
 

 

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

 

Месец Декември 2019 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 03.12.2019 г. С-117/03.12.2019  Образуване на локални сметища в 

землището на с. Менгишево, 

община Върбица: 

1. Две сметища в 

северозападните 

покрайнини на селото 

2. До коритото на р. Камчия в 

ляво от моста по посока   

гр. Върбица 

 Извършена е проверка на място и е 

съставен  КП № ДЯ-09/05.12.2019 г. При 

разговор с жалбоподателя се установи, че 

нерегламентираните сметище са 

образувани в северозападните 

покрайнини на с. Менгишево и до 

коритото на р. Камчия. При извършената 

проверка се установи, че има следните 

нерегламентирани сметища: 

1. Северозападните покрайнини на 

селото, с географски координати: N 

430 01I 53.7II, E 0260 38I 01.9II, площ 

около 20 – 30 кв. м, установено 

наличие на смесени битови 

отпадъци, строителни отпадъци и 

отпадъци от пластмасови опаковки. 

2. Северозападните покрайнини на 

селото, с географски координати: N 

430 02I 00.5II, E 0260 38I 05.1II, площ 

около 5 – 10 кв. м, установено 

наличие на смесени битови 

отпадъци и строителни отпадъци. 

3. При извършения обход на коритото 

на р. Камчия, в ляво от моста по 

посока на движение гр. Върбица, 

установено наличие на замърсяване 



 

 

с отпадъци от пластмасови и 

метални опаковки. 

Дадени са 2 на бр. предписания: 

1. Да се извърши почистване на 

образуваните сметища от 

констатираните в протокола 

отпадъци. Писмено да се уведоми 

РИОСВ-Шумен за изпълнение на 

предписанието.  

2. Да се  предприемат мерки и 

действия за предотвратяване на 

повторно образуване на 

замърсяване с отпадъци. Писмено 

да се уведоми РИОСВ-Шумен за 

изпълнение на предписанието.  

Отговорник:  Кмета на с. Менгишево 

Срок на изпълнение: 30.12.2019 г. 

Изпратено е писмо с изх. № С – 

117/10.12.2019  до кмета на Община 

Върбица за оказване на необходимото 

съдействие на кмета на с. Менгишево по 

компетентност. 

Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона на 05.12.2019 г, за извършените 

проверки на и за  предприетите действия 

2. 10.12.2019 г. С-118/10.12.2019   Извършена е проверка на място и е 

съставен  КП № ДЯ-10/12.12.2019 г., при 

която се установи следното: 
 Нерегламентирано сметище със следното 

местонахождение: Южните покрайнини на с. 

Изгрев, общ. Венец, под бившия 

Селскостопански двор, достигайки в западна 

посока дворните места на къщите на ул. 



 

 

„Баба Тонка“, площ около 9 - 10 декара. 

Установено е наличие на строителни 

отпадъци, смесени битови отпадъци, 

отпадъци от пластмасови и метални 

опаковки, текстилни отпадъци, оборска тор, 

слама и пръст. 

3. 12.12.2019 г. С-119/12.12.2019 Жителка на блока до ЦБА на 

завоя за 5-ти километър се 

оплаква от гъст черен дим, всяка 

сутрин . 

РИОСВ-

Шумен, 

Община 

Шумен 

Същия ден е извършена проверка на 

място, от експерти на РИОСВ-Шумен. 

Беше обходен, районна на търговския 

магазин ЦБА и околността, не се 

констатира наличие на черен дим. 

Многократно на място в часовете10:30 h -

10:39 h, се опитахме да се свържем по 

телефона с г-жа Стоянова, но тя така и не 

отговори на обажданията. За проверката е 

съставен констативен протокол № ЕВ-А 

46/12.12.2019 г. 

4. 12.12.2019 г. С-120/12.12.2019 Наличие на строителни отпадъци 

в зелените площи на ул. „Тодор 

Велков“ 

Община 

Шумен 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност с писмо с изх. № С-

120/16.12.2019 г. до Община Шумен. 

5. 16.12.2019 г. С-121/16.12.2019 Замърсяване на река Поройна от 

месопреработваема работилница 

находяща се в УПИ I-149, кв. 71 

по плана на с. Дибич, собственост 

на „Давор груп“ ООД 

РИОСВ-

Шумен 

На 16.12.2019г. е извършена проверка на 

място, на „Давор груп“ ООД, с. Дибич и 

са обходени бреговете на река Поройна в 

близост до месопреработвателното 

предприятие. При оглед на реката и 

бреговете на водния обект не е 

установено видимо замърсяване. Не се 

установи и заустване на отпадъчни води 

към водния обект. Забелязана е на левия 

бряг, по течение на реката, издадена РР-

тръба с Φ ~160мм, като към проверката е 

с нулев дебит. 

На обекта са проверени начина на 



 

 

управление на генерираните отпадъците и 

управление на формираните от дейността 

отпадъчни води. Установено е, че се 

образуват отпадъци от хартиени и 

пластмасови опаковки. За съхранение на 

същите са обособени площадки, като към 

момента на проверката няма налични. 

От дейността на обекта се формират 

промишлени, битово-фекални и 

повърхностни води. Битово-фекалните и 

промишлени води се заустват в три-

камерен мазниноуловител, като 

последната камера е обособена за 

изчерпване на отпадъчни води. 

Установено е, че е наличен 

дъждоприемник при входа на обекта, 

който е свързан с подземна РР-тръба, 

която постъпва в ревизионна шахта, 

ситуирана между водния обект и 

предприятието, от където водите се 

отвежда до воден обект р. Поройна. На 

място е установено, че в дъждоприемника 

постъпват само повърхностни води и не е 

свързан със събирателните съоръжения за 

отпадъчни води. Извършена е и проверка 

по наличната документация, свързана с 

спазването на законодателството 

свързано с опазване на околната среда 

регламентирани в ЗООС, ЗУО и ЗВ.  

Дадени са 5 бр. предписания. 

6. 16.12.2019 г. С-122/16.12.2019 Запрашаване в атмосферния 

въздух от района на кариера с. 

РИОСВ-

Шумен 

На 16.12.2019 г. се извърши проверка от 

експерти към РИОСВ – Шумен. На място 



 

 

Драгоево се установи наличие на запрашеност в 

района на кариера – Драгоево, в 

следствие на авария на оросителната 

система на пресивно – сортировъчен 

корпус. Съставен е КП № ЗК-

109/16.12.2019 г., с който са дадени за 

предприемане на мерки за отстраняване 

на аварията и да се представи Заповед на 

Изп. директор за извършване на 

оросяване, както на площадката на 

кариерата, така и към технологичното 

оборудване, изискващо това. Подателят 

на сигнала е уведомен по телефона за 

констатациите и дадените предписания. С 

писмо вх. № ОА-3965/17.12.2019 г. са 

изпълнени предписанията, като в РИОСВ 

– Шумен са депозирани изисканите 

документи. 

7. 18.12.2019 г. С-123 /18.12.2019 Силен задушлив газ от фурна в гр. 

Шумен, ул. „Дедеагач“ 12 

Община 

Шумен 

Препратен към Община Шумен за 

решаване по компетентност. 

8. 18.12.2019 г. С-124/18.12.2019 Бели прахови частици се носят в 

района на гимназия „Хан 

Исперих“ в гр. Нови Пазар  

РИОСВ 

Община 

Нови Пазар 

Сигнала е подаден от служител на 

община Нови Пазар на тел. 112. При 

извършения оглед на място   е установено 

наличие на пепел, със сиво-бял цвят и 

частици от изгорена хартия. По 

неофициални данни, източника е един от 

комините разположен на площадката на 

предприятието „Ново Стъкло“ ЕАД. След 

извършена проверка  се установява, че 

пепелта е от въпросния комин, който не е 

свързан с производствената дейност на 

дружеството. По неофициални данни е 



 

 

извършено изгаряне на отпадъци от 

хартия и картон от страна на трети лица. 

Изискана е официална информация  във 

връзка с източника на замърсяването. За 

извършената проверка е съставен 

констативен протокол № ЕВ-А 48 

/18.12.2019 г. 

9. 18.12.2019 г. С-125/18.12.2019 Налични кости и вътрешности от 

животни на подстанцията в посока 

Велики Преслав- Шумен 

ОДБХ-

Шумен 

Сигнала е препратен по компетентност на 

ОДБХ-Шумен с писмо изх. № С-

125/19.12.2019 г. На 23.12.2019 г. 

експерти извършиха проверка на място 

съставен е КП № ДЙ-99/23.12.2019 г. при 

проверката е установено замърсяване с 

текстилни  отпадъци, отпадъци от 

опаковки и стиропорени отпадъци. 

Дадено е предписание на кмета на 

Община Велики Преслав „Да се извърши 

почистване на констатираните при 

проверката отпадъци. За изпълнение на 

предписанието писмено да се уведоми 

РИОСВ гр. Шумен.“ Със срок на 

изпълнение 10.01.2020 г. 

10. 19.12.2019 г. С-126/19.12.2019 Лицето В* И* продължава да 

извършва ремонтни дейности на 

тежкотоварни автомобили върху 

канал, който е на общинска земя. 

Достъпа до канала не е ограничен, 

върху който към момента има два 

тира. Замърсяването с моторни 

масла продължава. 

Община 

Антоново; 

РИОСВ - 

Шумен 

На 20.12.2019г. е извършена извънредна 

проверка на място в гр. Антоново, по 

сигнал и по изпълнение на дадено 

предписание с КП № АН-64/01.11.2019г. 

На място се установи, че около района на 

сигналния канал е почистено, но достъпа 

до канала не е ограничен и към 

проверката са налични два броя товарни 

моторни превозни средства върху 

бетонов канал. Не е установено изтичане 



 

 

на нефтопродукти, по естествения наклон 

на терена към дъждоприемна шахта, от 

която при постъпване на повърхностни 

води, същите се заустват във воден обект-

р. Карадере, без пречистване. 

Представител на община Антоново 

изрази, че единия от товарните МПС-та е 

аварирал и към момента не може да се 

премести и да се постави ограничителна 

рампа. С цел предотвратяване на 

евентуално изтичане на нефтопродукти 

или замърсяване на околните земни 

площи с отпадъци от ремонтни дейности 

по МПС, със съставения Констативен 

протокол № АН-71/20.12.2019 г. е дадено 

предписание на община Антоново за 

предприемане на действия в срок, за 

ограничаване на достъпа до наличния 

бетонов канал. 

11. 27.12.2019 г. С-127/27.12.2019 Замърсяване на рекичка с кръв и 

пяна в близост са установени 

кости от животни в района на гр. 

Велики Преслав. В близост има 

кланица. 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място на реката, 

между колектора към ГПСОВ – Велики 

Преслав и руслото на реката, и на „Ем Ди 

Мес“ ЕООД, гр. Велики Преслав. Не е 

установено наличие на отпадъци и 

изтичане на отпадъчни води към реката, в 

района на предприятието. След проверка 

на довеждащ канализационен колектор на 

предприятието, преди включването му 

към главния канализационен колектор на 

гр. Велики Преслав към ГПСОВ е 

установено изтичане на отпадъчни води 

между трета и четвърта шахта от към 



 

 

стената на обекта, вероятно от 

пропукване на тръба. В площите около 

трета шахта се констатира наличие на 

неголямо количество отпадъци от 

животински произход. Отпадъчните води 

формирани от обекта се заустват към 

канализационната система с ГПСОВ на 

гр. Велики Преслав. При проверката е 

съставен Констативен протокол № ПС-

74/27.12.2019 г., с който са дадени две 

предписания за преустановяване на 

изтичането на отпадъчни води и 

почистване на животинските отпадъци 

около ревизионната шахта. 

 


