
 

 

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

 

Месец Февруари 2018 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 08.02.2018г. 10-С/08.02.2018 Изхвърляне на замърсени 

отпадъчни води от „Дюра 

Тайлс БГ“АД и заливане 

на съседни имоти 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена проверка на „Дюра Тайлс БГ“АД. 

Съставен КП № ПС-03/08.02.2018г. Установено 

изтичане на замърсени дъждовни води от 

предприятието на улицата и заливане на съседни 

имоти. Дадени са 4 бр. предписания- за 

прекратяване на изтичането на отпадъчни води и 

заустването им в канализационната мрежа на гр. 

Нови пазар.  

2 14.02.2018г. 11-С/14.02.2018 Замърсяване с лепило и др. 

отпадъци в с. Хан Крум, по 

пътя за военно (танково) 

поделение  

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място. Съставен е КП 

№ ПП-07 от 14.02.2018г. На място е установено 

наличие на около 10 бр., чували с неясно 

съдържание. Видимо чувалите са на мястото от 

около година. Дадено е предписания на кмета на 

селото и кмета на община Велики Преслав за 

почистване на замърсения участък със срок на 

изпълнение до 14.03.2018 г. Същото е изпълнено 

в указания срок, за което РИОСВ – Шумен е 

уведомена с писмо вх. № 1207 от 26. 02. 2018 г. 

3 19.02.2018г. 12-С/19.02.2018 Стичане на оборска тор до 

чакълиран път от 

кравеферма в района на гр. 

Нови пазар 

РИОСВ 

ОДБХ 

Шумен 

Извършена проверка на място с участие на 

ОДБХ Шумен. Съставен КП № ПС-

04/20.02.2018г. Установено изтичане на течна 

торова маса през бетонирана тръба от 

кравеферма в с. Енево в околни земни терени. 

Дадени три предписания- за затапване на 

тръбата, за изграждане на водонепропускаема 

торова площадка и водоустойчиво събирателно 



 

 

съоръжение със срок на изпълнение 20.03.2018г.  

4 22. 02. 

2018г. 

13-С/22.02.2018 Изгаряне на автомобилни 

гуми в имот на ул. „Бреза“ 

в гр. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен, 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място с констативен 

протокол № ПП-12 от 22. 02. 2018 г. От 

проверката не беше констатирано изгаряне на 

автомобилни гуми в имотите на ул. „Бреза“ в гр. 

Шумен. Установено е, че на ул. „Акация“, на 

открита тревна площ в непосредствена близост 

до пътя водещ към „Дом за стари хора“ в гр. 

Шумен, са налични следи от изгаряне на 

автомобилни гуми. Към момента на проверката 

същите са изгорели, имаше специфичен мирис. 

На същото място беше налично частично 

разкомплектувано излязло от употреба моторно 

превозно средство, както и гумени уплътнения и 

други дребни метални отпадъци, видимо от 

разкомплектуване на ИУМПС. При пристигане 

на екипа на РИОСВ – Шумен на мястото нямаше 

никой, във връзка с което не беше установен 

нарушителя. Изпратено е писмо до ОД на МВР 

гр. Шумен, за откриване на нарушителя и 

предприемане на по – нататъшни съвместни 

действия.  

 


