
 

 

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

 

Месец Октомври 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 01.10.2020 г. С-109/29.09.2020 г. Нерегламентирано 

сметище, наличие на 

отпадъци от смесен 

характер в посока на около 

километър към яз. 

Овчарово, общ. 

Търговище. 

РИОСВ-

Шумен, 

общ. 

Търговище 

На 01.10.2020 г. е извършена проверка на място 

и е съставен констативен протокол на място № 

ДЯ-38/01.10.2020 г. в присъствието на кмета  на 

с. Овчарово и еколога на общ. Търговище.   

Жалбоподателя отсъстваше. Дадено е 

предписание да се почистят струпаните 

отпадъци описани в КП, находящи се в 

землището на с. Овчарово,  м-т „Папазттарлъ“ и  

писмено да се уведоми РИОСВ-Шумен за 

изпълнение на предписанието. С писмо вх. № 

ОА-3613/28.10.2020 г. кметство с. Овчарово ни 

уведомява, че предписанието е изпълнено и 

прилага снимков материал. 

2 01.10.2020 г. С-110/01.10.2020 г. Изливане на мръсни води 

в язовира в кв. Макак, от 

две къщи на ул. „Елин 

Пелин“, кв. „Макак“, гр. 

Шумен 

Община 

Шумен; 

РИОСВ-

Шумен; 

БДЧР-Варна 

На 07.10.2020 г. е извършена проверка на място 

с представители на Община Шумен и БДЧР-

Варна. При проверката се констатира, че в ПИ с 

идентификатор 8510.678.1, е изграден 

микроязовир и по посока източно от посочения 

ПИ е налична жилищна сграда, която отвежда и 

зауства битови отпадъчни води към 

микроязовира. 

Във връзка с установеното, със съставения 

Констативен протокол № АН-61/07.10.2020 г., е 

дадено предписание на община Шумен за 

предприемане на действия съобразно ЗУТ и 

преустановяване на отвеждането на отпадъчни 



 

 

води към микроязовир или прилежащи попивни 

площи. 

3 16.10.2020 г. С-111/05.10.2020 г. Струпване на отпадъци в 

землището на с. 

Черноглавци, общ. Венец в 

дясно от пътя в посока с. 

Сини вир. 

РИОСВ-

Шумен, 

общ. Венец 

На 16.10.2020 г. е извършена проверка на място 

и е съставен констативен протокол на място № 

ДЯ-45/16.10.2020 г. в присъствието на кмета  на 

с. Черноглавци и служител на общ. Венец. 

Жалбоподателя отсъстваше. Дадено е 

предписание да се почистят струпаните 

отпадъци описани в КП, находящи се в 

землището на с. Черноглавци  и писмено да се 

уведоми РИОСВ-Шумен за изпълнение на 

предписанието. С писмо вх. № ОА-3649/ 

29.10.2020г. Община Венец, ни уведомява, че 

предписанието е изпълнено. 

4 18.10.2020 г. С-112/19.10.2020 г. На 18.10.2020г. е 

констатирано замърсяване 

на р. Провадийска в 

участъка на „Крис ойл 97“ 

ЕООД, гр. Каспичан. От 

тръбата на „Крис ойл 97“ 

ЕООД излиза вода с бял 

цвят и пяна в реката. В 

мястото на заустване се 

беше образувало петно 

разливащо се от 

нормалните 

характеристики на водата 

в една река. 

РИОСВ-

Шумен; 

БДЧР-Варна 

Незабавно е извършена проверка на място на 

18.10.2020 г., като на място се установи, че в 

момента на проверката от изход на заустващия 

тръбопровод се наблюдава изтичане на 

отпадъчни води без видим цвят и се заустват в 

река Провадийска. При точката на зустване и в 

участъка от реката около точката на заустване 

на „Крис Ойл 97“ ЕООД се наблюдава плаваща 

на повърхността на водата, бяла фракция. Взета 

е един брой еднократна проба от отпадъчни 

води, от изход на заустващия тръбопровод. Не 

се установиха превишения на индивидуалните 

емисионни ограничения, заложени в 

Разрешителното за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води. 

Със съставения Констативен протокол № ИН-

014/18.10.2020 г., са дадени предписания за 

предприемане на действия за прекратяване 



 

 

заустването на непречистени отпадъчни води и 

извършване на почистване на установената лека 

фракция в реката, около точката на заустване. 

Същите са изпълнени с писмо № ОА-

3505/21.10.2020 г. 

5 19.10.2020 г. С-113/19.10.2020 г. В птицефермата с. 

Подгорица към с. Дралфа 

горят гуми, усеща се 

миризма , черен дим 

РИОСВ-

Шумен, 

 

В деня на подаване на сигнала, е извършена 

проверка на място, с констативен протокол № 

ЕВ-А30/19.10.2020г.в инсталация за интензивно 

отглеждане на птици-бройлери, находяща се в 

с. Подгорица, стопанисвана от „Ескейп Груп“ 

ООД, На  място се установи ,че в две от 

халетата са запалени и горят печки, от които 

комини се отделяше пушек в жълто-кафяв цвят 

с характерна задушлива миризма. Дружеството 

стопанисващо обекта , притежава Комплексно 

разрешително за отглеждане на пилета – 

бройлери, съгласно заложеното условие, на 

оператора е разрешено да използва въглища/ 

екопелети за отопление на сградите. В момента 

на проверката се констатира изгаряне на 

дървени изрезки от които на площадката бяха 

налични 8 /осем/ бр. пълни биг бега, до 

приключване на проверката не се установи 

произходът на гореописаните изрезки, като и не 

се установи  наличие и изгаряне на ИУГ. По 

време на проверката бе преустановено 

изгарянето на неразрешените изрезки, а на 

дружеството е дадаено предписание за 

представяне на документация относно техния 

произход. 

6 19.10.2020 г. С-114/19.10.2020 г. Горене на тор в 

стопанския двор на с. 

РИОСВ-

Шумен, 

На 19.10.2020 г. е извършена проверка на място. 

Сигналът е подаден от кмета на с. Ивански.  



 

 

Ивански от 3-4 дни ОДБХ-

Шумен 

Съставен е констативен протокол № НГ-

04/19.10.2020 г. Проверката е извършена в 

присъствието на жалбоподателя. При 

проверката е установено значително димене с 

бял дим, с произход от торта, както и миризма 

на изгоряло. Дадени са предписания за 

представяне в РИОСВ-Шумен на договор за 

предаване на торовата маса и прекратяване на 

горенето. За прекратяването на горенето е 

изпратено  писмо с вх. № ОА-3526/22.10.2020 

както и е извършена проверка и съставен КП № 

НГ-05/22.10.2020 г. С вх. № ОА-3566/26.10.2020 

г. е представено копие на договор за предаване 

на торовата маса на ЧЗП Д* М*. Преписката е 

изпратена в ОДБХ Шумен за преценяване 

наличие на основание за предприемане на 

действия по компетентност. 

7 24.10.2020 г. С-115/26.10.2020 г. Запрашаване по ул. 

„Млада гвардия“, кв. 

Дивдядово, гр. Шумен 

РИОСВ-

Шумен 

Община 

Шумен, 

„ВИК-

Шумен“ 

ООД 

Извършена е проверка на място на 24.10.2020 г. 

При проверката се установи, че се извършва 

събаряне на монолитна сграда, във връзка с 

изграждане на пречиствателна станция за 

питейни води за водоснабдителната система на 

гр. Шумен-възложител на обществената 

поръчка е „В и К-Шумен“ ООД. Служителите 

на дружеството изпълнител на обществената 

поръчка извършваха оросяване на обекта и не 

бяха установени неорганизирани емисии на 

прах. Жалбоподателят на сигнала не пожела да 

присъства на проверката. Съставен бе КП РГ-

04/24.10.2020г. - събота. Сигналът е получен по 

дежурния телефон и е заведен в РИОСВ-Шумен 

на 26.10.2020 г. Жалбоподателят е уведомен за 



 

 

проверката по телефона. 

8 30.10.2020 г. С-116/30.10.2020 г. Старо сметище в града-зад 

гробищен парк, палят се 

отпадъци, пуши, миризми 

РИОСВ-

Шумен 

Община 

Нови Пазар 

Извършена е проверка на място на 30.10.2020 г. 

При проверката се установи, че в 

непосредствена близост до животновъден обект 

– овчарник има наличие на горивен процес на 

купчина тор, поради самозапалване по думите 

на собственика на овчарника. Още по време на 

проверката бе уведомена гражданска защита от 

представителя на Община Нови Пазар. 

Жалбоподателят на сигнала не пожела да 

присъства на проверката. Съставен бе КП СС-

054/30.10.2020 г., като бе дадено предписание за 

потушаване, изгасяне на огъня и вземане на 

мерки за недопускане на подобна ситуация. 

Сигналът е получен по дежурния телефон. 

Изготвено е и изпратено писмо до 

жалбоподателя. 

 


