
 

 

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

 

Месец Ноември 2018 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 09.11.2018г. №С-101/09.11.2018г. Замърсяване на р. 

Камчия, находящо се 

нагоре от устието на р. 

Врана. Водите на реката 

са оцветени в тъмно-

кафяв цвят. Констатирано 

на 9.11.18г, преди обяд. 

РИОСВ-

Шумен, 

БДЧР-Варна 

На 10.11.2018г. е извършена проверка с 

представители на БДЧР-Варна и РЛ-Шумен 

към ИАОС, на р. Камчия, след с. Хан Крум, 

нагоре по течението в участък до „Яза“ на р. 

Врана при с. Хан Крум и на МВЕЦ „Тича“, с. 

Миланово. Не бяха установени замърсявания 

или замътнявания на водите на р. Камчия и р. 

Врана, не беше установена мъртва риба по 

наблюдавания воден и крайбрежен участък. 

При проверката в МВЕЦ “Тича“ е 

установено, че дейността е временно 

прекратена, с цел извършване на ремонтни 

дейности. Установи се, че към проверката 

изравнителя на МВЕЦ е източен, с наличен 

воден оток по оточен канал. Причина за това 

е предстоящ ремонт на участъка на 

захранващ канал за МВЕЦ. Извършеното 

източване на изравнителя и наличието на 

утайки в него е причинило повишена 

концентрация на утайките в реката, което е 

констатирано, като замътване от подателя на 

сигнала. Взеха се водни проби от 

пробовземач на РЛ-Шумен, от аварийния 

изпускател – савак в точка с г.к. 

N43°10’12,7“;E26°51’45,3“, където е началото 

на отвеждащ канал. 



 

 

2. 13.11.2018 г. № С-102/13.11.2018 г. Неприятна, дразнеща 

миризма и сивкава мъгла 

в района на кв. „Запад“ 3, 

гр. Търговище 

РИОСВ – 

Шумен и 

община 

Търговище 

С писмо изх. № С-102/21.11.2018 г. е 

поискана допълнителна информация от 

подателката на сигнала, във връзка с 

уточняване източника на замърсяване, тъй 

като в сигнала, който е изпратен в РИОСВ – 

Шумен не става ясно.  

3. 14.11.2018 г. № С-103/14.11.2018г. Замърсяване на яз. 

Фисека, общ. Търговище 

с отпадъчни води от 

мандра в с. 

Макариополско, общ. 

Търговище 

РИОСВ-

Шумен, 

БДЧР-Варна, 

ОДБХ-

Търговище 

На 14.11.2018г. е извършена проверка с 

представители на ОДБХ, БДЧР-Варна и РЛ-

Шумен към ИАОС. Беше посетено МПП – 

„Хаддад Милк“ ЕООД, с представители на 

МПП са посетени точката на заустване на 

смесен поток отпадъчни води от дейността на 

МПП. Беше установено, че отпадъчните води 

се отвеждат, чрез канализационен 

тръбопровод до бетонова шахта извън 

територията на предприятието и се отвеждат 

до 2 бр. земно насипни лагуни. Към 

проверката беше констатирано, че лагуните 

не преливат и отпадъчните води се отвеждат 

към лагуните. Около крайната бетонова 

шахта до лагуните и надолу към дере в 

непосредствена близост до лагуните са 

установени отпадъчни води с белезникав 

цвят, по време на проверката шахтата не 

преливаше. Беше извършен оглед на руслото 

на дерето по посока естествен отток на води, 

при който беше установено наличие на 

утайки и води с белезникав цвят, придружени 

със специфична за отпадъчни води миризма. 

Бяха взети водни проби за анализ на 

качествата на отпадъчните води от крайна 

бетонова шахта в точка с г.к. – СШ 43°20,7‘ 



 

 

28,88‘‘ и ИД 26°41,5’65,16‘‘. Беше извършена 

проверка и на съоръженията и 

отводнителната площадкова канализация на 

ХАДДАД МИЛК ЕООД, за констатираните 

нередности при извършената проверка са 

дадени 3 бр. предписания за изпълнение. 

 


