
 

 

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

 

Месец Септември 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 02.09.2022 г. С-117/02.09.2022 г. 
Нерегламентирано сметище в района на 

хиподрума гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност от Община Шумен с 

писмо с изх. № С-117/07.09.2022 г. с 

копие до подателя, от който е 

получено потвърждение за получаване 

на писмото. От Община Шумен е 

постъпил отговор с вх. № С-117-

2/04.10.2022 г. относно извършено 

почистване на замърсения терен. 

Приложен е и снимков материал. 

Писмото е с копие до подателя на 

сигнала.  

2 12.09.2022 г. С-118/12.09.2022 г. 
Замърсяване със строителни отпадъци 

около района на Битака, гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност от Община Шумен с 

писмо с изх. № С-118/19.09.2022 г. с 

копие до подателя.  

3 12.09.2022 г. С-119/13.09.2022 г. 

Намерен прилеп в частен имот в гр. 

Шумен, за който има съмнение, че е със 

счупено крило 

РИОСВ - 

Шумен 

Сигналът е подаден на 12.09.2022 г. в 

19:30ч. На 13.09.2022 г. в 09:20 ч. е 

извършена проверка на място с 

Констативен протокол № ДС-

47/13.09.2022 г., при която се 

установи, че прилепът е от вида 

Ръждив вечерник и е със счупено 

дясно крило и частично разкъсана 

ципа на същото крило. В тази връзка 



 

 

екземплярът бе прибран в сградата на 

РИОСВ – Шумен с цел последващо 

транспортиране на екземпляра за 

лечение и отглеждане в Спасителен 

център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. По-късно през 

деня, преди транспортирането до 

спасителния център, прилепът умря, 

като вероятна причина за смъртта 

може да се посочи лошото счупване и 

загубата на голямо количество кръв. 

Трупът на екземпляра бе оставен в 

района, където е бил намерен, 

съгласно разпоредбите на Закона за 

биологичното разнообразие. 

4 13.09.2022 г. С-120/13.09.2022 г. 

Локални сметища от чували със 

строителни отпадъци и гуми по пътя гр. 

Велики Преслав – язовир „Тича“ 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Върбица; 

ТПДГС 

„Преслав“ 

Извършена проверка на място, в 

присъствието на жалбоподателя. 

Констатира се допуснати 

замърсявания в участъци, находящи се 

на терени около пътя гр. Вел. Преслав 

– яз. „Тича“, описани в сигнала. 

Изготвени 3 броя констативни 

протоколи с КП № СС-052/15.09.2022 

г.; КП № СС-053/15.09.2022 г. и КП-

СС-055/19.09.2022 г. Дадени са 

предписания за почистване на 

замърсените земни площи с конкретен 



 

 

срок за изпълнение. 

5 14.09.2022 г. С-121/14.09.2022 г. 
Нерегламентирано изхвърлен битов 

отпадък в с. Средня, общ. Шумен 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност от Община Шумен с 

писмо с изх. № С-121/20.09.2022 г. с 

копие до подателя.  

6 19.09.2022 г. С-122/19.09.2022 г. 

Изхвърляне на отпадъци около пункт за 

варене на ракия в с. Наум, общ. 

Каолиново. 

РИОСВ-

Шумен 

На 28.09.2022 г. е извършена проверка 

на малък обект за дестилиране, 

находящ се в с. Наум, общ. Каолиново, 

обл. Шумен. На място се установи, че 

от обекта се формират отпадъчни 

води, смесени с остатъци от 

обезалкохолен отпадък от плодове, 

които се отвеждат в земно-изкопна 

площадка зад пункта, за съхранение. 

Не са установени разпилени отпадъци 

около пункта. При проверката е 

съставен Констативен протокол № 

АН-56/28.09.2022 г., с който е дадено 

предписание за изграждане на 

водоплътни съоръжения за 

отделяне/утаяване на биоразградимия 

отпадък, събирателна яма за 

отпадъчните води и бетонова 

площадка за съхранение на 

биоразградимия отпадък, преди 

оползотворяване. Подателят на 

сигнала е уведомен писмено. 

7 20.09.2022 г.  С-123/20.09.2022 г. 
Нерегламентиран пункт за изкупуване на 

черни и цветни метали в гр. Омуртаг. 

РИОСВ - 

Шумен 

Проведен е разговор по телефона с 

подателя на сигнала, относно 

предстоящо извършване на проверка 

на място. Операторът на площадката е 

в процес на прекратяване на дейността 

и му е определен срок в който следва 



 

 

да почисти площадката от наличните 

отпадъци, след изтичането на който 

ще се извърши проверка на място.  

8 20.09.2022 г. С-124/20.09.2022 г. 
Изхвърляне на строителни отпадъци и 

гуми на летище Буховци, общ. Търговище 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № 

СЙ-66/20.09.2022 г. При проверката е 

установено замърсяване с 

биоразградими отпадъци, торова маса 

и гуми в имот – частна собственост, 

съгласно GPS координатите е 

направена справка по КККР на с. 

Буховци, установен е собственикът на 

имота и е дадено предписание за 

почистване на описаното замърсяване. 

Подателят на сигнала е уведомен за 

извършената проверка по телефона. 

9 23.09.2022 г. С-125/23.09.2022 г.  

Нерегламентирано сметище, находящо се 

между стената на яз. Тича и главен път 

Шумен-Върбица, посока гр. Върбица 

Община 

Върбица 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност от Община Върбица с 

писмо с изх. № С-125/29.09.2022 г.  

10 27.09.2022 г. С-126/27.09.2022 г. 
Изтичане на отпадъчни води в частни 

имоти. 

Община 

Омуртаг 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до Община Омуртаг 

 


