ЦК-

29/10.05.2022 г. съвместно с длъжностни 

лица от общинска администрация Антоново. 

При извършения оглед се установи, че в 

землището на гр. Антоново, ул. „Иван 

Якимов“ по пътя от църквата в посока с. 

Шишковица е формирано нерегламентирано 

сметище от автомобилни гуми и строителни 

отпадъци. Дадено е предписание на община 

Антоново за почистване на замърсяването и 

отпадъците да се предадат на лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. С 

писмо вх. № ОА-1779/ 31.05.2022г., Община 

Антоново уведомява, че даденото предпи-

сание е изпълнено. 

2 04.05.2022 г.  С-56/04.05.2022 Замърсяване на улица и 

тревни площи в с. 

Близнаци, община 

Хитрино с торова маса от 

отглеждане на крави  

Община 

Хитрино, 

ОДБХ - Шумен 

С писмо изх. № С-56-(1)/12.05.2022 г. 

сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до Община Хитрино и ОДБХ-

Шумен. С писмо вх. № С-56-(2)/18.05.2022 г. 

ОДБХ-Шумен уведомява РИОСВ – гр. 

Шумен за извършена проверка на място от 

инспектори от отдел ЗЖ в присъствие на 

кмета на с. Близнаци. При проверката не е 

установено натрупване на торови маси по 

улица „Плиска“  и по прилежащите тревни 

площи около животновъдния обект, като в 



 

 

същия има изградена торова площадка, 

отговаряща на капацитета на животновъдния 

обект. 

3 04.05.2022 г. С-57/04.05.2022 От предприятие 

„Вародобив“ ЕООД с. 

Троица , общ. Велики 

Преслав излиза силен бял 

дим и има силно 

запрашаване 

РИОСВ-Шумен Същия ден е извършена проверка на място на  

с КП № ЕВ-А 03/04.05.22 г. на обект СМА 

„Минерал Бургас Вар“ ЕООД с. Троица, 

Общ. Велики Преслав. При проверката се 

установи, че в цеха се извършва 

производствена  дейност, всички съоръжения 

работят на пълен капацитет. Видно бе, че 

излиза прах и леко запрашаване от участък 

„готова продукция“ на хидратна вар. 

Установено бе, че има спукан шибър към 

пневмоканал за хидратна вар. Веднага бе 

преустановен производствения процес, като в 

момента се предприемат мерки за заваряване 

на нарушения участък. Дадено е предписание 

на дружеството да се уведоми РИОСВ-

Шумен след приключване на процесите по 

заваряване на нарушения участък. В. С писмо 

вх. № ОА-1416/04.05.2022 г. дружеството 

уведомява, че предписанието е изпълнено в 

срок. 

4 04.05.2022 г. С-58/04.05.2022 Формирано 

нерегламентирано 

замърсяване във вилна 

зона на кв. Дивдядово 

Община 

Шумен 

С писмо изх. № С-58-(1)/12.05.2022 г. 

сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до Община Шумен.  С писмо 

вх. № С-58-(2)/31.05.2022 г. община Шумен 

уведомява, че е извършена проверка, при 

която е установено замърсяване с отпадъци. 

Констатираните замърсявания са почистени. 

Подателят на сигнала е уведомен от община 

Шумен за резултатите от проверката. 



 

 

5 09.05.2022 г. С-59/09.05.2022 Формирано 

нерегламентирано 

замърсяване между селата 

Обител и Чернокапци 

Община 

Омуртаг 

С писмо изх. № С-59-(2)/12.05.2022 г. 

сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до Община Омуртаг. 

6 09.05.2022 г. С-60/09.05.2022 Образувано незаконно 

сметище в землището на 

баластриерата на  с. Радко 

Димитриево, главно са 

строителни  материали и 

части от коли (предни и 

задни брони)  

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място. Съставен е 

констативен протокол № ДЙ-38/26.05.2022 г. 

на Община Шумен, с който е дадено 

предписание за почистване на констатирани-

те замърсявания с отпадъци със срок на 

изпълнение 30 дни от получаването му. 

Същият е изпратен с писмо с изх. № С-60-

1/30.05.2022 г. Подателя на сигнала е 

уведомен за предприетите действия с писмо с 

изх. № С-60-2/30.05.2022 г.   

7 09.05.2022 г. С-61/ 09.05.2022 Лицето В*В* обработва 

всякакъв вид дивечови и 

агнешки кожи повече от 

30 г. Обработката 

извършва в мазето на 

къщата, като всичките 

води от химикалите 

изтичат в градската 

канализация. 

„ВиК-Шумен“ 

ООД; ОДБХ – 

Шумен; 

Общинска 

администрация; 

Препратен с писмо изх. № С-61-

(1)/12.05.2022 г., за решаване по компетент-

ност. 

8 09.05.2022 г. С-62/ 09.05.2022 Незаконно изкупуване на 

билки (глог и великденче) 

на центъра на с. Илийно, 

общ. Омуртаг 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място на 

09.05.2022г., при която се установи, че на две 

места в населеното място се изкупуват билки 

(цвят глог и стрък великденче) от две 

физически лица. Едното физическо лице 

изкупува билките на центъра в с. Илийно, а 

другото на ул. „Бояна“ в селото. На всяко 

едно от лицата бе съставен акт за 

установяване на административно 



 

 

нарушение, тъй като не са уведомили РИОСВ 

- Шумен за организираните от тях 

билкозаготвителни пунктове, като едното 

лице не разполагаше и с издадено на негово 

име позволително за ползване на лечебни 

растения и в частност за добиване/ 

изкупуване на цвят глог и стрък великденче. 

Подателят на сигнала не присъства по време 

на проверките, но след извършването им 

беше уведомен лично за извършените 

действия по подадения от него сигнал.  

9 10.05.2022 г. С-63/10.05.2022 Намерена бедстваща 

птица – малък воден бик в  

гр. Търговище, ул. 

„Брегалница“  

РИОСВ  -

Шумен 

Извършена е проверка на място, съставен е 

констативен протокол № ЦК-30/10.05.2022 г. 

Птицата е с наранен клюн, поради което ще 

бъде транспортирана до Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. 

10 10.05.2022 г. С-64/10.05.2022 Образувани 2 бр. 

нерегламентирани 

сметища със строителни 

отпадъци в гр. Омуртаг 

РИОСВ  -

Шумен; 

Община 

Омуртаг 

Извършена е проверка на място. Съставен е 

констативен протокол № ЗВ-46/20.05.2022 г. 

При извършен оглед на посочените в сигнала 

места не се установи наличие на отпадъци.  

11 16.05.2022 г. С-65/16.05.2022 Силна, задушлива 

миризма и наличие на 

мъгла в гр. Търговище, 

предполагаем източник 

„Тракия Глас България“ 

ЕАД, гр. Търговище 

РИОСВ Шумен 

 

Не е извършена проверка на място, подателят 

на сигнал информира РИОСВ, че мъглата 

вече се е вдигнала и не се усеща миризма. 

Проведен беше разговор с еколога на гр. 

Търговище, същият каза, че не са установили 

наличие на миризма или пушек. В деня на 

подаване на сигнала „Тракия Глас България“ 

ЕАД, не е имало аварийна ситуация /по 

данни от представител на дружеството/, 

която би довела до замърсяване на 



 

 

атмосферния въздух. 

12 17.05.2022 г. С-66/17.05.2022 Запрашаване от 

строителна площадка, на 

която се извършва 

събаряне на сгради, 

находяща се в гр. Шумен, 

ул. Преслав № 25 - бивше 

Аптечно управление 

РИОСВ Шумен 

 

Извършена е проверка на място, при която се 

установи, че са започнати дейности по 

събаряне на наличните в имот                          

№ 83510.671.219 5 бр. сгради, като към 

момента са премахнати две от тях. В 

следствие от СМР, на обекта са налични 

строителни отпадъци (бетон, тухли, метални 

отпадъци и др.). Същите се намират в 

рамките на строителната площадка. 

Дейностите по разрушаване на сградите се 

извършват от „Кийстоун БГ“ ООД-

подизпълнител на „Геомакс България“ ООД. 

За възлагането на СМР на обекта се 

представиха писмени договори.                           

За образуваните от СМР отпадъци, 

дружеството „Кийстоун БГ“ ООД, не 

притежава утвърдени работни листи за 

класификация на отпадъци. За обекта е 

изготвен план за управление на строителните 

отпадъци, одобрен от Община Шумен на 

12.04.2022 г., в който са посочени видовете 

отпадъци, които се предвижда да бъдат 

образувани на обекта както и начина на 

тяхното последващо третиране-ще се 

предадат на лица, притежаващи документ по 

чл. 35 от ЗУО. ПУСО е изготвен от 

възложителя и собственик на обекта „Глоб 

строй“ ЕООД. Към момента на проверката не 

се установи запрашаване. Дейностите по 

разрушаване са започнали на 09.05.2022 г. и 

се очаква да приключат в средата на месец 



 

 

Юли 2022 г. При проверката е установено, че 

няма изготвена заповед от управителя на 

„Кийстоун БГ“ ООД, съдържаща мерки за 

намаляване и ограничаване формирането на 

неорганизирани емисии на прахообразни 

вещества. За проверката е съставен 

констативен протокол № ДЙ-33/17.05.2022 г., 

с който на изпълнителя на СМР, са дадени 

предписания да класифицира отпадъците, 

образувани от дейността, със срок за 

изпълнение 31.05.2022 г. както и да изготви 

гореописаната заповед за ограничаване 

формирането на неорганизирани емисии на 

прахообразни вещества със срок за 

изпълнение 18.05.2022 г. и отговорно лице за 

изпълнение управителя на „Кийстоун БГ“ 

ООД. В РИОСВ гр. Шумен с вх. № ОА-

1690/18.05.2022 г. е представена Заповед № 

1/17.05.2022 г., относно мерки за намаляване 

на запрашаването. Подателя на сигнала е 

уведомен за извършената проверка на 

посочения мобилен телефон.  

13 17.05.2022 г. С-67/ 17.05.2022 Намерена лястовица на 

тротоар в гр. Шумен, 

която е в тежко състояние 

РИОСВ - 

Шумен 

Сигналът първоначално е подаден в ОДБХ-

Шумен, откъдето на същия ден е препратен 

по компетентност до РИОСВ-Шумен. 

Птицата е била оставена в сградата на 

Окръжен следствен отдел – гр. Шумен, ул. 

„Граф Игнатиев“ № 3 от лицето, което я е 

намерило. На същия ден бе извършена 

проверка с Констативен протокол № ДС-

15/17.05.2022 г., като птицата бе открита в 

сградата, която бе посочена в сигнала. 



 

 

Установи се, че става дума за екземпляр от 

вида Черен бързолет, който е в добро 

състояние, без видими външни наранявания. 

Предвид това, птицата бе прибрана в 

сградата на РИОСВ – Шумен, като 

впоследствие бе пусната обратно в 

природата, с оглед на доброто ѝ състояние. 

Бързолетът нямаше проблем с движението на 

крилата в полет. Подателят на сигнала бе 

уведомен по телефона за извършените 

действия от страна на инспекцията. 

14 21.05.2022 г. С-68/23.05.2022 Ударен от ток щъркел 

след кацане върху ел. 

жици, част от 

електропреносната мрежа 

в с. Изворово, общ. 

Антоново, в следствие на 

което птицата не може да 

лети и да стои на краката 

си 

РИОСВ - 

Шумен 

Сигналът е подаден на зеления телефон на 

РИОСВ – Шумен на 21.05.2022г. в 07:05 

часа. На 21.05.2022 г. и 22.05.2022 г. са 

полагани грижи от подателя на сигнала и 

неговите съседи. На 23.05.2022 г. е 

извършена проверка на място с Констативен 

протокол № КБ-06/23.05.2022 г., при която се 

установи, че птицата е във видимо добро 

състояние, но не може да лети. Предвид това, 

щъркелът беше прибран и впоследствие 

транспортиран за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката.   

15 27.05.2022 г. С-69/27.05.2022 Наличие на 2 бр. 

нерегламентирани 

сметища в района на 5-ти 

километър, гр. Шумен 

РИОСВ гр. 

Шумен                     

Община 

Шумен 

Предстои извършване на проверка на място с 

община Шумен. 

16 30.05.2022 г. С-70/30.05.2022 Мелене на дървени палети 

в имот в гр. Шумен 

РИОСВ гр. 

Шумен 

Извършена е проверка на място. Установено 

е, че в собствен имот № 83510.60.189, 

дружеството Метарексд ООД извършва 



 

 

съхранение на отпадъци. По време на 

извършения оглед се констатира наличие на 

следните видове отпадъци: чембери на бали, 

бали от метални отпадъци, метални варели, 

част от които стречовани и баки с 

пиктограми за опастност, трансформатори, 

метални варели, в които се съхраняват 

метални кутии от лак, ролки от опаковъчно 

фолио за млечни продукти и сладолед-около 

90 бр. общо, антени за мобилни мрежи-около 

200 бр. отпадъци от ИУЕЕО, както и такива 

от разкомплектоването му, налични са още 

15 бр. метални варели пълни с грес, около 40 

бр. празни IBS контейнери, пластмасови 

бидони-50 бр. В халето налично в имота се 

съхраняват отпадъци от ИУЕЕО както и 

такива от разкомплектоването му. В биг-

бегове и в метални варели се съхраняват 

катализатори. В Имот № 83510.60.190 също 

собственост на дружеството се съхранява в 

15 бр. срязани IBS контейнера и 8 бр. срязани 

бидони прахообразно вещество, 

представляващо по информация от 

присъствалите метални дробинки. 

Съхраняват се още 2 бр.  IBS контейнери с 

течност и 6 бр. празни. В имот № 

83510.60.184 отново собственост на 

Метарекс ООД се съхраняват дървени палети 

около 1000-1500 т. в имот № 83510.60.170 е 

установено наличие на 2 бр. мултилифт 

контейнери, като в единия има минерална 

вата, а в другия натрошени стъклени 



 

 

опаковки, налични са още 25 бр. биг-бегове с 

изрезки и шпули, както и купчини с хартиени 

шпули, пластмасови и стъклени опаковки. 

Имотът е собственост на ДП „Строителство и 

възстановяване“. В имот № 83510.60.188, 

собственост на ДП „Строителство и 

възстановяване“ са налични около 100-200 

бр. дървени палети. Между имоти 

83510.60.188 и 83510.60.184 са налични 

около 100-150 бр. метални варели с наличие 

на пиктограми за опасност, 2-3 бр. биг бега с 

изолации от кабели, гумени ленти, стъклени 

опаковки и чембери на бали. Гореописаните 

имоти не са включени като площадки на 

които да се извършват дейности с отпадъци в 

издадения на „Метарекс“ ООД документ по 

чл. 35 от ЗУО. За проверката е съставен 

констативен протокол № ЗВ-49/31.05.2022 г., 

с който на „Метарекс“ ООД са дадени 2 бр. 

предписания, съгласно които следва 

незабавно да преустанови приемането и 

съхранението на отпадъци на горецитираните 

имоти, до привеждането им в съответствие с 

изискванията на нормативната уредба със 

срок постоянен, както и да предаде всички 

установени количества отпадъци на лице 

притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО в 

срок до 30.06.2022 г. Подателя на сигнала е 

уведомен за извършената проверка, като не е 

пожелал да присъства. 

17 30.05.2022 г. С-71/30.05.2022 В базата на „Андрей 

Кирилов“ ЕООД в гр. 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с 

констативен протокол № ЗВ-48 от 30.05.2022 



 

 

Шумен има горене и 

пушек 

г., при проверката се констатира, че в 

метален варел са налични 30-40 бр. статори, 

като от варела излиза лек пламък, наличен е 

лек дим и лека миризма, отстрани на варела 

се установиха 10-20 бр. статори с обгорена 

изолация и 20-30 бр. статори с изолационно 

покритие (части от ел. двигатели). Дадено  е 

1 бр. предписание - на площадката, 

стопанисвана от „Андрей Кирилов“ ЕООД, 

гр. Шумен, бул. Мадара № 2-В, да не се 

извършва неконтролирано управление на 

отпадъци и да се спазват условията в т. III от 

документ № 15-ДО-249-01 от 2013 г. 

Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за извършената проверка. 

 


