
 

 

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

 

Месец Септември 2019 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 29.08.2019г.  С-91/29.08.2019 г. Изхвърляне на отпадък от подситова фракция 

в едно със сепариран битов отпадък на РДНО - 

Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с 

констативен протокол № ПП – 71 от 

12. 09. 2019 г. При проверката не е 

установено нерегламентирано 

предаване на отпадъка. Същият се 

предава на лице притежаващо 

документ по чл. 35 от ЗУО за дейност 

със съответния код отпадък, въз 

основа на сключен договор по чл. 8, 

ал. 1 от ЗУО. Представени са 

документи удостоверяващи 

предаването на отпадъка. Подателя на 

сигнала е уведомен за резултата от 

проверката с писмо изх. № 91-С от 

20. 09. 2019 г.   

2 03.09.2019г. С-92/03.09.2019 г. Запрашаване в кв. „Мътница“, гр. Шумен от 

обект за съхранение на зърно 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка от експерти на 

РИОСВ – Шумен на 09.09.2019 г., 

съставен е КП № ЗК-81, на място не 

се установи неорганизирано 

запрашаване в района на зърнобазата, 

установи се, че в западната страна на 

обекта е изведена от стената тръба, от 

която се отвеждат отпадъчни води от 

мивката на лабораторията. На 

Дружеството – „Пестицид“ ЕООД са 

дадени 3 бр. предписания, както 

следва: да бъдат извършени СПИ на 



 

 

шум, излъчван в околната сред; да се 

издаде Заповед на Управителя за 

извършване на ежедневно оросяване 

в района на зърнобазата и да се 

предприемат мерки по отстраняване 

на тръбата за отпадъчни води, като 

същите следва да се събират в 

съоръжение, което следва да се 

изгради. С писмо изх. № С-92-/2/ от 

11.09.2019 г. е изпратен отговор до 

подателя на сигнала, както и същото 

е изпратено с копие до адресатите 

към сигнала. С писмо вх. № ОА-

2947/16.09.2019 г., Дружеството 

уведомява РИОСВ – Шумен за 

предприетите действия относно 

дадените предписания. 

3 03.09.2019г. С-93/03.09.2019 г. Нерегламентирано сметище в с. Горица, 

община Попово 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка съставен е КП 

№ ЗВ-61/05.09.2019 г. При разговор с 

жалбоподателя се установи , че 

нерегламентираното сметище е 

образуване на спряното от 

експлоатация общинско депо в 

землището на с. Славяново. При 

извършената проверка се установи, че 

има замърсявания със строителни 

отпадъци около 3-4 м², с текстилни 

отпадъци около 10-15 м², смесени 

битови отпадъци около 5-10 м², 

отпадъци от автомобили (брони, 

пластмаси, гуми) около 5-10 м² и с 

найлони и пластмасови щайги около 

20-30 м². Дадени са 2 бр. 1.Да се 



 

 

извърши почистване на спряното от 

експлоатация Общинско Депо с. 

Светлен, местност "Турсуна" от 

констатираните в протокола 

отпадъци. Писмено да се уведоми 

РИОСВ-Шумен за изпълнение на 

предписанието. 2. Да се  

ограничаване достъпа до спряното от 

експлоатация общинско депо. 

Писмено да се уведоми РИОСВ-

Шумен за изпълнение на 

предписанието. Със срок на 

изпълнение 20.09.2019г. 

4 05.09.2019г. С-9405.09.2019 г. Изгаряне на отпадъци в кв. Дивдядово РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на 05.09.2019 г. 

в 10 00 часа при което не се 

констатира дим и горене на 

посочения адрес   

5 05.09.2019г. С-95/05.09.2019 г. Нерегламентирано изхвърляне на оборски тор 

в с. Върбяне 

ОДБХ - 

Шумен 

С писмо изх. № С – 95 от  10. 09. 2019 

г. сигнала е препратен до ОДБХ – 

Шумен, за предприемане на 

необходимите действия по 

компетентност 

 

6 10.09.2019г. С-96/10.09.2019 г. Пожар в началото на ж.к. Тракия, горят гуми, 

събирани на площадка до стадиона. Черен Дим 

и замърсен въздух 

РИОСВ - 

Шумен 

Извърши се проверка на място при 

което се установи, че на бившия 

колодрум до стадион Панайот Волов, 

собственост на община Шумен са 

събрани значително количество ИУГ, 

като една част са се запалили. С 

протокол за проверка № ЕВ-

А35/10.09.2019 г. се извърши  

измерване на въздуха в района на 

„Колодрума“ със специализирана 



 

 

апаратура за аварийни ситуации към 

РЛ – Шумен. Съгласно получените 

резултати не е установено 

превишение на показателите, 

характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух в гр. Шумен. С 

писмо изх. №С-96-1 от 11.09.2019 г. 

от община Шумен е изискана 

информация относно отреждането на 

площадката, произход на ИУГ и 

количества. Както и информация за 

сроковете в които, ще се извърши 

предаването на ИУГ. С писмо вх. № 

С-96 /11.09.2019 г. общината е 

входирала информация   

7 10.09.2019г. С-97/10.09.2019 г. Намерено малко соколче на пл. 

„Независимост“ в гр. Омуртаг 

РИОСВ - 

Шумен 

Непосредствено след подаването на 

сигнала в РИОСВ – Шумен, лицето 

открило птицата е намерило превозно 

средство, с което птицата е 

транспортирана до Спасителен 

център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. 

8 19.09.2019г. С-98/19.09.2019 г. Системно горене на гуми и пластмасови 

отпадъци в с. Златна нива, кооперация Бразда 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП 

СР-57/19.09.2019 г. ,като при 

проверката не се установи горене на 

гуми и пластмаси. При проверката 

огъня беше изгасен, от огледа се 

установи, че се е горяло растителни 

отпадъци. Дадени за два броя 

предписания за класификация на 

отпадъци и отчетна книга  

9 24.09.2019г. С-99/24.09.2019 г. Нерегламентирано сметище в кв. Б. 

Българанов, срещу бензиностанция „Петрол“ 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място от 

страна на РИОСВ гр. Шумен. На 



 

 

посоченото място са поставени 

контейнерите за събиране на 

строителни отпадъци от граждани, 

които се обслужвт от Община 

Шумен. Същите са препълнени и са 

налични отпадъци извън тях. 

Съставен е констативен протокол, с 

който е дадено предписание да се 

извърши почистване на наличните 

отпадъци в срок 14 дни от 

подписване на протокола от 

представител на Община Шумен. 

Същият е изпратен на Община 

Шумен за сведение изпълнение и 

подпис с писмо с изх. № ОА-

3045/26.09.2019 г. Подателят на 

сигнала присъства на проверката. С 

писмо с вх. № 3045 –(1)/3.10.2019 г. 

Протоколът е върнат в РИОСВ гр. 

Шумен. Същият е подписан на 

2.10.2019 г. 

10 27.09.2019 С-100/27.09.2019 г. Изхвърляне на пръст, камъни и тухли на ул. 

Зоя Космодемянская, кв. Дивдядово 

Община 

Шумен 

Извърши се проверка на място на 

4.10.2019 г. при която не се установи 

наличие на строителни отпадъци, 

тухли и камъни. За проверката се 

състави констативен протокол № ДЯ-

05/4.10.2019 г. Изготвено е писмо-

отговор до подателя на сигнала, тъй 

като в същия липсва телефонен 

номер. 

 


