
 

 

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

 

Месец Юли 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 07.07.2022 г. С-82/07.07.2022 Силна задушлива 

миризма от бои в 

гр. Шумен, ул. 

„Самара“ 

Община Шумен, РЗИ 

- Шумен 

С писмо изх. № С-82-/1/ от 11.07.2022 г. 

сигналът е препратен по компетентност до 

община Шумен и РЗИ - Шумен. С писмо вх. № 

С-82-/2//15.07.22 г. община Шумен изпраща 

отговор  до РИОСВ – Шумен за извършена 

проверка на място в присъствие на майката на 

подателката на сигнала. 

2 08.07.2022 г. С-83/08.07.2022 Силна запрашеност 

по ул. „Георги 

Димитров“, с. Илия 

Блъсково 

община Шумен Сигналът е препратен по компетентност до 

община Шумен с писмо изх. № С-83/1/ от 

19.07.2022 г. 

3 14.07.2022 г. С-84/14.07.2022 Изхвърляне на 

строителни 

отпадъци в 

пропаднал път в 

местност „Чашка“ 

гр. Шумен 

РИОСВ – Шумен, 

Община Шумен 

Извършена е проверка на място 30 мин. след 

получаване на сигнала. Обходен е целият 

участък на вилната зона в местност „Чашка“, 

като не е установено нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци, както и не са 

установени лица изхвърлящи отпадъци. По 

време на огледа, подателят на сигнала не беше 

открит по телефона за уточняване на 

местоположението на изхвърлените отпадъци.  

4 18.07.2022 г. С-85/18.07.2022 

С-85-(1)/25.07.2022 

Изхвърляне на 

камъни, пръст и 

строителни 

материали в района 

на градски парк в 

Нови пазар. 

Община Нови пазар;    

РИОСВ-Шумен 

В сигнала е посочен регистрационния номер на 

камиона, който е бил на описания терен, както 

и стикер. Сигналът е препратен  по 

компетентност до Община Нови пазар. 

Изготвено писмо до сектор „Пътна полиция“ 

при ОДМВР - Шумен за съдействие относно 

идентифициране собствеността на превозното 



 

 

средство, цитирано в сигнала. Извършена 

проверка на място съвместно с представител на 

общинска администрация Нови пазар, за която 

е съставен КП № СЙ-47/26.07.2022 г. При 

проверката е установено замърсяване със 

строителни отпадъци в имот – частна 

собственост, съгласно GPS координатите е 

направена справка по КККР на гр. Нови пазар 

и ГРАО, установен е собственикът на имота и е 

дадено предписание за почистване на 

описаното замърсяване. С писмо изх. № С-

85/28.07.2022 г. подателят на сигнала е 

уведомен за извършената проверка. 

5 19.07.2022 г. С-86/19.07.2022 Обгазяване и 

миризма от 

площадката на 

„Метарекс“ ООД 

площадка кв. 

Мътница,  

РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място съставен е КП 

№ ЗВ-54 от 18.07.2022 г., при проверката е 

установено, че цялата площадка е изгоряла, 

наличните на площадката машини и сгради са 

овъглени. По думи на присъстващите на 

проверката пожара е възникнал на 15.07.2022 г. 

(петък вечерта) при проверката са дадени 2 бр. 

предписания:  

1.Да се предприемат мерки за прекратяване на 

горенето на наличните на площадката 

отпадъци и да се уведоми РИОСВ-Шумен 

писмено  за предприетите мерки.   /Срок 

20.07.2022/                                                                 

2. Да се извърши почистване на площадката от  

наличните отпадъци, изгорели отпадъци, 

разтопена пластмаси по площадката на лице 

притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО и да 

се представят в РИОСВ - Шумен копия на 

документи удостоверяващи предаването на 

изгорелите отпадъци.  /Срок 02.08.2022/. 



 

 

Осъществен е контрол за качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) с газанализатор на 

РЛ – Шумен, който се използва в случаи на 

аварийни ситуации вследствие на пожари, 

промишлени замърсявания и други. 

Замерването е извършено до най-близко 

разположената жилищна сграда от площадката 

на разстояние около 1000 м. Анализът на 

резултатите от индикативното измерване не 

показва достигане и превишаване на 

алармените прагове на серни и азотни 

диоксиди за което е съставен КП № ЕВ-А10 от 

19.07.2022 г.  Извършена е извънредна 

проверка за която е съставен КП № ПП-06 от 

21.07.2022 г. по изпълнение на предписание 

№1 от КП № ЗВ-54 от 18.07.2022 г. при която 

се установи, че предписанието е изпълнено. 

Във връзка с постъпилите многобройни 

сигнали за   обгазяване  от възникналият пожар 

са организирани измервания за определяне 

качеството на атмосферния въздух по 

контролираните атмосферни замърсители, 

обхващащ основните показатели, 

характеризиращи качеството на атмосферния 

въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, фини прахови 

частици ФПЧ10/ в района за  периода – 15.00 

часа на 22.07.2022 г. до 12.00 часа на 

25.07.2022 г. от мобилна автоматична станция 

(МАС) на РЛ - гр. Варна към ИАОС, гр. София. 

Съгласно постъпилите с вх. № ОА-2306 от 

27.07.2022 г. резултати от извършеното 

имисионно измерване  на  атмосферния въздух, 

отразени  в Протоколите от изпитване е видно, 



 

 

че  не са отчетени превишения на допустимите 

норми за О3, СО, SО2, NO, NO2, и ФПЧ10.  

С писмо с вх. № ДО-359/29.07.2022 г. е 

поискано удължаване на срока на предписание 

№ 2 от КП № ЗВ-54/18.07.2022 г. С писмо с 

изх. № ДО-359-1/04.08.2022 г. срокът е 

удължен до 22.08.2022 г. На 04.08.2022 г. е 

извършена извънредна проверка на място с цел 

осъществяване на контрол по отношение 

състоянието на площадката. При огледа на 

място не се установи горене на отпадъци. Няма 

наличие на дим. Към момента на проверката, 

на площадката се извършват действия по 

почистване от 6 бр. работници.  



 

 

6 22.07.2022 г. С-87/22.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

С-87-(1)/22.07.2022 

От свинекомплекса 

в с. Садина се 

изливат мръсни 

води в дерето. 

Също се изхвърлят 

в дерето до 

комплекса и 

отпадъци. 

Свинекомплекса в 

с. Садина 

замърсява дерето. 

Налични са 

изпражнения в 

дерето. 

 

РИОСВ-Шумен; 

ОДБХ-Търговище; 

БДДР. 

На 22.07.2022 г. е извършена проверка с 

представители на ОДБХ и БДДР на 

свинеферма в с. Садина, общ. Попово. 

Извърши се оглед на бреговата ивица в близост 

до свинефермата, както и проверка на 

експлоатационното състояние на 

събирателното съоръжение за торовите маси, в 

обекта. Установи се, че е налична водоплътна 

лагуна за събиране на торовите маси, от която 

не е установено изтичане или пряко заустване 

към воден обект. При проверка на бреговата 

ивица на дерето и прилежащите площи по 

посока към свинефермата, при точка със снети 

приблизителни географски координати СШ 

43°28’48.1“ и ИД 26°16’16.2“, са установени 

изхвърлени торови маси, образували заблатен 

терен с площ 300 - 500 м2. Във връзка с 

проверката на обекта и установените торови 

маси, в близост до водния обект, са дадени 

предписания за предоставяне на информация за 

водоснабдяването на обекта и за почистване на 

изхвърлените торови маси. 

7 26.07.2022 г. С-88/27.07.2022 Паднал щъркел със 

счупен крак, 

находящ се в 

РДНО - Шумен, кв. 

Дивдядово. 

РИОСВ- Шумен Извършена е проверка на място, съставен е 

констативен протокол № ХХ-05/26.07.2022 г. 

Птицата е със счупен десен крак, поради което 

ще бъде транспортирана за лечение до 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала  присъства по време на проверката. 

8 27.07.2022 г. С-89/27.07.2022 Намерени в 

близост до язовир, 

землище с. Стража, 

общ. Търговище, 

ОДБХ-Търговище; 

БДЧР 

Препратен към ОДБХ и БДЧР. 



 

 

торби със семена, 

за които 

сигналоподателя 

има съмнения, че 

са отровни, поради 

умрели ЕПЖ след 

консумация на 

семената. Също и 

се предполага, че 

водата на язовира 

също е замърсена  

9 29.07.2022 г.  С-90/29.07.2022 Обгазяване на село 

Зараево от 

птицеферма на 

„Гужер комерс“ 

ООД 

ОДБХ, РИОСВ Извършена проверка на място на 29.07.2022 г. 

установено е следното: торова маса, формирана 

от птицеферма „Гужер комерс“ и съхранявана 

на обособена за целта площадка на територията 

на животновъдния обект, се  транспортира до 

земеделски земи в землището на село Зараево, 

съгласно договор със земеделски 

производител. Изпратено е писмо до ОДБХ-

Търговище за предприемане на действия по 

компетентност. 

10 29.07.2022 г. С-91/29.07.2022 Изтичане на битови 

отпадъчни води от 

частен имот в с. 

Звегор, общ. 

Хитрино. 

Община Хитрино Препратен към община Хитрино. 

 

 

 

 

 

 

 


