
 

 

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

 

Месец Юли 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

17 30.06.2020 г. 

заведен на 

01.07.2020 г. 

С-69/01.07.2020 г. Силно запрашаване 

при разтоварване от 

ЖП гара 

РИОСВ На 30.06.20 г.  в 19:00 е извършена проверка на 

място. Запрашаването е при разтоварване на 

цимент в насипно състояние, в частта при 

преминаването му през гъвкав ръкав, 

разположен между метален силоз и камион-

цистерна. Дадено е предписание за 

предприемане на действия за монтиране на 

обезпрашително устройство, и за осигуряване 

шумоизолация на компресорно помещение.  

С вх.№ С-69-(4) от 17.07.2020 г. е получен 

отговор от Община Търговище за липса на 

разрешение за строеж, издавано за този обект. 

Дружеството е предприело мерки за 

шумоизолацията на компресорното отделение 

и е заявило доставяне на филтърно 

(обезпрашително) съоръжение. 

1 01.07.2020 г. С-70/ 01.07.2020 г. в двора на Domo, 

гр. Шумен има 

кашонче с малки 

птичета  

РИОСВ На 30.06.2020 г. в 20.50 ч., предвид това, че 

сигнала е подаден в 20.15 ч., е извършена 

проверка на място, но такъв кашон не е 

намерен. За резултата от проверката 

жалбоподателката е уведомена по телефон на 

01.07.2020 г. в 16.00 ч.  

2 02.07.2020 г. С-71/02.07.2020 г. Намерена малка 

птичка в гр. 

Шумен, бул. 

„Славянски“, пред 

магазин „ДМ“ 

РИОСВ Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-16/02.07.2020 г., при която се 

установи, че птицата е от вида Черен бързолет, 

без видими външни наранявания, но е все още 

малка и не може да лети. В тази връзка 



 

 

бързолета е изпратен за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

3 02.07.2020 г. С-72/02.07.2020 г. Изхвърляне на 

отпадъци от 

общински камион 

на разклона на           

с. Маломир. 

Образувано 

локално сметище 

РИОСВ-Шумен, 

Община Върбица 

Извършена е проверка на място, при която е 

установено че от специализиран сметосъбиращ 

автомобил са изхвърлени смесени битови 

отпадъци, събрани от организираното 

сметосъбиране на Община Върбица. На водача 

на автомобила е съставен АУАН. Съставен е 

констативен протокол № ПП - 30/02.07.2020 г., 

с който на кмета на Община Върбица е дадено 

предписание за отстраняване (почистване) на 

отпадъците налични в участъка и 

възстановяване на околната среда в 

състоянието в което са били преди 

замърсяването. Събраните отпадъци, следва да 

бъдат предадени за последващо третиране 

съгласно изискванията на Закона за управление 

на отпадъците със срок на изпълнение 

07.07.2020 г. Съставеният констативен 

протокол е изпратен за сведение и изпълнение 

на кмета на Община Върбица с писмо с изх. № 

ОА-2229/03.07.2020 г.  С писмо  изх. № 32 00 

165/03.07.2020 г. кмета на община Върбица 

мотивирано е поискал удължаване на срока на 

предписанието. Срокът за изпълнение е 

удължен - до три дни след издаване на 

разрешение от ТП “ДГС - Върбица“ за достъп 

до горски територии. 

4 03.07.2020 г. С-73/03.07.2020 г. На входа към яз. 

Мараш има 

строителни 

РИОСВ, Община 

Шумен 

На 03.07.2020 г. е извършена проверка. В 

близост до черен път към яз. Мараш и до пътя 

Шумен – Мараш има наличие на около 30 



 

 

отпадъци, а в самия 

язовир има 

пластмасови 

бутилки 

чувала със строителни отпадъци. По бреговете 

на язовира, в местата без водолюбива 

растителност, има наличие на пластмасови и 

метални битови отпадъци. Изпратено е писмо 

до Община Шумен, за действие по 

компетентност.  

5 06.07.2020 г. 

(понеделник) 

заведен в 

Деловодство 

по получен 

сигнал на 

03.07.2020 г. 

(петък) по 

дежурен 

телефон след 

17:30 

С-74/06.07.2020 г Изтичане на 

отпадъчни води от 

септична яма в 

местност Тунесец 

РИОСВ На 03.07.2020 г. е постъпил сигнал по дежурен 

телефон след 17:30 часа. При извършената 

проверка се установи изтичане на води от 

събирателен резервоар, разположен в местност 

Тунесец, източно от територия, където са 

разположени овцеферма, кланица и хлебарски 

цех. Към момента не е ясен собственика на 

поземления имот, в който се намира 

съоръжението. Изготвено е писмо до кмета на 

община В. Преслав. Получен е отговор от 

общината за двама собственика на ПИ и е 

изпратено писмо до собствениците. 

6 06.07.2020 г. 

(понеделник) 

заведен в 

Деловодство 

по получен 

сигнал на 

04.07.2020 г. 

(събота) по 

дежурен 

телефон  

С-75/06.07.2020 г. Източване на 

отпадъчни води до 

помпена станция 

кв. Дивдядово 

 На 04.07.2020 г. (събота) е постъпил сигнал по 

дежурен телефон на РИОСВ за замърсяване с 

отпадъчни води край канализационна помпена 

станция „Дивдядово“. От извършената 

проверка на същия ден се установи наличие на 

оводнена площ до напоителен канал. Водите се 

източват от площта в канала чрез 2 бр. тръби, 

на самотек, без помпи. 

С писмо изх. № С-75-(1)/08.07.2020 г. е 

поискана информация от „В и К Шумен“ ООД 

относно отчитане на време и продължителност 

на ползване на преливник за смесен поток 

дъждовни и отпадъчни води, при наличие на 

голямо количество атмосферни валежи. С вх.№ 

С-75-(3) е получена информация, че такова 



 

 

измерване няма. 

С писмо изх. № С-75-(2)/10.07.2020 г. е 

поискана информация от Областна управа 

Шумен и „В и К Шумен“ относно 

предприетите мерки за отстраняването й. 

Съгласно получените документи с вх.№ С-75-

(3)/ 15.07.2020 г., наличието на оводнена площ 

е било констатирано от „Напоителни системи“ 

– клон Шумен през м. юни 2020 г., като са били 

предприети мерки, идентични с 

констатираните по време на проверката, а 

именно източване на оводнената площ чрез 

тръби. 

С вх.№ 75-(4)/15.07.2020 г. „Напоителни 

системи“ ЕАД са посочили, че не са 

собственици на площта, залята с вода, и че са 

предприели мерки за източването й със 

сифонни системи. 

На 27.07.2020 г. е извършена проверка, 

последващ контрол, на постъпил сигнал за 

изтичане на отпадъчни води до помпена 

станция за отпадъчни води в землището на гр. 

Шумен кв. Дивдядово. Установено е преливане 

на непречистени отпадъчни води, посредством 

преливник преди КПС - Дивдядово при липса 

на атмосферни валежи и заустването им към 

повърхностен воден обект. Дадено е 

предписание да се преустанови изтичането на 

непречистени отпадъчни води посредством 

преливник преди КПС – Дивдядово със срок за 

изпълнение до 07.08.2020 г. Получено е писмо 

от „В и К Шумен“ ООД с вх. № ОА-

2603/03.08.20 г., за извършване на обстоен 



 

 

преглед на водните количества протичащи през 

канализационната система на кв. Дивдядово и 

канал към КПС, за което ще бъде уведомена 

РИОСВ. Направено е възражение, относно 

обективната невъзможност да бъде изпълнено 

дадено предписание, свързано с пломбиране на 

авариен кран или савак в затворено състояние 

към преливник, поради опасност от 

компрометиране на канализационната система 

и КПС. 

7 8.7.2020 г. С-69/3/08.07.2020г. Запрашаване от 

съоръжение за 

съхранение на 

строителни  

материали-цимент 

при разтоварване  

от "ЦЕМ Д" ООД, 

гр. Търговище. 

РИОСВ, Община 

Търговище 

Извършена проверка на 8.7.2020 г., КП-РБ-29.  

В момента на проверката не се извършваше 

разтоварване на цимент. Беше направен 

преглед на документацията на фирмата, по 

отношение на собственост на съоръжение, 

ситуирането на инсталацията, както и по 

отношение на цимента, произход, внос, 

документи изискващи се по отношение на 

Регламент REACH. Беше дадено едно 

предписание по набавяне на документ по 

изискване на Регламент REACH. 

Предписанието е изпълнено. 

8 07.07.2020 г. С-76/07.07.2020 г. На 06.07.2020г., 

между 20:00 и 

21:00 часа, 

констатирах 

замърсяване на 

река Провадийска в 

участъка на 

заустване на 

градска 

канализация на 

град Каспичан. При 

РИОСВ-Шумен; 

ВиК-Шумен ООД; 

БДЧР-Варна 

На 07.07.2020  г. е извършена проверка на 

точка на заустване Пункт № 3 и Пункт № 4 на 

градска канализационна система без ПСОВ на 

гр. Каспичан с представители на РЛ-Шумен, 

ВиК - Шумен ООД и БДЧР - Варна. На място 

при Пункт №3 е установено наличие на утайки 

с оранжева цветност, по руслото на дерето, 

след точката за мониторинг. При пункт №4 е 

констатирано липса на водно количество, 

отпадъчни води зауствани към реката. Взети са 

водни проби за качествен анализ на водите 



 

 

посещение на 

място установих, 

че от тръбата на 

градска 

канализация излиза 

вода с виолетов 

цвят и дебит 

надвишаващ 

типичния оток в 

нормални дни. 

зауствани във воден обект от Пункт №3, 

съгласно Разрешително за заустване, за което 

се състави Протокол за проверка № АН-

36/07.07.20 г. 

Във връзка с констатираното е извършена и 

проверка на обекта за преработка и 

производство на консервирани плотове и 

зеленчуци, стопанисван от „Айсис“ ООД. При 

точката на заустване на отпадъчни води към 

градска канализационна система е установено, 

че се извършва заустване на производствени 

отпадъчни води, с оранжева цветност, след 

утаителна шахта към градска канализация 

отвеждаща водите към Пункт №3 (точка на 

заустване на градска канализация към воден 

обект). За установяване качествата на 

отпадъчните води зауствани към градска 

канализационна система, чрез която и към 

воден обект, поради липса на ПСОВ, бяха 

взети еднократни водни проби от крайна 

ревизионна шахта на площадката на обекта. За 

извършената проверка на „Айсис“ ООД е 

съставен Протокол за проверка № АН-

35/07.07.20 г. Съставен е АУАН. 

На 21.07.2020 г. във връзка с постъпилия 

сигнал е извършена и проверка на ,,Велпа‘‘ 

ЕООД гр. Каспичан, като при проверката е 

установено заустване на непречистени 

производствени отпадъчни води към 

канализационната система на гр. Каспичан без 

ПСОВ, във връзка с което е дадено 

предписания за преустановяване на 

заустването на непречистени отпадъчни води. 



 

 

На 23.07.2020 г. е заведено писмо с вх.№ ОА-

2513 от ,,Велпа” ЕООД уведомяващи за 

предприетите действия и преустановеното 

отвеждане на непречистени отпадъчни води. 

Предстои съставяне на АУАН. 

9 09.07.2020 г. С-77/09.07.2020 г. Запрашаване от 

товаро-разтоварна 

дейност в кв. 

Мътница от 

зърнобаза. 

РИОСВ-Шумен, 

Община Шумен 

Извършена е проверка на място. Зърнобазата е 

собственост на „ Пестицид“ ЕООД. Установено 

е  запрашаване. Жалбоподателя се представи на 

проверката, но не пожела да присъства при 

огледа на зърнобазата. Съставен е КП № РГ-

02/09.07.2020 г. Дадено е едно предписание –да 

се представи в РИОСВ - Шумен актуална 

заповед на Управителя на дружеството 

свързана с оросяването на територията на 

зърнобазата и пътя към главен път Шумен-

Каспичан. Предписанието е изпълнено в срок. 

10 23.07.2020 г.  С-78/23.07.2020 г. Оцветяване водите 

на р. Поройна в 

червен цвят в 

района на магазин 

Практикер в гр. 

Шумен 

РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място 15 мин. след 

получаване на сигнала. Не е констатирано 

оцветяване на водите. Установено е оцветяване 

на дънните утайки и бетоновото дъно в 

бетонираната част на реката. При проверката 

не е установено изтичане на оцветени води в 

реката или друг възможен причинител на 

оцветяване на дъното на реката. За проверката 

е съставен КП № ПП – 32 от 22. 07. 2020 г.  

11 27.07.2020 г. С-79/27.07.2020 г. Наличие на умряла 

риба край язовир 

Лиси връх, с. Лиси 

връх, общ. 

Каолиново 

БДЧР- Варна В РИОСВ – Шумен е постъпило писмо от 

БДЧР – Варна, заведен с вх. № С-79/27.07.2020 

г., за извършване на съвместна проверка на яз. 

Лиси връх. При контакт по телефон с експерт 

на БДЧР - Варна, посочен в писмото е 

установено, че представителя на БДЧР е на 

място за предприемане на действия, с вземане 

на водни проби от повърхностен воден обект, 



 

 

по компетентност.  

12 27.07.2020 г. С-80/ 28.07.2020 г. Паднало малко 

щъркелче от гнездо 

и впоследствие 

заклещено между 

жиците под 

гнездото – с. 

Давидово, общ. 

Търговище 

РИОСВ - Шумен Сигналът е подаден в 20:40ч на 27.07.2020г. 

чрез тел. 112. При проведения телефонен 

разговор с лицето подало сигнала на тел. 112 се 

установи, че до преди 30 мин. щъркелът е бил 

все още жив. С оглед на това бе проведен 

телефонен разговор със служител на 

„Електроразпределение Север“ АД, при който 

се установи, че в района на Община Търговище 

се е разразила буря, в резултат на която има 

множество аварии в различни населени места в 

общината и нямат възможност да изпратят 

екип в с. Давидово. На 28.07.2020 г. екип на 

дружеството е посетил селото и е откачил вече 

умрелият щъркел от жиците. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона. 

13 28.07.2020 г. С-81/ 28.07.2020 г. Намерен щъркел 

със счупен крак в с. 

Петрино, общ. 

Омуртаг 

РИОСВ - Шумен При проведения телефонен разговор с лицето 

подало сигнала на тел. 112 се установи, че 

същото има възможност да транспортира 

птицата до сградата на ТП „ДГС Омуртаг“ – гр. 

Омуртаг. С оглед на това бе проведен разговор 

с Директора на горското стопанство с цел 

оказване на съдействие при изпращането на 

щъркела в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. След като 

служители на горското стопанство са приели 

птицата от подателя на сигнала, същите на 

29.07.2020г. са изпратили щъркела за лечение в 

спасителния център. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за извършените 

действия. 

14 28.07.2020 г. С-82/ 28.07.2020 г. Висящ от гнездо 

щъркел в с. 

РИОСВ - Шумен При проведения телефонен разговор с лицето 

подало сигнала на тел. 112 се установи, че 



 

 

Тръница, общ. 

Нови пазар 

птицата си е оплела единия крак в сизал и виси 

от гнездото над жиците към стълбът. С оглед 

на това бе проведен телефонен разговор със 

служител на „Електроразпределение Север“ 

АД с цел оказване на съдействие, предвид това, 

че следва да се изключи и електрозахранването 

при извършване на действията по 

освобождаване на птицата. Екип на 

дружеството се отзова и освободи птицата, 

която нямаше наранявания и бе пусната отново 

на свобода. Подателят на сигнала е уведомен 

по телефона за извършените действия. 

15 28.07.2020 г. С-83/ 28.07.2020 г. Паднало малко 

щъркелче от гнездо 

в с. Голямо 

Соколово, общ. 

Търговище 

РИОСВ - Шумен Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-25/28.07.2020 г., при която се 

установи, че птицата няма видими външни 

наранявания, но е физически слаба и не може 

да лети. В тази връзка птицата е изпратена за 

лечение и доотглеждане в Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 
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30.07.2020 г. С-84/30.07.2020 г. Замърсяване на яз. 

Съединение 

БДЧР; РИОСВ; НС; 

Областна 

администрация – 

Търговище 

По постъпил сигнал от Областния Управител 

на Търговище е извършена извънредна 

проверка, с представители на областна 

администрация, БДЧР и РЛ-Шумен, на яз. 

Съединение, находящо се в землището на с. 

Бистра, общ. Търговище, обл. Търговище. След 

оглед на югоизточната и югозападната брегова 

ивица на яз. Съединение е констатирано 

наличие на голям обем от утайки със зелена 

цветност, които при застояване на 

повърхността придобиват без цвят и след 

изсушаване се формира кора със синя 



 

 

цветност. Около замърсените участъци се носи 

мирис на гнило или птичи торови маси. Във 

връзка с установеното е извършен оглед около 

водния обект за налични емитери на 

замърсяване на язовира. Не са констатирани 

зауствания на отпадъчни води, торови маси 

или други преки източници на замърсяване. 

По посока южно от водния обект, след 

язовирна стена и след главен изпускател в 

канал към река, също са констатирани нелични 

утайки и плаваща лека фракция с наситено 

синьо оцветяване. 

Съгласно извършения оглед, състоянието на 

плаващата лека фракция и носещия се мирис, 

са налице признаци на биохимическо 

разлагане. 

За установяване качествата на водите в язовира 

и в канал, след главен изпускател, са взети 

водни проби по заявка на БДЧР. 

Съставен е Протокол №АН-43 от 30.07.2020 г. 
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30.07.2020 г. С-85/30.07.2020 г. Подаден сигнал от 

тел. 112 за 

възникнал пожар в 

„Мебел стил“ ООД, 

гр. Търговище 

РИОСВ Извърши се проверка по подаден сигнал 

от телефон 112, за голям пожар и гъст черен 

дим, вследствие от пожара, възникнал в 

„Мебел стил“ ООД, гр. Търговище – Завод 1 –

заведен в деловодството на РИОСВ Шумен с 

№С-85 от 30.07.2020 г.  

- установи се следното : 

В  цех „Кроене на Дунапрен“ е  възникнала 

производствена авария – предизвикана от   

искра и запалване на дунапрен, вследствие на 

което се запалват суровини в цеха и Основен 

склад за материали. 

Спряно е газоподаване,  електричество. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В момента на проверката  е ограничен достъпа 

до Площадка 1 цеха, в който е възникнал 

пожара от органите на МВР.  Гасенето на 

пожара се извършва от  РД на ПБЗН 

Търговище , на място присъства областния 

управител на Област Търговище. Продължава 

пожарогасенето , вижда се гъст, черен дим и се 

усеща миризма на изгорял дунапрен. 

Огънят според представители на фирмата е 

лумнал след 11 часа сутринта. Има пострадали 

хора, леко обгорени и обгазени, единият от 

работниците е откаран в болница в гр. Варна. 

Работниците са изведени с автобуси на 

безопасно разстояние. 

Беше съставен  КП-РБ-58 от 30.07.2020 г. 

Извърши се измерване със специализирана 

апаратура за измерване на въздуха при 

аварийни ситуации към РЛ Шумен - ИАОС гр. 

София. За извършеното пробонабиране е 

съставен протокол за проверка № ЗК-51 от 

30.07.2020 г. Получените протоколи от 

измерване при аварийни ситуации на РЛ – 

Шумен показват, че не е установено 

превишение на НДЕ на концентрациите на 

измерените вещества в атмосферния въздух в 

гр. Търговище. 

18 31.07.2020 С-86/31.07.2020 Нерегламентирано 

сметище в гр. 

Велики Преслав в 

района на РС ПБЗН 

и ромската махала 

РИОСВ – Шумен, 

Община Шумен 

Извършена е проверка на място с КП № ПП-33 

от 04.08.2020г. Установено е нерегламентирано 

замърсяване основно с пръст и камъни, 

строителни отпадъци, опаковки и пластмаси. 

На кмета на Община Велики Преслав е дадено 

предписание за почистване на замърсения 

участък със срок на изпълнение до 04.09. 020 г. 



 

 

Подателя на сигнала присъства по време на 

проверката. 

 


