
 

 

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

 

Месец Декември 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 08.12.2016 150-С/08.12.2016 г. Отсечени 8 бр. кедъра и 16 

бр. липи и черници в          

с. Мировци. Изхвърляне на 

оборски тор на поляна в 

края на селото от 

кравеферма, собственост 

на Иван Димитров. 

общ. Нови 

пазар, ОДБХ 

Шумен 

Изпратено е писмо до отговорните институции 

за решаване по компетентност. 

2. 10.12.2016 151-C/10.12.2016 г. По тел 112 – В 6,50ч 

получен сигнал за взрив и 

дерайлирала товарна 

влакова композиция с газ 

пропилен и пропан бутан в 

с. Хитрино, община 

Хитрино, област Шумен с 

възникнал пожар и 

разрушени къщи и сгради 

ПБЗН, МВР, 

БДЖ, 

РИОСВ 

Шумен  

На 10.12.2016г в с. Хитрино и района по 

инцидент за пожар от  дерайлиране на 

влакова композиция с газ пропилен и пропан 

бутан. При постъпване на сигнала РИОСВ 

Шумен реагира незабавно, като място отиде 

екип на РИОСВ Шумен в 07,20 часа. Незабавно 

бе уведомена  РЛ Шумен за извършване на 

замервания. Започна измерване на качествата на 

атмосферния въздух с апарат за аварийни 

ситуации. Същия ден допълнително бе 

позиционирана Автоматична станция за 

измерване състоянието на атмосферния въздух 

от РЛ. Варна. За периода до прекратяване на 

инцидента, до 23.12.2016г. се извършваше 

непрекъснато замерване за състоянието на 

атмосферния  въздух. в района на с. Хитрино. 

Допълнително се извърши проверка на 

19.12.2016г на водоизточниците в района и 

повърхностни води – р. Каменица от РИОСВ 



 

 

Шумен и БДЧР Варна с РЛ Шумен, от които се 

взеха водни проби на   място. Не са установени 

замърсявания. За състоянието на околната среда 

непрекъснато, до приключване на инцидента, се 

даваше информация за състоянието на околната 

среда чрез сайт на РИОСВ Шумен, съгласувана 

с МОСВ.    

 

3. 20.12.2016г. 152-С/20.12.2016 г. Източване на септична яма 

на ул. „Местност лозевско 

шосе“ № 54 

Община 

Шумен 

Изпратено писмо до Община Шумен с Изх.№ 

152-С/21.12.2016г. за решаване по 

компетентност. 

4. 24.12.2016г. 153-С/ 27.12.2016 г. Бедстваща птица край с. 

Пет могили 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ХХ-32/ 

24.12.2016 г., при която е установено, че 

птицата е пеликан, който е с ранено дясно 

крило, като екземпляра е предаден на РИОСВ – 

Шумен. По-късно през деня птицата е умряла, 

поради което съгласно разпоредбите на Закона 

за биологичното разнообразие е оставена в 

района, в който е намерена. Подателя на 

сигнала присъства по време на проверката, като 

впоследствие бе уведомен и за смъртта на 

пеликана.  

 

 

Месец Ноември 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 18.11.2016г. 148-С/18.11.2016 г. Замърсяване с торова маса 

от отглеждане на овце в с. 

Горско село, общ. Омуртаг 

ОДБХ-

Търговище, 

Община 

Омуртаг 

Изпратено писмо изх. № 148-С/22.11.2016 г. до 

ОДБХ – Търговище и Община Омуртаг за 

решаване по компетентност с копие до подателя 

на сигнала.  



 

 

2. 24.11.2016г. 149-С/24.11.2016 г. Замърсяване с торова маса, 

слама, вълна в с. Становец, 

общ. Хитрино. Отпадъците 

ежедневно се палят. 

ОДБХ-

Шумен, 

Община 

Хитрино 

 

Изпратено писмо изх. № 149-С/30.11.2016 г. до 

ОДБХ – Шумен и Община Хитрино за решаване 

по компетентност с копие до подателя на 

сигнала.  

 

 

Месец Октомври 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 06.10.2016 133-С/06.10.2016 г. Изгаряне на текстилни 

отпадъци от шивашки цех 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на 10.10.16 г. при 

проверката не се установи изгаряне на отпадъци 

и наличие на същи. Шивашкия цех извършва  

шиене на готови кройки, не се образуват 

отпадъци. Подателя на сигнала е уведомен с 

писмо изх. №13С/12.10.2016 г. 

2. 07.10.2016г. 134-С/ 07.10.2016 г. Продажба на препариран 

екземпляр от защитения 

вид Невестулка, чрез обява 

в сайта www.bazar.bg 

РИОСВ – 

Шумен 

След преглеждане на обявата и снимките към 

нея се установи, че екземпляра обект на 

продажба, не е от вида Невестулка, а е 

Хермелин, който не попада под разпоредбите на 

Закона за биологичното разнообразие. Подателя 

на сигнала е уведомен с писмо с изх. № 134-С 

от 11.10.2016 г. 

3. 07.10.2016г. 135–С / 07.10.2016 г. Изхвърляне на отпадъци 

от производствената 

дейност на „Интер БГ“ 

ЕООД гр. Омуртаг 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място, съставен е КП 

№ ПП-67 от 11.10.2016 г. При проверката се 

установи, че се извършва производствена 

дейност (производство на чехли) в 2 бр. 

производствени помещения. Не беше 

установена собствеността на имота. 

Собственикът не присъства по време на 

проверката. КП от проверката е съставен в 

http://www.bazar.bg/


 

 

присъствието на представител на община 

Омуртаг, като същия не е връчен. Изпратено е 

писмо с изх. № 135-С от 14.10.2016 г до СГКК 

гр. Търговище за предоставяне на информация 

за собственика на производствените 

помещения. С вх. № 5827/31.10.2016 г СГКК 

Търговище информира, че собственик на имота 

е „Интер БГ“ ООД гр. Омуртаг.  

4. 07.10.2016г. 136-С/07.10.2016 г. Замърсяване на водите на 

яз. Каваците  

РИОСВ-

Шумен, 

БДДР 

Плевен  

Извърши се проверка с участие на БДДР на СД 

“Езокс“, с. Славяново и се взеха водни проби от 

дере от мост до с. Сеячи и от яз. Каваците. 

Съставени КП № ПС-55/10.10.16 и ПП № ПС-

56/10.10.16 г. Проверката се извърши с 

участието на БДДР. От резултатите от 

протоколите от изпитване се установи 

превишение на нормите по показатели азот и 

фосфор. Изпратено писмо до МОСВ. 

5. 10.10.2016г. 137-С/ 10.10.2016 г. Продажба на препариран 

екземпляр от защитения 

вид Златка, чрез обява в 

сайта www.olx.bg  

РИОСВ – 

Шумен 

След преглеждане на обявата и снимките към 

нея се установи, че екземпляра обект на 

продажба, не е от вида Златка, а е от вида Бялка, 

който не попада под разпоредбите на Закона за 

биологичното разнообразие. Подателя на 

сигнала е уведомен с писмо с изх. № 137-С от 

11.10.2016 г. 

6. 10.10.2016г. 138-С/ 10.10.2016 г. Намерена ранена 

костенурка срещу къщата 

на ул. „Земеделска” № 8, 

до църквата в с. Лозево, 

общ. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП № ДС-56/ 

10.10.2016 г., при която се установи, че 

екземпляра е от вида Шипобедрена костенурка, 

като липсва част от карапакса й. В тази връзка 

костенурката е изпратена за лечение и 

отглеждане в Център за размножаване и 

рехабилитация на сухоземни костенурки, 

фондация „Геа Челониа” – с. Баня, общ. 

http://www.olx.bg/


 

 

Несебър. Подателя на сигнала присъства по 

време на проверката. 

7. 10.10.2016 139-С/ 10.10.2016 г. Постъпил препратен 

сигнал от МОСВ и от 

БДДР Плевен, касаеща 

дейността на ГПСОВ, 

събирането и 

депонирането на утайките 

от ГПСОВ Попово, гр. 

Попово 

РИОСВ 

Шумен, 

БДДР 

Плевен  

Извършена е проверка съвместна с експерти от 

БДДР Плевен,  с РЛ Шумен и представители на 

Община Попово. При проверката се провери 

изпълнението на дадени предписания и 

издадена ПАМ за прекратяване депонирането на 

утайки в бивш Рибарник в района. При 

проверката се установи , че след издадената 

ПАМ няма депониране на отпадъци в бивш 

рибарник. В момента на проверката не се 

установи отнасяне от р. Калакоч и отмиване на 

депонираните утайки от ГПСОВ във водния 

обект. Взеха се водни проби от изход ГПСОВ, о 

повърхностни води след рибарник и в точка 

преди рибарник , за сравняване на качествата на 

водата и установяване има ли замърсяване. За 

проверката са съставени Протокол за проверка с 

водни проби № ВВ-068/12.0.2016г. и КП № ПП-

68/12.10.2016г., съвместно с БДДР.  Дадени са 2 

бр. предписания за представяне на копие на 

отчетната книга за транспортиране на отпадъци 

и идентификационен документ за предадени за 

транспортиране опасни отпадъци. Същите са 

представени в РИОСВ – Шумен в разписания в 

предписанията срок.    

8. 21.10.2016г. 141-С/21.10.2016 г. Замърсяване с отпадъци в 

с. Благово, общ. Шумен 

Община 

Шумен 

Изпратено писмо до Община Шумен за 

решаване по компетентност с изх. № 141-

С/28.10.2016 г. 

9. 23.10.2016г. 142-С/ 24.10.2016 г. Извършване на незаконна 

сеч в ПП „Шуменско 

плато” – на 300 м. 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка с КП № КБ-47/ 

03.11.2016 г. При проверката е установено, че се 

извежда сеч от ТП „ДГС Преслав“- гр. Велики 



 

 

югозападно от Хан 

Крумски скален манастир 

Преслав, за което е издадено позволително за 

сеч от Регионална дирекция по горите – гр. 

Шумен. Сечта е извън границите на Природен 

парк „Шуменско плато“. За резултата от 

проверката подателят на сигнала е уведомен по 

телефон на 03.11.2016 г. 

10. 25.10.2016 

г.  

143-C/25.10.2016 г. За изхвърляне на 

строителни отпадъци от 

строеж в Индустриален 

парк в района на  

кв.Дивдядово 

Анонимен 

сигнал 

Сигнала е анонимен, жалбоподателя не е 

оставил информация , съгласно задължителните 

полета в  бланката.  

11. 28.10.2016 144-С/28.10.2016 г. Черен пушек нощно време 

от комините на „Тракия 

Глас България“ ЕАД, гр. 

Търговище 

РИОСВ - 

Шумен 

На 28.10.2016 г. е извършена проверка на място, 

съставени са 2 бр. КП № ЗК-101, съставен на 

„Тракия Глас България“ ЕАД и ЗК-102 съставен 

на „Пашабахче България“ АД, гр. Търговище. 

При проверката се представиха разпечатки от 

автоматичната система за непрекъснати 

измервания на източниците на емисии от 

Предприятията за домакинско и плоско стъкло. 

През периода от 24.10.16 г. до 12-14 часа на 

28.10.2016 г. видно от разпечатките не са 

установени превишения на НДЕ по 

контролираните показатели на източниците на 

емисии. 

12. 31.10.2016 г 145-С/31.10.2016 Г. Замърсяване с машинно 

масло покрай Бранд  

Сервиз ЕООД на бул. 

„Мадара“ 19 гр. Шумен 

РИОСВ-

Шумен 

Предстои проверка от експерти от отдел 

„УООП” 

13. 31.10.2016г. 146-С/ 31.10.2016 г. Притежание на 

препарирана птица от 

защитения вид Забулена 

сова – гр. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Изпратено писмо до ОДМВР-Шумен (изх. № 

146-С/ 03.11.2016 г. на РИОСВ – Шумен ) с 

молба за оказване на съдействие при 

установяване на лицето, което притежава 



 

 

препарирания екземпляр и е пуснало обявата в 

сайта за онлайн търговия. Копие от писмото е 

изпратено до подателя на сигнала за 

предприетите действия. 

 

Месец Септември 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 10.09.2016г. 122-С Сериозна миризма от птицеферма в кв. Дивдядово, 

гр.Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на 15.09.2016 г. 

на място на „Виктория Вет“ ООД. В 

момента на проверката в 

птицефермата не бяха установени 

миризми. Съставен е констативен 

протокол № РГ-23. Жалбоподателя 

беше уведомен по телефона, но не 

присъства на проверката, поради 

отсъствие от града. С писмо изх.№ 

122-С от 20.09.2016г.жалбоподателя е 

уведомен за резултата от проверката. 

2. 14.09.2016г. 123-С Задушлива миризма в с. Царев брод от запалено 

нерегламентирано сметище до пункт за вторични 

суровини на фирма за дейности с отпадъци и 

Разрешително. 

 

Кметство с. 

Царев брод 

Извършена проверка на място 

незабавно същия ден. Установено до 

старо сметище на с. Царев брод и 

югоизточно от селото и западно от 

площадка на фирма за дейности с 

отпадъци и Разрешително, 

нерегламентирано сметище с площ 

около 2,00-.3,00 дка. В североизточния 

край има запалени отпадъци, които 

тлеят в дълбочина. На проверката 

присъства Кмет на с. Царев брод. 

Съставен е протокол № ВВ-



 

 

058/14.09.2016 и дадени предписания 

за незабавно прекратяване на 

запалването и огнището до 2 дни и за 

почистване на отпадъците и 

ликвидиране на сметището до 1 месец. 

Жалбоподателя уведомен по телефон 

и отказа да присъства поради 

отсъствие. 

3. 15.09.2016г. 124-С 

 

В 21.45 ч. силна задушлива миризма, която е 

непоносима и не може да се диша. Източник 

Птицеферма с около 20000 пилета до жилищен квартал 

на гр. Велики Преслав - ул. „Пирин“ . Птицефермата е 

на „Преславско пиле“ ЕООД със стопанин Калоян. С 

молба за помощ и замерване състоянието. Вечерно 

време се пускат вентилаторите и тогава се излъчва 

силна миризма вероятно от торта и помещението. 

Искат да се предприемат мерки.  Искаха незабавна 

проверка в момента през нощта, когато се изпускат 

газове. 

РИОСВ, 

ОДБХ, 

Община 

Велики 

Преслав  

На 30.09.2016 г. е извършена 

проверка на РИОСВ гр.Шумен на 

птицеферма гр.Велики  Преслав, 

стопанисвана от „Преславско пиле“ 

ЕООД.  

С констативен протокол № ИН-

12/30.09.2016 г. се установи следното:  

- Инвестиционното намерение за 

увеличаване капацитета на 

птицефермата, внесено в РИОСВ 

гр.Шумен с № 1476/15.03.2016 г., е 

оттеглено от Управителя на 

„Преславско пиле“ ЕООД, 

вследствие на което е издадено 

Решение № ШУ-15-П/08.07.2016 г. на 

Директора на РИОСВ гр.Шумен. При 

проверката се установи, че няма 

отглеждане на животни над 

капацитета, определен в 

Удостоверението за регистрация от 

ОДБХ гр.Търговище, и няма 

реализирано изграждане на нови 

сгради. 

- Вентилаторите за извеждане на 

въздух от вътрешността на 

птицевъдните сгради към 

атмосферата, са разположени така, че 



 

 

излизащия въздух се насочва в 

посока успоредно на ул.“Пирин“, а не 

към нея. В указаната посока няма 

наличие на жилищни сгради.  

- Към момента на проверката, на 

територията на площадката нямаше 

наличие на торова маса, която се 

формира при почистване на 

животновъдните сгради след 

извеждането на птиците-бройлери за 

клане. С писмо № 124-С,125-С,126-

С/10.10.2016 г. е дадено  указание на 

Управителя на „Преславско пиле“ 

ЕООД да извършва покриване на 

формираната торова маса, 

съхранявана временно на площадката 

на животновъдния обект преди 

използването й за наторяване, с цел 

намаляване емисиите на интензивно 

миришещи вещества. 

Подателят на сигнала е уведомен за 

констатациите от проверката с писмо № 

124-С,125-С,126-С/17.10.2016 г.  

 

4. 15.09.2016г. 125-С 

 

Силна задушлива миризма, която е вечер. Със сина си 

се задушават от остра миризма и очите им се 

насълзяват. Източника на това състояние е от 

птицеферма в непосредствена близост за отглеждане 

на голям брой пилета. Вечер се пускат вентилаторите и 

околния въздух мирише остро от торта, въздуха в 

птицефермата и от отглеждането. Искат проверка. Ще 

сезират прокуратурата за решаване на проблема и 

премахне постоянните миризми. 

РИОСВ, 

ОДБХ, 

Община 

Велики 

Преслав 

На 30.09.2016 г. е извършена 

проверка на РИОСВ гр.Шумен на 

птицеферма гр.Велики  Преслав, 

стопанисвана от „Преславско пиле“ 

ЕООД.  

С констативен протокол № ИН-

12/30.09.2016 г. се установи следното:  

- Инвестиционното намерение за 

увеличаване капацитета на 

птицефермата, внесено в РИОСВ 

гр.Шумен с № 1476/15.03.2016 г., е 



 

 

оттеглено от Управителя на 

„Преславско пиле“ ЕООД, 

вследствие на което е издадено 

Решение № ШУ-15-П/08.07.2016 г. на 

Директора на РИОСВ гр.Шумен. При 

проверката се установи, че няма 

отглеждане на животни над 

капацитета, определен в 

Удостоверението за регистрация от 

ОДБХ гр.Търговище, и няма 

реализирано изграждане на нови 

сгради. 

- Вентилаторите за извеждане на 

въздух от вътрешността на 

птицевъдните сгради към 

атмосферата, са разположени така, че 

излизащия въздух се насочва в 

посока успоредно на ул.“Пирин“, а не 

към нея. В указаната посока няма 

наличие на жилищни сгради.  

- Към момента на проверката, на 

територията на площадката нямаше 

наличие на торова маса, която се 

формира при почистване на 

животновъдните сгради след 

извеждането на птиците-бройлери за 

клане. С писмо № 124-С,125-С,126-

С/10.10.2016 г. е дадено  указание на 

Управителя на „Преславско пиле“ 

ЕООД да извършва покриване на 

формираната торова маса, 

съхранявана временно на площадката 

на животновъдния обект преди 

използването й за наторяване, с цел 

намаляване емисиите на интензивно 



 

 

миришещи вещества 

Подателят на сигнала е уведомен за 

констатациите от проверката с писмо № 

124-С,125-С,126-С/17.10.2016 г.  

5. 15.09.2016г. 126-С При подаване на сигнала в 22:00 часа има силно 

задушлива миризма, при която трудно се диша. В 

района на ул. „Пирин“ 13А. миризмата идва от 

разположен в близост пилчарник. Птицефермата е 

увеличила броя на пилетата и сега когато пораснат е 

предстои подаване, пускат вечер вентилаторите и е 

непоносима миризмата. Ще се обърнат към други 

институции по-високи. Искат незабавна проверка в 

момента със замерване на миризмата.  

РИОСВ, 

ОДБХ, 

Община 

Велики 

Преслав 

На 30.09.2016 г. е извършена 

проверка на РИОСВ гр.Шумен на 

птицеферма гр.Велики  Преслав, 

стопанисвана от „Преславско пиле“ 

ЕООД.  

С констативен протокол № ИН-

12/30.09.2016 г. се установи следното:  

- Инвестиционното намерение за 

увеличаване капацитета на 

птицефермата, внесено в РИОСВ 

гр.Шумен с № 1476/15.03.2016 г., е 

оттеглено от Управителя на 

„Преславско пиле“ ЕООД, 

вследствие на което е издадено 

Решение № ШУ-15-П/08.07.2016 г. на 

Директора на РИОСВ гр.Шумен. При 

проверката се установи, че няма 

отглеждане на животни над 

капацитета, определен в 

Удостоверението за регистрация от 

ОДБХ гр.Търговище, и няма 

реализирано изграждане на нови 

сгради. 

- Вентилаторите за извеждане на 

въздух от вътрешността на 

птицевъдните сгради към 

атмосферата, са разположени така, че 

излизащия въздух се насочва в 

посока успоредно на ул.“Пирин“, а не 

към нея. В указаната посока няма 

наличие на жилищни сгради.  



 

 

- Към момента на проверката, на 

територията на площадката нямаше 

наличие на торова маса, която се 

формира при почистване на 

животновъдните сгради след 

извеждането на птиците-бройлери за 

клане. С писмо № 124-С,125-С,126-

С/10.10.2016 г. е дадено  указание на 

Управителя на „Преславско пиле“ 

ЕООД да извършва покриване на 

формираната торова маса, 

съхранявана временно на площадката 

на животновъдния обект преди 

използването й за наторяване, с цел 

намаляване емисиите на интензивно 

миришещи вещества 

Подателят на сигнала е уведомен за 

констатациите от проверката с писмо № 

124-С,125-С,126-С/17.10.2016 г.  

6. 16.09.2016г. 127-С Замърсяване по улиците на село Крепча от септични 

ями.  

Община 

Опака 

Изпратено е писмо за решаване по 

компетентност до община Опака с изх. 

№ 127-С/19.09.2016 г.  

7. 16.09.2016г. 128-С Язовир Черноглавци е взет на концесия от Община 

Венец. В него се влива местна река. В местната река се 

заустват отпадъчни битови води от жилищни имоти в 

с. Черноглавци с тръби в дерето- местна река. Водния 

обект е с течаща вода в него. Подател фирма „НИК“ 

ООД  

Община 

Венец, 

Кметство с. 

Черноглавци 

Извърши се незабавна проверка на 

място с участието на подателя на 

сигнала и на Секретар на Кметство с. 

Черноглавци - представляваща 

Община Венец. Установиха се 7 броя 

имоти, които заустват в местната река, 

отпадъчни води, всичките са 

безработни. Състави се Констативен 

протокол с № ВВ-060/16.09.2016г 

Дадоха се предписания 2 броя – За 

прекратяване на заустването на 

отпадъчни води в местна река със срок 



 

 

до 1 месец, като си изградят дворни 

септични ями. Второ предписание е до 

кмет на с. Черноглавци и Кмет на 

Община Венец да се издаде зеповед и 

уведомят всички заустващи в реката и 

да се уведоми РИОСВ Шумен за 

изпълнението . 

8. 20.09.2016г. 129-С Изхвърляне на умрели животни и отпадъци в местна 

река вливаща се в река Смядовска. 

РИОСВ, 

ОДБХ, 

Община 

Смядово 

Извърши се проверка на място на 

30.09.2016 г. с участието на 

представители на ОДБХ и община 

Смядово, за което се състави 

констативен протокол МП-50.  

9. 20.09.2016г. 130-C Замърсяване на река Голяма Камчия и наличие на 

умряла риба.  

РИОСВ, 

БДЧР Варна 

Извършена е проверка на място. 

Съставен е констативен протокол ВВ-

062/20.09.2016 г. Няма мъртва риба в 

участъка на село Желъд, община 

Смядово в река Голяма Камчия в 

следствие на замърсяване на 

повърхностната вода с отпадъчни води 

или залпови и аварийни изтичания.  

Взети са водни проби от р. Камчия 

при място на сигнала и р. Поройна при 

мост с. Радко Димитриево. Няма 

установено замърсяване на водните 

обекти. Моментно замътване на реката 

е имало вследствие обилен дъжд в гр. 

Смядово- 25л/м. кв.за 30 минути.   

10. 28.09.2016г. 131-C Изхвърляне на оборска тор от ЗКПУ „Хан Кардам“ – 

с.Кардам , обш .Попово директно върху зем.земи , в 

непосредствена близост до кооперацията . Изхвърляне 

на умерели животни в същите зем. земи 

Община 

Попово, 

ОДБХ-

Търговище 

Изпратено е писмо за решаване по 

компетентност до община Попово, 

ОДБХ-Търговище, с изх. № 131-

С/06.10.2016 г. 

 



 

 

 

 

 

Месец Август 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 01.08.2016г 97-С/01.08.2016 г. 

 

 

Замърсяване на земи от 

свинекомплекс в 

с.Алваново и наличие на 

неприятни миризми. 

Същият сигнал е постъпил 

в РЗИ гр. Търговище 

РИОСВ- 

Шумен, РЗИ 

гр. Търговище 

Извършена проверка на място, съвместно с 

РЗИ гр. Търговище и ОДБХ гр. Търговище, 

съгласно по КП №ТК-08/09.08.2016г.За 

намаляване на неприятните миризми е дадено 

предписание да се извърши покриване с 

подходящо покритие на твърдата торова маса. 

Не е констатирано замърсяване на прилежащи 

земи с отпадъчни води. Отпадъчните торови 

води чрез потопяема помпа и тръбна 

сглобяема система  за напояване се изпускат 

чрез премостване с гъвкава каучукова тръба на 

отводнителен канал в земеделски земи, 

обработвани от ЕТ „Агроелит-Митов“ гр. 

Търговище, съгласно сключен на 01.09.2015г. 

договор, представен на проверката. Дадено е 

предписание да не се извършва свободно 

изпускане по гравитация на торовите 

отпадъчни води от бетонови лагуни, което да 

предпазва от локално заблатяване и 

оводняване. С писмо изх.№97-С/11.08.2016г. 

даден отговор на жалбоподател. 

2. 01.08.2016г.  98-С/01.08.2016г.  Нерегламентирана 

птицеферма с. Ивански 

РИОСВ, 

ОДБХ-Шумен 

Извършена комплескна проверка на място с 

участието на ОДБХ-Шумен. Съставен КП № 

ПС-38/10,08,2016г. Птицефермата притежава 

удостоверение за регистрация на 



 

 

животновъден обект №6/16.01.2015г., 

собственик Борислав Жеков, издадено от 

ОДБХ-Шумен. Дадено едно предписание по 

направление УООП. 

3. 02.08.2016г.  99-С/02.08.2016г Обс.С.Търговище е приел 

решение за продажба чрез 

търг на 3 общ. имота за 

изграждане на 

предприятие за пране, 

избелване, боядисване, 

омекотяване и създаване 

на ефекти върху тъкани и 

готови облекла в 

нарушение на чл.95, ал.1 

от ЗООС  

РИОСВ – 

Шумен 

С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх.№99-

С/05.08.2016г. поискана информация от кмета 

на общ. Търговище за издавани актове и 

наличие на становище на РИОСВ по реда на 

глава шеста от ЗООС. С писмо на ККД 

вх.№4445/10.08.2016г. е поискана информация 

от РИОСВ гр. Шумен във връзка с постъпил в 

МОСВ същия сигнал, която с изпратена с 

писмо изх.№4445/12.08.2016г. 

С вх. № 4688/23.08.2016 г. в РИОСВ гр. 

Шумен е входирано писмо от Община 

Търговище изх. № ТСУ-32-00-5/19.08.2016 г. с 

приложения. С писмо изх. № 99-С/ 24.08.2016 

г. и изх. № 4445/24.08.2016 г. подателя на 

сигнала и ККД са информирани за резултатите 

от проверката. 

4. 03.08.2016 г. 100-С/ 03.08.2016 г. Паднало щъркелче с 

ранено крило – гр. Плиска 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ДС-45 

от 03.08.2016 г., при която се установи, че 

екземпляра е млад, от вида Бял щъркел. 

Птицата е със счупено ляво крило, като в тази 

връзка е изпратена за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона за резултата 

от извършената проверка и предприетите 

действия. 

5. 04.08.2016 г. 101-С/ 04.08.2016 г. Паднало щъркелче в 

центъра на с. Голямо 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № СЙ-53 

от 04.08.2016 г., при която се установи, че 



 

 

Ново, общ. Търговище екземпляра е млад, от вида Бял щъркел. 

Птицата е без видими външни наранявания, но 

не може да лети, поради което е изпратена за 

доотглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

6. 08.08.2016г. 102-С/08.08.2016 Замърсяване с отпадъчни 

води от кравеферма на 

съседни имоти 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП№ПС-

40/17.08.2016г. Установи се, че твърдата 

торова маса е предадена за наторяване на 

земеделски земи. Не са предприети мерки по 

предписанието, дадено с КП№МП-16/17.5.16г. 

за предотвратяване на замърсяване на съседни 

имоти при струпване на нов торов отпад. 

7. 08.08.2016 г. 103-С/ 08.08.2016 г. Паднало щъркелче със 

счупен крак – гр. Смядово 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ДС-

46/06.08.2016 г., при която се установи, че 

екземпляра е млад, от вида Бял щъркел. 

Птицата е със счупен ляв крак, поради което е 

изпратена за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

8. 08.08.2016 г. 104-С/ 08.08.2016 г. Паднали щъркелчета в с. 

Дългач, общ. Търговище, 

които не могат да летят 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ДС-

47/08.08.2016 г., при която се установи, че 

екземплярите са млади, от вида Бял щъркел. 

Птиците нямат видими външни наранявания, 

но немогат да летят, поради което са 

изпратени за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

9. 10.08.2016 105-С/10.08.2016 Замърсяване със Община Изпратено писмо с изх. № 105-С/15.08.2016 г. 



 

 

строителни отпадъци 

(тухли, керемиди, пръст) 

на ул. „Ленин“ с. 

Църквица 

Никола 

Козлево 

до общ. Никола Козлево. Извършена е 

проверка от Общината при която е 

констатирано че няма строителни отпадъци. 

Общината е уведомила РИОСВ- Шумен с 

писмо 4692 от 23.08.2016 за извършената 

проверка 

10. 10.08.2016 106-С/10.08.2016 Нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци 

от северната страна на 

Топливо 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП № ПП-57 

от 19.08.2016 г. Отпадъкът е с код 19 12 09 

(подситова фракция) и е образуван от 

дейността на „Евро Импекс“ ЕООД на 

площадката за сепариране на ТБО на общ. 

Шумен. Отпадъкът е съхраняван на имот,  част 

от площадката  за дейност с отпадъци на 

дружеството, за която има издаден от РИОСВ 

– Шумен регистрационен документ за дейност 

с отпадъци. Наличното количество отпадък се 

съхранява на площадката от 16. 06. 2016 г.  

Установено е, че площадката не отговаря на 

изискванията на Наредбата по чл. 43, ал. 1 от 

ЗУО. Не е с непропусклива повърхност, 

частично е оградена. Дадено е 1 бр. 

предписание: Площадката за съхранение на 

отпадък с код 19 12 09 да се приведе в 

съответствие с изискванията на Наредбата по 

чл. 43, ал. 1 от ЗУО, със срок на изпълнение до 

19. 09. 2016 г.  Подателя на сигнала е уведомен 

по телефона за резултата от извършената 

проверка, изпратено е писмо с изх. № 106-С от 

23.08.2016 г.  

11. 13.08.2016г. 107-С/13.08.2014г. Подаден сигнал от тел.112 

за намерен бедстващ  

щъркел в частен дом 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с КП 

ТК№09/13.08.2016г. , по информация от 

подателката на сигнала щъркела направил 



 

 

опит да лети, прехвръкнал през оградата, при 

огледа на близките терени в подножието на 

Шуменското плато, същият не бе открит. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

12. 14.08.2016г.  108-С/14.08.2016г. Намерена паднала малка 

градска лястовичка в 

безпомощно състояние на 

тревната площ пред блока 

на подателя на сигнала 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с КП№ТК-

10/14.08.2016г. Птицата няма видими травми, 

но не може да лети, поради което е изпратена 

за лечение и отглеждане в Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 

13. 14.08.2016г. 109-С/14.08.2016г. Намерена в парк 

„Кьошковете“ малка 

лястовичка със счупено 

крило 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с КП№ТК-

11/14.08.2016г. Птицата е със счупено крило, 

поради което е изпратена за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

14. 15.08.2016г. 110-С/15.08.2016г. Изкупуване на зелен орех 

в с. Давидово (магазина на 

кмета) и в с. Кръшно 

(магазина) 

ОДБХ 

Търговище 

Община 

Търговище 

За сигнала с писмо Наш Изх. № 110-С/ 

19.08.2016 г. е уведомена Община Търговище 

за извършване на проверка, за резултатите от 

която да бъде информирана своевременно 

писмено РИОСВ. За писмо Изх. № 110-С/ 

19.08.2016 г. на РИОСВ- гр. Шумен Г-н 

Димитров е уведомен по телефона. 

15. 16.08.2016 г. 111-С/16.08.2016 г. Зловонна миризма в гр. 

Търговище и около с. 

Момино 

РИОСВ – 

Шумен и 

община 

Търговище 

На 16.08.2016 г. експерти на РИОСВ – Шумен, 

РЛ – Шумен и представител на община 

Търговище извършиха проверка в гр. 

Търговище, околностите около града и в 

района на с. Момино. Не се установи наличие 

на миризма, по думи на представителят на 



 

 

община Търговище такава се е усещала в 

интервала от 10,00 часа до 13,00 часа същият 

ден. Извършено бе измерване за установяване 

на КАВ в гр. Търговище със специализирана 

апаратура за измерване на въздуха при 

аварийни ситуации на РЛ – Шумен. На 

17.08.2016 г. община Шумен уведомява 

РИОСВ, че източникът предизвикващ 

неприятната миризма е установен, като са му 

дадени предписания за незабавно прекратяване 

на торенето на земеделски земи в 

непосредствена близост до главен път София – 

Варна. В резултат на полученият протокол от 

измерване при аварийни ситуации на РЛ – 

Шумен е установено, че концентрациите на 

измерените вещества не превишават нормите 

за допустими емисии за КАВ в гр. Търговище. 

С писмо изх. № 111-С/23.08.2016 г. е пратен 

отговор до жалбоподателката, като са описани 

резултатите от предприетите действия от 

страна на РИОСВ. С писмо изх. № 111-

С/23.08.2016 г. е пратен отговор и до община 

Търговище с копие от Протокол Проверка с № 

ЗК-69/16.08.2016 г. 

16. 17.08.2016г. 112-С/17.08.2016г. Щъркел със счупен крак, 

прибран в бензиностанция 

в гр. Антоново 

РИОСВ-

Шумен 

Екземпляра е прибран с констативен протокол 

№ СМ - 45/ 17.08.2016 г. Птицата е със 

счупено крило и контузен крак, поради което е 

изпратена за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани” – гр. Стара Загора. 

17. 18.08.2016г. 113-С/18.08.2016г. Насекоми в с. Ивански, 

общ. Шумен 

ОДБХ- Шумен Сигнала е подаден от Г-жа Снежана Николова 

до тел. 112. С писмо Наш Изх. № 113- С/ 



 

 

19.08.2016 г. сигнала е изпратен до РЗИ- гр. 

Шумен, ОДБХ- гр. Шумен и Община Шумен, с 

молба РИОСВ да бъде писмено уведомена 

своевременно за предприетите мерки и 

резултатите от тях, за което на 19.08.2016 г. Г-

жа Николова е уведомена по телефон. 

18. 19.08.2016 114-С/19.08.2016г. Констатирано изхвърляне 

на производствени 

отпадъци в контейнерите 

за битови отпадъци на 

„Екомакс“ ООД на 

ул.“Индустриална; срещу 

фабрика за кафе 

„Джордани“ ЕООД; на 

бул. „С.Велики „ в 

близост до 

„Гестрокомерс‘ 

Община 

Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Изпратено е писмо с изх. № 114-С/26.08.2016 

на Общ. Шумен за съвместна проверка с общ. 

Шумен на 01.09.2016 г. На 01.09.2016 г. е 

извършена съвместна проверка с общ. Шумен 

на която бяха констатирани изхвърлени 

производствени отпадъци в 1 бр. контейнер за 

битови отпадъци на „Екомакс“ ООД на 

ул.“Индустриална‘ № 11; срещу фабрика за 

кафе „Джордани“ ЕООД беше констатирано, 

че е празен контейнера за битови отпадъци, но 

около контейнера бяха изхвърлени обелки от 

кафе които се образуват при печенето. Бяха 

съставени констативни протоколи от страна на 

общ. Шумен …………/01.09.2016г. и от наша 

стана СМ-48/01.09.2016г. и ДЙ-44/01.09.2016г.  

19. 19.08.2016г. 115-С/19.08.2016г. Намерена лисица с 

малките й в завод „Хан 

Омуртаг“, гр. Шумен 

ТП „ДГС 

Шумен“- гр. 

Шумен 

За сигнала по телефон веднага е информиран 

служител от ТП „ДГС Шумен“- гр. Шумен, за 

което подателката на сигнала е уведомена по 

телефон. 

20. 22.08.2016г. 116-С/22.08.2016г. Наличие на бяла пяна, 

излизаща от 

канализационната шахта 

на ул.“Д.Войников“, 

кв.Въбел,гр.Търговище 

РИОСВ-

Шумен 

Извърши се проверка на канализационната 

шахта в присъствие на представител на 

Община Търговище и на кметство кв.Въбел.Не 

се констатира наличие на пяна в шахтата. 

Извърши се проверка с вземане на водни 

проби от „Тракия глас България“ЕАД , 

„Пашабахче България“ЕАД,. Съставен 



 

 

протокол за проверка №ПС-43/22.08.2016г.  

21. 26.08.2016 г. 117-С/22.08.2016 г. Проблеми със 

сметосъбирането и 

сметоизвозването на с. 

Вардун и образувани 

нерегламентирани 

замърсявания 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място съвместно с 

представител на Община Търговище съставен 

е КП- СР- /26.08.2016   . Дадено е предписание 

Да се почистят констатираните замърсявания 

на старото - закрито селско сметище и около 

училището и селската чешма. За изпълнение 

на предписанието да се уведоми писмено 

РИОСВ-Шумен./срок: 16.09.2016/ 

22. 24.08.2016 г. 118-С/22.08.2016г. Ранен орел в с. Вълнари, 

общ. Никола Козлево 

РИОСВ-

Шумен 

Екземпляра е прибран в РИОСВ с констативен 

протокол № РБ - 38/ 24.08.2016 г. Птицата е от 

вида Белоопашат мишелов с лошо нараняване 

на ляво крило. Преди транспортирането й до 

Спасителен център за диви животни- гр. Ст. 

Загора е установено, че изхода за птицата е 

летален, за което е съставен КП № КБ-32/ 

25.08.2016 г. 

23. 29.08.2016 120-С/29.08.2016г. Нерегламентирано 

сметище от смесени 

битови отпадъци и 

строителни отпадъци, 

находящо се в посока от 

5км. Към гр. Варна, в 

близост до лавандуловите 

насаждения на „Лавена“ 

АД 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ-Шумен. Съставен е констативен 

протокол № ДЙ-43/01.09.2016 г. Констатирани 

са 3бр. местонахождения, на които има 

наличие на замърсявания със строителни и 

смесени битови отпадъци.  

 

Месец Юли 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 01.07.2016г. 75-С/01.07.2016 Замърсяване с РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място на 01.07.2016 г. 



 

 

отпадъчни води в 

село Имренчево 

в деня на подаване на сигнала в село 

Имренчево, община Велики Преслав. Съставен 

е констативен протокол № МП – 28/01.07.2016 

г. Дадени са 3 бр. предписания.  

2. 02.07.2016г. 76-С / 02.07.2016  От тел: 112 – за 

задушлива миризма 

и дим в кв. 

Дивдядово 

РИОСВ; Гражданска 

Защата; ГД“ПБЗН“-

МВР 

Извършена проверка на място на 02.07.2016г./в 

деня на подаване на сигнала/ и 03.07.2016г. на 

територията на Регионално депо за твърди 

битови отпадъци – кв.Дивдядово. Съставен е 

констативен протокол КР № СС-06 от 

03.07.2016 год. Дадени са 3 броя предписания с 

крътък срок за изпълнение. 

3. 06.07.2016г. 77-С/06.07.2016 г. Замърсяване на 

въздуха от 

сметището 

РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място в деня на 

подаване на сигнала, съставен е КП № ЗК-

52/06.07.2016 г. При извършения оглед на кв. 

„Дивдядово“, гр. Шумен не се усети миризма  и 

наличие на дим и пушек. Извърши се проверка 

на Депо за ТБО Шумен, като се установи, че в 

момента не е възможно извършване на 

запръстяване. Жалбоподателят е уведомен по 

телефона за извършената проверка, като същият 

отговори, че се информира и от сайта на 

РИОСВ-Шумен за резултатите от извършените 

измервания в периода от 07.07.16 г. до 

08.07.2016 г. включително. 

4. 06.07.2016г. 78-С/ 06.07.2016 г. Паднал малък 

щъркел от гнездо в 

с. Макариополско, 

общ. Търговище. 

Птицата не може да 

лети 

РИОСВ - Шумен Извършена проверка на място с КП № ДЙ-39/ 

06.07.2016 г., при която се установи, че птицата 

е във видимо добро състояние и няма следи от 

наранявания. Птицата е млада и не може да 

лети. Щъркела е изпратен за доотглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на 

сигнала присъства по време на проверката. 



 

 

5. 07.07.2016г. 79-С/07.07.2016 г. Мирис на пушек в 

кв. „Херсон“, гр. 

Шумен – сигналът 

е получен в МОСВ 

– на зелен телефон 

и е препратен в 

РИОСВ 

РИОСВ - Шумен След получен сигнал на 07.07.2016 г. е 

извършена повторна проверка на Депо за ТБО- 

гр. Шумен. Установено е, че се извършва 

масово запръстяване на огнището. За 

установяване на КАВ в кв. „Дивдядово“ са 

извършени измервания с РЛ – Шумен в три 

измервателни пункта в периода от 07.07 – до 

08.07.2016 г. Подателката на сигнала е 

уведомена по телефона за състоянието и 

предприетите мерки. С Доклад РИОСВ – 

Шумен е уведомила МОСВ за резултатите от 

измерването, като същите са качени на сайта на 

инспекцията. 

6. 07.07.2016г. 80-С/07.07.2016 Замърсяване на 

река Провадийска в 

гр. Каспичан 

РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място с вземане на 

водни проби от точки на заустване на „Крис 

ойл-97“ЕООД,“Рока България“ООД, 

Канализационна мрежа гр.Каспичан, от мост 

преди „Рока България“ ,мост на „Крис ойл-97“ и 

мост до „Айсис“ООД по пътя за с.Каспичан. 

Съставени Констативни протоколи. 

7. 08.07.2016г. 81-С/08.07.2016 Замърсяване на 

язовир Фисека 

РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място с вземане на 

водни проби от язовир „Фисек“ и 

МПП“Хаддад“.Съставени констативни 

протоколи.Установи се замърсяване на дерето и 

яз „Фисек“ с отпадъчни води от МПП“Хаддад“ 

8. 10.07.2016г. 82-С/ 11.07.2016 г. Намерен щъркел, 

паднал от гнездо, 

не може да лети – с. 

Тръница, общ. 

Нови пазар 

РИОСВ - Шумен Извършена проверка с КП № РТ-

05/10.07.2016г., при която се установи, че 

птицата не може да се изправя на крака. 

Щъркелът е изпратен за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на 

сигнала присъства по време на проверката. 



 

 

9. 13.07.2016г. 83 – С / 13.07.2016 г Отчетност по 

отпадъците в 

ГПСОВ Попово 

РИОСВ - Шумен Издадена е заповед  с № 272/032.08.2016 г. на 

директора на РИОСВ – Шумен за  ПАМ за 

прекратяване изхвърлянето на утайки 

образувани от работата на ГПСОВ в рибарник в 

землището на с. Кардам 

10. 14.07.2016г. 84-С/ 14.07.2016 г. Намерена малка 

птичка, която не 

може да лети – гр. 

Шумен, бул. 

„Велики Преслав” 

№ 49 

РИОСВ - Шумен Извършена проверка на място с КП № ДС-36/ 

14.07.2016 г., при която се установи, че птицата 

е от вида Чухал. Няма видими външни 

наранявания, но не може да лети. В тази връзка 

птицата е изпратена за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

11. 15.07.2016г. 85-С/15.07.2016 г. Жълт пушек и 

миризма от завод 

«Тракия Глас 

България» ЕАД, гр. 

Търговище 

РИОСВ - Шумен Изпратено е писмо изх. № 85-С/18.07.2016 г. до 

«Тракия Глас България» ЕАД, гр. Търговище за 

предоставяне на данни в РИОСВ – Шумен от 

АС за СНИ за периода от 14.07.16 г. до 20.07.16 

г. С писмо вх. № 4157/27.07.2016 г. са 

предоставени данни от извършени 

непрекъснати измервания от „Тракия Глас 

България“ ЕАД. С писмо изх. № 85-

С/29.07.2016 г. е изпратен отговор на община 

Търговище във връзка с постъпили сигнали за 

замърсяване от „Тракия Глас България“ ЕАД. 

Резултатите показват, че не са регистрирани 

превишения на вредни вещества над НДЕ в 

атмосферния въздух. Жалбоподателката не е 

уведомена за резултатите от извършените 

действия от страна на РИОСВ – Шумен, тъй 

като същата не отговаря на тел. оставен от нея 

за контакт. 

12. 18.07.2016г. 86-С/18.07.2016г. Замърсяване с РИОСВ – Шумен, Извърши се съвместна проверка с ОДБХ – 



 

 

животинска торова 

маса на река Черни 

Лом в село Крепча 

ОДБХ - Търговище Търговище и представители на Община Опака и 

кметство село Крепча.  Обходени са на място 

имоти по протежението на местна река, 

преминаваща в близост и вливана в р. Черни 

Лом. Проверени са животновъди в близост до 

реката . При проверката не се констатираха 

замърсявания и натрупани торови маси по брега 

на реката и в нея. Изпратено е писмо отговор до 

Областен Управител гр. Търговище, с наш № 

4210/18.07.2016г  

13. 19.07.2016г. 87-С/ 19.07.2016 г. Ранено щъркелче, 

паднало от гнездото 

– с. Кръшно, общ. 

Търговище 

РИОСВ - Шумен Извършена проверка на място с КП № ДС-37/ 

19.07.2016 г., при която се установи, че 

екземпляра е ювенилен и е от вида Бял щъркел. 

Птицата е физически много слаба, има проблем 

с размаха на дясното крило и не може да върви, 

като най-вероятно това е в резултат от падането 

на земята. Щъркелът е изпратен за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. 

Подателя на сигнала е уведомен по телефона за 

предприетите действия по подадения сигнал. 

14.  90-С/19.07.2016г. Замърсяване с 

отпадъчни води с 

мириз на перилни 

препарати и 

образуване на 

пяна в главния 

канал на 

„Напоителни 

системи“ЕАД 

РИОСВ - Шумен Извършена проверка на място. Установи се 

замърсяване на главния напоителен канал с 

отпадъчни води от „Фикосота“ООД.Съставен 

констативен протокол.№ПС-32/19.07.2016г. 

Извърши се повторна проверка на 

„Фикосота“ООД с вземане на водни проби. 

Съставен протокол за проверка № ПС-

34/22.07.16г. Аварията отстранена. 

15. 20.07.2016г. 91-С/20.07.2016 Нерегламентирано 

сметище, 

Община Шумен 

 

Изпратено е писмо с изх. № 91-С/…..07.2016 г. 

до Община Шумен с копие до ДПП Шуменско 



 

 

находящо се в ПП 

Шуменско плато, 

по пътека 

находяща се до 

чешмата до 

ресторант Боровец 

плато, за решаване по компетентност. Получено 

е писмо от ДПП Шуменско плато с вх.               

№ 4248/01.08.2016, относно извършена 

проверка, при която е установен причинителя 

на нерегламентираното сметище. Изпратено е 

писмо до нарушителя за отстраняване на 

замърсяванията в двудневен срок. Копие от 

същото е изпратено до подателя на сигнала. 

Получено писмо от Община Шумен с вх. № 

4283/02.08.2016 г., относно извършена 

проверка, при която е установено че отпадъците 

са почистени. 

16. 20.07.2016г. 92-С/ 20.07.2016 г. Изсичане на 

големи орехови 

дървета между с. 

Мараш и гр. 

Шумен 

Община Шумен Сигнала е изпратен до Община Шумен с писмо 

с изх. № 92-С/ 22.07.2016 г. за извършване на 

проверка по компетентност. Копие на писмото е 

изпратено до подателя на сигнала.  

17. 21.07.2016г. 93-С/ 21.07.2016 г. Паднало малко 

щъркелче от 

гнездо в с. 

Разбойна, общ. 

Търговище 

РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с КП №ДС-41 от 

21.07.2016 г., при която се установи, че птицата 

е ювенилен екземпляр от вида Бял щъркел. 

Птицата е физически много слаба, недоразвита 

и й липсва част от десния крак – от бедрената 

кост надолу. Щъркела е изпратен за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. 

Подателя на сигнала присъства по време на 

проверката. 

18. 22.07.2016г. 94-С/ 22.07.2016 г. Запрашеност в 

района на пети 

полк, гр. Шумен 

РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място, като в момента 

се установи, че не се извършват никакви 

дейности по третиране на строителните 

отпадъци, не се установи и запрашаване, 

съставен е КП на община Шумен и са дадени 2 



 

 

бр. предписания. 

19. 22.07.2016г. 95-С/ 22.07.2016 г. Частично горене 

на сметището за 

ТБО, кв. 

Дивдядово 

РИОСВ – Шумен, 

«Титан БКС» ООД – 

оператор на депото 

На 22.07.2016 г. е извършена проверка, съставен 

е Протокол за Проверка № ЗК-60/22.07.2016 г. 

Извършено е измерване с аппаратура за 

аварийни ситуации на РЛ – Шумен в пункт в кв. 

«Дивдядово». Не са установени превишения на 

концентрациите на измерените вредни вещества 

в атмосферния въздух в района, като за 

получените резултати е съставен и КП № ЗК-

61/22.07.2016 г. Жалбоподателят е уведомен по 

телефона за действията предприети от РИОСВ – 

Шумен. 

20. 28.07.2016г. 96-С/28.07.2016 Замърсяване на 

язовир Фисек 

РИОСВ - Шумен Извърши се проверка на место.  

 

 

 

Месец Юни 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

Сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 01.06.2016г. 59-С/ 02.06.2016 г. В двора на училище СОУ 

„Сава Доброплодни”, гр. 

Шумен е намерена малка 

птица – сова или бухал, 

която не може да лети, 

видимо здрава. 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ДС-

18/01.06.2016г., при която се установи, че става 

въпрос за паднала от гнездото малка Горска 

ушата сова в пухово оперение. Птицата няма 

видими външни наранявания. В тази връзка 

совата бе изпратена в Спасителен център за 

диви животни «Зелени Балкани» - гр. Стара 

Загора. Подателя на сигнала е уведомен по 

телефона за резултата от проверката. 

2. 02.06.2016 г. 60-С/02.06.2016 г. Замърсяване с торови 

отпадъци и неправилно 

Община 

Антоново  

Изпратено писмо с изх. № 60-С/…06.2016 г. до 

отговорните институции за решаване по 



 

 

отглеждане на овце и кози 

в с. Добротица, общ. 

Антоново 

ОДБХ 

Търговище 

компетентност. Получено известие за доставяне 

№ R 628 от 09.06.2016 г. Получено е писмо от 

ОДБХ Търговище с вх. № 3482/27.06.2016 г., 

относно извършена проверка, при която не са 

констатирани нарушения. 

3. 03.06.2016 61-С/03.06.2016 Замърсяване на община 

Попово от дейността на 

ПСОВ – Попово 

РИОСВ - 

Шумен 

Сигналът е препратен по ел. поща от МОСВ , 

отдел „ККД“. Извършена е проверка на място на  

03.06.2016 г. в присъствието на подателя на 

сигнала г-жа Веселина Кръстева. С КП ПП-37 

от 03. 06. 2016 г. е установено, че не се води 

коректна отчетност по отпадъците, като в 

отчетните книги се вписват по – малко от 

реално образуваните на площадката отпадъци. 

Извършва се смесване на образуваните на 

площадката отпадъци (опасни и неопасни), след 

което смесените отпадъци се извозват до 

изоставен рибарник в землището на с. Кардам. 

На 15. 06. 2016 г. е извършена повторна 

проверка на ПСОВ и е извършен оглед на 

рибарника в с. Кардам. Съставен е констативен 

протокол № ПП-40 от 15. 06. 2016 г. Установена 

е значителна разлика в количествата образувани 

отпадъци за периода от предходната проверка 

до повторната. От огледа на рибарника и дерето 

преминаващо в непосредствена близост до него, 

се установи, че водите му текат в сиво – черно 

оцветяване с налични във водата сиво – черни 

частици. Източника на замърсяването не беше 

установен при проверката на 15.06.2016 г. С 

изх. № 3408 от 21. 06. 2016 г. е изпратена 

покана за съставяне на АУАН на 

„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. Съставени са 3 



 

 

бр. АУАН - ПП-04 за нарушение на чл. 44, ал. 1 

от ЗУО, ПП-05 и ПП-06 за нарушение на чл. 

166, т. 3 от ЗООС.  

4. 03.06.2016 г. 62-С/ 03.06.2016 г. Убийство на защитен 

животински вид  - Смок 

мишкар, гр. Разград 

РИОСВ – 

Русе 

Изпратено писмо до РИОСВ-Русе с наш изх. 

№62-С/06.06.2016 г. за препращане на сигнала 

по компетентност. Изпратено копие на писмото 

и до подателя на сигнала. 

5. 03.06.2016г. 63-С/ 03.06.2016 г. Жалба за 

нерегламентирано 

отглеждане на пилета с. 

Рътлина 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП 

№22/20.06.2016г. дадени са 2 броя предписания 

при изпълнението на които ще бъде уведомен 

писмено РИОСВ – Шумен. 

6. 06.06.2016 г. 64-С/ 06.06.2016 г. Намерено малко щъркелче, 

паднало от гнездото – с. 

Макариополско, общ. 

Търговище 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ХХ-

05/06.06.2016 г., при която се установи, че става 

дума за паднало щъркелче от гнездо, все още с 

пухово оперение, без видими външни 

наранявания. Птицата е изпратена за 

доотглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. 

Подателя на сигнала присъства по време на 

проверката. 

7. 06.06.2016 г. 65-С/06.06.2016 Замърсяване на местно 

дере от отглеждане на 

крави 

РИОСВ - 

Шумен 

Сигнала е оттеглен с писмо вх. 

№3511/28.06.2016 г.  

8. 07.06.2016 г. 66-С/07.06.2016 Запалени торби с торове на 

селскостопанско летище в 

с.Мараш 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място. Съставен КП№ 

ПС-18/07.06.2016г. Установи се, че са били 

запалени чували с негодно за употреба жито. 

9. 10.06.2016 г. 67-С/10.06.2016 Замърсяване на въздуха с 

миризма на мазут и масла 

в района на завод 

„Сердика“, гр. Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място, като е съставен 

КП № ЗК-44/14.06.2016 г. Установи, се че 

източници на емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух са 

инсталираните в парова централа котли ПКМ-

1,6 и ПКМ-1, собственост на „Ваком МП“ ООД, 



 

 

гр. Шумен. На дружеството са дадени 2 бр. 

предписания – съответно за извършване на 

собствени измервания от котлите и резултатите 

от тях да се представят в РИОСВ – Шумен под 

формата на Доклад по реда на Наредба № 6. С 

писмо изх. № 67-С/15.06.2016 г. подателят на 

сигнала е уведомен за резултатите от 

извършената проверка. 

10. 16.06.2016 г. 68-С/16.06.2016 Разлив от лагуните на 

свинекомплекса 

„Тетрахиб“ с. Н.Козлево 

РИОСВ 

гр.Шумен 

Извършена проверка на място с присъствието 

на представител на Община Никола Козлево и 

на „Тетрахиб“ ЕАД. Няма изтичане на 

отпадъчни води от лагуна по посока на 

с.Каравелово. Установи се изтичане на 

отпадъчни води  от лагуна по посока на път 

с.Н.Козлево-с.Пет могили. По данни на г-н 

Комитски, констатирания теч е „контролирано 

изпускане“, извършвано като мярка за 

изпразване на лагуни вследствие констатирана 

аварийна ситуация през м.февруари 2015 г. – 

заливане на лагуните с високи води от местно 

дере. В РИОСВ гр.Шумен не се откриха 

документи, разрешаващи извършването такива 

действия през 2016 г., поради което се изпрати 

писмо до „Тетрахиб“ ЕАД с изискване за 

незабавно прекратяване на изпускането на 

отпадъчни води извън лагуните. 

11. 17.06.2016 г. 69-С/17.06.2016 г. Паднало малко щъркелче в 

с. Камбурово, община 

Омуртаг 

РИОСВ 

гр.Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ДС-

25/17.06.2016 г., при която се установи, че 

екземпляра е ювенилен от вида Бял щъркел, без 

видими външни наранявания, но е физически 

слаб и не може да лети. В тази връзка щъркела е 

изпратен за доотглеждане в Спасителен център 



 

 

за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара 

Загора. Подателя на сигнала присъства по време 

на проверката. 

12. 17.06.2016 г. 70-С/17.06.2016 г. В базата на „Хербал и Ко” 

– с. Ивански има налична 

и регулярно се изкупува 

цвят липа свежа в 

количества, многократно 

надвишаващи посочените 

в позволителните им. 

РИОСВ 

гр.Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ДС-

26/21.06.2016 г., при която се установи, че в 

пункта са изкупени 2436 кг. цвят липа, а 

дружеството има издадени позволителни за 

ползване на цвят липа за 5000 кг. Не се 

установи нарушение на разпоредбите на Закона 

за лечебните растения, от което следва, че 

подаденият сигнал е неоснователен. Подателя 

на сигнала е уведомен за това с писмо на 

РИОСВ – Шумен с изх. № 70-С/ 23.06.2016 г. 

13. 21.06.2016 г. 71-С/21.06.2016 г. Запрашеност и шум при 

функциониране на силози, 

собственост на ЕТ „Захари 

Борачев“, гр. Нови пазар 

РИОСВ 

гр.Шумен 

На 01.07.2016 г. е извършена проверка на място, 

съставен е КП № ЗК-50/01.07.2016 г. с 

представител от община Нови пазар. В деня на 

проверката обект: Силозна база, собственост на 

ЕТ „Захари Борачев“ не функционираше. На 

присъствалият на проверката представител на 

едноличният търговец са дадени 2 бр. 

предписания.  – за оборудване с пробовземна 

точка на изпускащо устройство над циклон към 

вибросепаратор и провеждане на собствени 

измервания на прах, като резултатите от 

протоколите да бъдат представени в РИОСВ – 

Шумен.  

14. 24.06.2016 г. 72-С/ 24.06.2016 г. Изкупуване на липов цвят 

в с. Черна, общ. Хитрино, 

с. Капитан Петко, с. Боян и 

с. Изгрев, общ. Венец, за 

което няма регистрации в 

РИОСВ – Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършени са проверки в населените места, 

както следва: в с. Черна с КП № ДС-

29/29.06.2016 г., където не се установи 

изкупуване на билки; в с. Боян с КП № КБ-

18/29.06.2016 г., където по информация на 

кмета, в селото се изкупуват билки, но лицата 



 

 

изкупуващи билките не бяха открити; в с. 

Капитан Петко с КП № ДС-30/29.06.2016 г., 

където не се установи изкупуване на билки; в с. 

Изгрев с АУАН № КБ-08/29.06.2016 г., където 

се установи изкупуване на стрък жълт 

кантарион без позволителни и без да е 

уведомена РИОСВ – Шумен за организирания 

пункт за билки. Подателя на сигнала е уведомен 

по телефона за резултата от извършените 

проверки. 

15. 27.06.2016г. 73-С / 27.06.2016 Втичане на токсичен поток 

от депо кв. Дивдядово в 

река Камчия до 

„Строителни Изделия“ АД, 

с. Хан Крум 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място. Съставен е  

констативен протокол КП № РБ-23 от 

26.06.2016г. От направените констатации става 

ясно че няма изтичане на инфилтрат от 

регионално депо - Шумен 

16. 27.06.2016 г. 74-С/ 27.06.2016 г. Незаконно изкупуване на 

липов прашец в гр. Шумен 

– ул. „Панайот Хитов” № 

2, на ъгъла с детската ясла 

Община 

Шумен  

Сигнала е препратен до Община Шумен с писмо 

с наш изх. № 74-С/27.06.2016 г., за извършване 

на проверка по компетентност. Подателя на 

сигнала е уведомен по телефона за резултата от 

нея. 

 

 

Месец Май 2016 г. 

 

№ Дата / № 

на сигнала 

Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 03.05.2016г. 50-С/03.05.2016 Жалба за замърсяване на 

река Черни Лом от ГПСОВ 

Попово  

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с вземане на 

водни проби. Съставен е Протокол за проверка 

№МП-14 от 04.05.2016г. като се взеха водни 

проби от пункт за мониторинг №2. Съгласно 

представените протоколи от изпитване 



 

 

качеството на отпадъчните води, след вземане 

на водни проби и анализа им от Акредитирана 

лаборатория-РЛ-Шумен към ИАОС, са 

установени превишения над определените ИЕО 

по следните показатели: общ азот и общ 

фосфор. Във връзка с извършената проверка и 

взетите водни проби от ГПСОВ - Попово, както  

и с получените протоколи от изпитване за 

качествата на отпадъчните води, се състави 

констативен протокол №МП-14-1. На основание 

установените превишения на ИЕО по 

показатели общ азот и общ фосфор, Директорът 

на РИОСВ- Шумен ще наложи текуща месечна 

санкция, съгласно чл. 69, ал.1 от ЗООС. 

2. 05.05.2016г. 51-С/05.05.2016 Замърсяване с животинска 

тор, изтичане в реката. 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място, съвместно с 

ОДБХ – Шумен. За проверката е съставен КП № 

МП- 16/ 17.05.2016 г. 

3. 10.05.2016г. 52-С/10.05.2016 Изтичане на отпадъчни 

води с неприятна миризма 

от „Каменски и синове” по 

улицата 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място. Съставен е КП 

№ ПС-13/10.05.16г. Изтичането на отпадъчни 

води не е от „Каменски и синове”, а от 

запушена шахта в градската канализационна 

мрежа. Аварията е отстранена от спешен екип 

на „ВиК” - Шумен. Жалбоподателя е уведомен 

по телефона, поради липса на адрес за 

кореспонденция. 

4. 13.05.2016г. 53-С/13.05.2016 Замърсяване на земеделски 

земи с отпадъчни води. 

РИОСВ - 

Шумен 

 Извърши се проверка на място. Не се 

констатира източване на отпадъчни води. 

СД“Езокс“ извършва наторяване с отпадъчна 

торова течност на земеделски земи, собственост 

на дружеството. 



 

 

5. 16.05.2016г. 54-С/16.05.2016 Нощна граблива птица, 

влязла в санитарно 

помещение на апартамент 

през отдушника 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място, при която е 

установено, че нощна граблива птица е влязла 

през отдушника в санитарно помещение на 

апартамент. За проверката е съставен КП № СЙ-

22/15.05.2016 г. Птицата е прибрана и пусната в 

подходящ район. 

6. 16.05.2016г. 55-С/16.05.2016 Замърсяване с торова маса 

в с. Енево, община Нови 

пазар. 

ОДБХ-

Шумен, 

Община 

Нови пазар 

Изпратено писмо с изх. № 55-С/.05.2016 г. до 

ОДБХ-Шумен и Община Нови пазар за 

решаване по компетентност с копие до подателя 

на сигнала. 

7. 19.05.2016г. 56-С/19.05.2016 Нерегламентирано 

засипване със земни маси 

на ул. „Порек“, гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Изпратено писмо с изх. № 56-С/.05.2016 г. до 

Община Шумен за решаване по компетентност 

с копие до подателя на сигнала. 

8. 26.05.2016г.  57-С/26.05.2016 Възражение от жителите 

на с. Черковна, общ. 

Търговище, срещу ИН за 

разработване на кариера за 

добив на варовик от 

находище «Красьов 

Чукар», земл с. Черковна 

РИОСВ-

Шумен, 

Община 

Търговище 

Уведомени жителите с писмо изх.№57-

С/31.05.2016г. за постановено Решение № ШУ-

06-П/30.05.2016г. на РИОСВ гр. Шумен за 

прекратяване производството по ОВОС/ОС за 

ИН, поради несъвместимост на предвижданията 

на ОУП за поземления имот, съгласно писмо на 

кмета на общ. Търговище. 

9. 30.05.2016г. 58-С/ 30.05.2016 Намерено бухалче и 

прибрано в кутия – гр. 

Шумен, ул. «Цар 

Освободител» № 114 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ДС-

15/30.05.2016 г., при която се установи, че 

намерената птица е от вида Домашна 

кукумявка. Птицата няма видими външни 

наранявания, но е все още малка и не може да 

лети. В тази връзка кукумявката бе изпратена в 

Спасителен център за диви животни «Зелени 

Балкани» - гр. Стара Загора. Подателя на 

сигнала присъства по време на проверката. 

 

 

Месец Април 2016 г. 



 

 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 01.04.2016г. 34-С/01.04.2016 Изсечени много дървета 

див рожков по пътя до с. 

Драгоево, общ. В. 

Преслав и вътре в селото 

    Община Велики 

Преслав, РИОСВ-

Шумен 

Изпратено писмо по компетентност с писмо 

с изх. № 34- С/ 05.04.2016 г. Подателя на 

сигнала е уведомен писмено. До подателя на 

сигнала е препратен отговора от Община 

Велики Преслав за извършената проверка. 

2. 04.04.2016г. 35-С/04.04.2016 Изкоренени вековни 

орехи в района на с. 

Китино, общ. Попово от 

екипи на Енерго Про със 

съдействието на кмета на 

селото 

Община Антоново Изпратено писмо с изх.№35-С/06.04.2016г. 

до Община Попово за препращане на 

сигнала по компетентност. Изпратено писмо 

с изх.№ 35-С/12.04.2016г. до Община 

Антоново за препращане на сигнала по 

компетентност. На 21.04.2016г. е входирано 

писмо в РИОСВ – Шумен (вх.№2296) 

изпратено от Община Антоново, като към 

същото е приложен констативен протокол от 

извършена проверка по сигнала. При 

направен опит за връзка с подателя на 

сигнала чрез телефонния номер, който е 

оставен от него, бе установено, че въпросния 

номер е грешен, поради което подателя не е 

уведомен за извършените действия по 

сигнала. За резултата жалбоподателят е 

уведомен с Изх. № 35-С/ 04.05.2016 г.  

3. 04.04.2016г. 36-С/04.04.2016 Замърсяване с битови 

отпадъци района около 

входа на Екарисажа. 

Община  

Шумен  

Изпратено е писмо с изх. № 36-

С/08.04.2016г. до Община Шумен за 

решаване по компетентност. 

4. 04.04.2016г. 37-С/04.04.2016 Много съборени гнезда с 

яйца в тях по време на 

санитарно кастрене на 

дървета в района на 

РДГ – Шумен Изпратено писмо с изх.№37-С/04.04.2016г. 

до РДГ-Шумен за препращане на сигнала по 

компетентност. Изпратено допълнително 

писмо до РДГ-Шумен (изх.№37-С/ 41-С от 



 

 

градската градина в гр. 

Шумен 

12.04.2016г.) за предприемане на действия 

по компетентност. 

5. 05.04.2016 31-С/25.03.2016 Започнати изкопни 

работи в кв.”Трошка”на 

гр.Върбица, по ул.”Тича” 

и ул.”В.Коларов” с цел 

отвеждане на битови 

отпадъчни води. 

РИОСВ-Шумен Извършена проверка на място. Съставен КП 

№ ПС-05/05.04.2016г. Не се констатира 

извършване на изкопни работи по 

въпросните улици и наличие на заустване на 

битови отпадъчни води. Жалбоподателят е 

уведомен по телефона за извършената 

проверка, т.к. няма посочен адрес. 

6. 04.04.2016г. 38-С/04.04.2016 Вечерно време около 1 

часа инсталациите на 

„Тракия Глас България“ 

ЕАД, гр. Търговище, 

изпускат силно отровни 

газове. 

РИОСВ-Шумен С писмо изх. № 38-С/21.04.2016 г. е 

изпратен отговор до жалбоподателя. Като му 

е отговорено, че за периода от 01.01.2016 г. 

до 03.04.2016 г. включително няма данни 

инсталациите на „Тракия Глас България“ 

ЕАД, гр. Търговище да са генерирали 

емисии в атмосферния въздух над НДЕ. 

7. 05.04.2016г. 39-С/05.04.2016 Намерен щъркел със 

счупено крило по пътя от 

кв.Мътница, гр. Шумен 

към гр. Каспичан, на 

около 300м. след 

кв.Мътница от дясната 

страна, в нивата. 

РИОСВ-Шумен При отиване на място в 17:30 часа се 

установи, че щъркелът вече е мъртъв, като 

съгласно разпоредбите на Закона за 

биологичното разнообразие, същия е 

оставен в близост до мястото, където е 

намерен. Гражданина, подал сигнала на 

тел.112 е уведомен по телефона, който е 

оставил за връзка с него. 

8. 07.04.2016 40-С/07.04.2016 Оводняване на 

земеделски земи при 

повърхностни валежи , с. 

Панайт Волов и 

замърсяването им с 

отпадъчни води от 

Птицекомбинат 

«Камчия»АД»  

РИОСВ Шумен Извършена е проверка на 12.04.2016г. 

съвместно с подател на сигнала. Извършен е 

подробен оглед на земедерски земи и на 

«Камчия»АД», Установено е оводняване от 

дъждовни води но ниви на податела на 

сигнала и замърсяване на терен с отпадъчни 

води от дейноста на Люпилня към 

«Камчия»АД», установени новоизградени 



 

 

съоръжения за съхранение на отпдъчни 

води. 

За нарушението е съставен АУАН. За 

оводняване на земи и недопускане на 

замърсяване са дадени предписания 3 бр. 

Съставен е КП № 019/12.04.2016г. 

Извършена е поторна проверка при проверка 

условията на КР. Започнато е почистване и 

изчерпване на отпадъчни води от 

събирателна яма. Сигнала е решен .       

9. 08.04.2016г. 41-С/08.04.2016 Рязане и кастрене на 

дървета в градската 

градина на гр. Шумен и 

унищожаване на гнездата 

на колонията на посевни 

врани 

РДГ-Шумен Изпратено писмо до РДГ-Шумен (изх.№37-

С/ 41-С от 12.04.2016г.) за препращане на 

сигнала и предприемане на действия по 

компетентност. 

10. 12.04.2016  42-С/12.04.2016 Нерегламентирано 

сметище, находящо се в 

долния край на                    

с. Панайот Волов, 

успоредно на магистрала 

Хемус. 

Община Шумен Изпратено писмо с изх. № 42-С/....04.2016 г. 

до Община Шумен за решаване по 

компетентност. 

11. 13.04.2016  43-С/13.04.2016 Замърсяване с торова 

маса от отглеждане на 

животни в с. Звезда 

община Попово. Липсват 

съоражения за извозване 

на торовата маса 

ОДБХ Търговище Изпратено писмо с изх. № 43-С/.....04.2016 г. 

до ОДБХ Търговище за решаване по 

компетентност. 

12. 18.04.2016 44-С/18.04.2016 Замърсяване с битови 

отпадъци и торова маса 

на дере, преминаващо 

през ул. „Странджа”, с. 

Община Велики 

Преслав 

Изпратено писмо с изх. № 44-С/21.04.2016 г. 

до Община Велики Преслав (с копие до 

подателя на сигнала) за решаване по 

компетентност. С писмо вх. № 



 

 

Златар, община Велики 

Преслав 

2504/04.05.2016 г. Община Велики Преслав 

уведомява РИОСВ – гр. Шумен за 

предприетите мерки.  Извършена е проверка 

на място съставен е КП ЗВ-33/05.05.2016 г. 

дадени са две предписания. 

13. 18.04.2016 45-С/18.04.2016 От Агроелит Митов-

Неправомерно 

водоползване на 

водоизточник с. 

Твърдинци от ЗКПУ Бели 

лом , и Отпадъци от 

опаковки на препарати - 

пестициди 

РИОСВ – гр. 

Шумен 

БДЧР Варна 

Изпратено писмо по компетентност до БДЧР 

№ 45-С/21.04.2016г за решаване – очаква 

отговор. 

14. 19.04.2016г. 46-С19.04.2016г. Р. Поройна тече при 

Спортна зала Младост , 

гр. Шумен с цвят светло 

жълт 

РИОСВ – гр. 

Шумен 

 

Извършена е проверка по цялото поречие на 

р. Поройна в гр. Шумен, от кооперативен 

пазар в посока срещу течението, до 

Пивоварна фабрика. В проверката участваха 

РЛ Шумен и при повикване н-к район 

Шумен на В и К Шумен. Констатира се , че 

от закрета част на реката при Томбул 

джамия цвета на водата се променя. От 

бистра и прозрачна вода, надолу по 

течението водата е с цвят светло жълт, леко 

замътен. Установи се заустване на канална 

тръба в река при бул. Симеон Велики и ул. 

„Калоян“.  Взеха се водни проби от 

зауствани отпадъчни води от канал в река и 

от отпадъчни води на Пивоварна Шуменско 

пиво. Очакват се резултатите от проверката 

за предприемане на последващи действия . 

Предписано е ВиК Шумен да установи 

произхода на заустената вода в реката от 



 

 

канализационна тръба на ул. Калоян и 

прекратяване заустване на отпадъчни води, 

ако има такива. 

15. 20.04.2016г. 47-С/20.04.2016 Масово убиване на птици 

от вида Посевна врана в 

градската градина на гр. 

Шумен 

Изпълнителна 

агенция по горите 

Изпратено писмо до МОСВ по 

компетентност 

16. 25.04.2016г. 48-С/ 25.04.2016 Незаконно изкупуване на 

билки в с. Друмево, общ. 

Шумен 

РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен 

протокол №ДС-06/28.05.2016г., при която не 

се установи незаконно изкупуване на билки 

на мястото, посочено в сигнала. Подателя на 

сигнала е уведомен по телефона за резултата 

от извършената проверка. 

17. 25.04.2016г. 49-С/25.04.2016 Замърсяване с 

животинска тор 

Община Венец, 

ОДБХ - Шумен 

Изпратено е писмо с изх. № 49-

С/28.04.2016г. до Община Венец и ОДБХ 

Шумен за решаване по компетентност. 

 

 

Месец Март 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 01.03.2016г. 19-С/ 01.03.2016 г. Смъкнато щъркелово 

гнездо от служители на 

„Енерго – Про Мрежи” 

АД, при извършване на 

подмяна на ел. провод. 

Гнездото е смъкнато от 

стълба преди повече от 

месец, кто е оставено до 

него на ул. „Васил 

Левски” в с. Изгрев, общ. 

РИОСВ - 

Шумен 

Изпратено писмо до управителя на РОЦ 

Шумен и Търговище към „Енерго – Про 

Мрежи” АД, с което е даден срок до 

11.03.2016г. да се преприемат мерки по 

поставяне на платформа на бетонния стълб, от 

който е смъкнато гнездото, като същото да 

бъде поставено в нея, след което писмено да 

уведомят РИОСВ – Шумен за извършените 

действия. На 14.03.2016г. в РИОСВ-Шумен е 

входирано писмо (вх.№1452) от „Енерго – Про 



 

 

Венец Мрежи” АД, с което уведомяват инспекцията, 

че на 07.03.2016г. е поставена платформа на 

стълба и щъркеловото гнездо е качено в нея. 

Подателя на сигнала е уведомен по телефона 

за извършените действия от страна на РИОСВ 

– Шумен и „Енерго – Про Мрежи” АД. 

2. 01.03.2016г. 20-С/01.03.2016 г. Изхвърляне на 

животинска торова маса в 

преминаваща през гр. 

Опака река. 

РИОСВ – 

Шумен, ОДБХ 

– Търговище, 

Община Опака 

Извършена е проверка на място съвместно с 

представители на ОДБХ – Търговище и 

община Опака. При проверката не се 

констатираха замърсявания с животинска 

торова маса в преминаващата през гр. Опака 

река.  

3. 01.03.2016г. 21-С/01.03.2016 г. Изтичане на битово-

фекални отпадъчни води 

от септични ями, 

обслужващи имоти на ул. 

„Русалка” № 8 и № 10 

В и К Шумен 

ООД, Община 

Смядово 

Изпратени писма до ВиК Шумен и кмета на 

община Смядово Получен отговор с вх. № 

1911/31.03.2016.  

4. 08.03.2016г. 22-С/08.03.2016 г. Нерегламентирано 

сметище по склона на 

ромската махала в кв. 

Дивдядово гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Изпратено писмо до община Шумен с изх. № 

22-С/15.03.2016 г. за решаване по 

компетентност. Получен отговор от Община 

Шумен, относно възлагане на почистването на 

ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство.” 

5. 08.03.2016г. 23-С/08.03.2016 г. Нерегламентирано 

сметище по пътя за 

Шуменско плато 

ТП ДГС 

«Шумен», 

Община 

Шумен 

Изпратено писмо до ТП ДГС «Шумен» с изх. 

№23-С/ 12.03.2016 г. за предприемане на 

действия по компетентност. Изпратено копие 

на писмото до подателя на сигнала. На 

18.03.2016г. с писмо с вх.№ 1584, горското 

стопанство уведомява РИОСВ – Шумен, че 

изхвърлените отпадъци не попадат в ДГТ и 

стопанството не е компетентно в конкретния 

случай. В тази връзка е изпратено писмо до 

Община Шумен с изх. 23-С/ 23.03.2016г. за 



 

 

предприемане на действия по компетентност.  

6. 11.03.2016г. 25-С/11.03.2016 Заровени бидони с 

пестициди в землището на 

гр. Плиска 

РИОСВ- 

Шумен, 

Община 

Каспичан, ОД- 

МВР, ПБЗНС и 

Областна 

Администрация 

и  БДЧР 

Извършена е проверка на място съставен е 

Констативен протокол ЗВ-13/11.03.2016 при 

разкопаване на изкопа се  установи  че са 

заровени 15 чувала по 50 кг борна киселина , 

бяха извадени и начупени пласт масови 

бидони около 5 бр. Вземаха се почвени проби 

за да се установи какво е замърсяването на 

почвата. Извикана беше фирма притежаваща 

документ по ЗУО за дейност с отпадъци , 

изкопаните замърсени почви бяха извозени до 

площадката на фирмата. Констатира се 

нерегламентирано сметище за което се даде 

предписание за почистването му.  

7. 11.03.2016г. 26-С/11.03.2016 г. Изгаряне на строителни 

отпадъци в строеж на нова 

сграда до часовника  

РИОСВ Извършена беше проверка на място и беше 

съставен Констативен протокол НГ-

07/12.03.2016. При проверката се установи, че 

в момента не се извършват строителни 

дейности и към момента на проверката не се 

изгарят строителни отпадъци. Установени бяха 

следи от приключило горене на територията на 

строителния обект. Липсваха лица 

представляващи възложителя и строителя. На 

последните беше изпратен констативния 

протокол, с който бяха поканени да се явят в 

РИОСВ Шумен и да представят документи 

регламентиращи отношенията им, 

разрешително за строеж, документи относно 

управлението на строителните отпадъци и др. 

Извършена беше проверка по документи на 

„ТИТ-Т.Тодоров” ЕООД гр. Шумен, при която 

бяха представени разрешение  за строеж, 



 

 

договор за строителство, план за управление 

на строителни отпадъци. 

8. 12.03.2016г. 27-С/12.03.2016 г.  Изхвърлени 

едрогабаритни отпадъци 

по пътя за лагер Ивански  

на Шуменското плато 

ТП „ ДГС-

Шумен“ 

Сигнала с придружаващи снимки е изпратен 

до ТП“ДГС-Шумен“ за решаване по 

компетентност. 

9. 17.03.2016г. 28-С/17.03.2016 Незаконно строителство 

на Завод за керамични 

плочи, гр. Нови Пазар 

Секюрити – 

партнърс- 

София 

В момента се решава. Проведени срещи в 

МОСВ – два броя , при Министър ОСВ 

 

10. 

25.03.2016г. 29-С/25.03.2016 Наличие на замърсявания 

с торови отпадъци на      

ул. Балкан № 5 с. Троица 

общ. Векили Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

Изпратено е писмо до отговорните институции 

с изх. № 29-С/04.04.2016 г. за решаване по 

компетентност. 

11. 25.03.2016г. 30-С/25.03.2016 Изхвърляне на оборска 

тор по ул. „Ален мак“ и 

ул. „ Батак“ в с. Сини вир 

общ. Каолиново. 

Община 

Каолиново 

ОДБХ Шумен 

Изпратено е писмо до ОДБХ Шумен с изх. № 

30–С/……04.2016 г. за предприемане на 

действия по компетентност и копие от сигнала. 

12. 30.03.2016 33-С/30.03.2016 Натрупване и разхвърляне 

на смесени битови 

отпадъци в кв. Тракия на 

2-ри портал „ЗИЕНО“ 

Община 

Шумен 

Изпратено е писмо до Община Шумен с изх. 

№ 33-С/……04.2016 г. за предприемане на 

действия по компетентност и копие от сигнала. 

 

 

 

Месец Февруари 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 01.02.2016г. 10-С/01.02.2016 г. Намерена бедстваща птица 

в гр. Търговище 

РИОСВ-гр. 

Шумен 

Извършена е проверка на място, при която е 

установено че е намерена дневна граблива 

птица със счупено ляво крило. За проверката е 

съставен КП ДЙ-01/31.01.2016 г. Птицата е 



 

 

прибрана и изпратена в Спасителен център за 

диви животни „Зелени балкани” - гр. Стара 

загора. 

2. 08.02.2016г. 11-С/ 08.02.2016 г. Замърсяване с отпадъци в 

ЗМ «Божур поляна», земл. 

с. Стража, общ. Търговище 

РИОСВ- гр. 

Шумен 

ТП «ДГС 

Търговище»- 

гр. 

Търговище 

Извършена проверка с КП № 02-КБ/09.02.2016 

г., при която е констатирано, че терена е 

почистен.  

Извършена е проверка на “Спиди” АД с КП № 

ПП-06 от 11. 02. 2016 г., при която е установено, 

че фирмата “ПСИТ Разград” ЕООД извършва 

дейността от името на “Спиди” АД. Същата е 

отговорна за съхранението и предаването на 

документите или отпадъците. Дадени са 2 бр. 

предписания със срок до 25. 02. 2016 г. Същите 

са изпълнени, за което РИОСВ – Шумен е 

уведомена с писмо с вх. № 1182 от 25. 02. 2015 

г. На 19. 02. 2016 г е извършен  повторен оглед 

на мястото, от служители на община 

Търговище, ДГС – Търговище, не са 

констатирани замърсявания 

3. 09.02.2016г. 12 – С/09. 02. 2016 г. Наличие на локално 

сметище от отпадъци от 

винопроизводство на имот 

в землището на с. Зайчино 

ореше 

РИОСВ – 

Шумен, общ. 

Нови пазар 

Извършена е проверка на място, съставен е КП 

№ ПП-08/17.02.2016 г. Констатирано е 

замърсяване на пасище в ПИ № 000261 в 

землището на с. Зайчино ореше с отпадъци от 

джибри с площ 67 кв. м. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. Установи се 

че отпадъкът се намира на имот собственост на 

общ. Нови пазар, както и че част от имота е 

даден под наем (за пасище) на наемодателя. Не 

беше уточнено в коя част от имота се намират 

отпадъците. На общ. Нови пазар е дадено 

предписание за представяне на информация 

относно собствеността на имота, както и дали 



 

 

замърсеният участък попада в частта от имота, 

която е дадена под наем на жалбоподателя, със 

срок на изпълнение до 02. 03. 2016 г. Изпратено 

е писмо с изх. № 12 – С от 24. 02. 2016 г. 

относно извършване на проверка на винарната в 

с. Белоградец.  

4. 10.02.2016г. 13-С/10.02.2016 г. Изграждане на 

канализационен клон и 

замърсяване с отпадъчни 

води двор на фирма 

„Политерм” ООД от 

„Екомакс” и „Метарекс” 

Община 

Шумен 

Изготвено писмо по компетентност за решаване 

на описаните проблеми и изграждане на 

канализационен клон. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за препращането. 

5. 10.02.2016г. 14-С/10.02.2016 г. Периодично се вдига шум 

от гаражна клетка, 

собственост на 

съкооператор в триетажна 

кооперация на ул. 

„Ивайло“ № 29, гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Сигналът /с копие до жалбоподателят/ е 

препратен с писмо изх. № 14-С/11.02.2016 г. до 

община Шумен за предприемане на мерки по 

компетентност. 

6. 17.02.2016г. 15-С/17.02.2016 г. Намерена ранена сова в с. 

Васил Друмев, общ. 

Шумен 

РИОСВ –   

гр. Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ДС-

02/17.02.2016г., при която се установи, че 

птицата е от вида Горска ушата сова (var.) и е 

със счупено дясно крило. Совата е настанена за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара 

Загора. Подателя на сигнала присъства по време 

на проверката. 

7. 23.02.2016г. 16- С/ 23.02.2016 г. Изсечен люляк до хижа 

„Мадарски конник“ /от 

пътя до хижата/; люляка е 

изсечен от хижарите   

Община 

Каспичан 

Сигнала е препратен до Община Каспичан с 

Изх. № 16- С/ 26.02.2016 г. на РИОСВ- гр. 

Шумен, за което подателя на сигнала е 

уведомен по телефона. 



 

 

8. 23.02.2016 г 17-С/23.02.2016 г Червен цвят на р. Поройна  

при кръстовище на 

бул.”Симеон Велики” и 

ул.”Климент Охридски” 

РИОСВ-

Шумен 

Сигналът е получен в РИОСВ гр. Шумен по 

електронна поща на 23.02.2016 г. в 13:46 часа, 

се извърши незабавна проверка от служители на 

Инспекцията.  

В около 14:15 часа на същия ден се извърши 

оглед на състоянието на р. Поройна от моста на 

указаното в сигнала кръстовище на 

бул.”Симеон Велики” и ул.”Климент 

Охридски”. Водите на реката са безцветни, със 

слаб сивкавочерен оттенък, без червен или друг 

цвят. На около 30 м надолу по течението след 

моста, от посока вляво, в р. Поройна се влива от 

покрит участък на р. Енчова. Водите на втория 

воден обект също бяха безцветни и нямаха 

червено оцветяване.  

Извърши се оглед на р.Поройна в още 

две точки, разположени нагоре по течението от 

описания в сигнала участък: 

- При мост на бул.”Симеон Велики” и 

„Васил Друмев” (до Банка „ДСК”) – водите 

на реката са безцветни, със слаб 

сивкавочерен оттенък, нямат червен или 

друг цвят.  

- При кръстовище до Томбул джамия – 

водите на реката са безцветни и бистри 

нямат червен или друг цвят. 

Не се установи източник на замърсяване. 

Отпадъчните води от канализационната 

мрежа, която е реконструирана, се заустват в 

ГПСОВ-Шумен. Участъкът на  Поройна, по 

протежение на на бул.”Симеон Велики”, е 

коригиран и няма точки на заустване на 



 

 

селищната канализационна мрежа за отпадъчни 

води.  

9. 23.02.2016г. 18-С/23.02.2016 г. Шум от гараж, където 

нещо се произвежда  

Община 

Шумен 

Същият сигнал от същият г-н е подаден в 

РИОСВ –Шумен с № 14-С/10.02.2016 г. С 

писмо изх. № 14-С/11.02.2016 г. сигналът /с 

копие до жалбоподателят/ е препратен до 

община Шумен за предприемане на мерки по 

компетентност. 

 

 

Месец Януари 2016 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 04.01.2016г. 01-С/ 04.01.2016 г. Щъркел в гр. Шумен  РИОСВ- гр. 

Шумен 

Направен опит птицата да бъде прибрана от ел. 

стълб на ул. „Ген. Скобелев“, съвместно с 

„Енерго- Про Мрежи“ гр. Варна ЕООД и 

Дирекция „Гражданска защита“, при който 

птицата излетя  

2. 08.01.2016г. 02-С/08.01.2016 г. Шум от художествено 

ателие, собственост на ЕТ 

Стойчо – Стойчев – 35 Ив. 

Иванов“ 

РЗИ и 

Община 

Каспичан 

Извършена е проверка от страна на РИОСВ и е 

съставен КП № РД-02/15.01.2016 г. С писмо изх. 

№ 02-С/19.01.2016 г. РИОСВ отговаря на РУ на 

МВР, гр. Нови пазар, че въпросното ателие не е 

„промишлен източник на шум“, т. е. РИОСВ не 

е компетентна страна относно жалбата. 

3. 11.01.2016г. 03-С/ 11.01.2016 г. Продажба на крака от 

ястреб в сайт за онлайн 

търговия 

РИОСВ – 

Шумен 

Изпратено писмо (изх.№ 03-С/15.01.2016г.) до 

Директора на ОДМВР-Търговище за оказване 

на съдействие при установяване самоличността 



 

 

на лицето пуснало обявата. Копие на писмото е 

изпратено на подателя на сигнала. Изпратено 

второ писмо (изх. №03-С/04.02.2016г.) до 

подателя на сигнала, с което е уведомен, че 

лицето пуснало обявата е непълнолетно и 

съгласно чл. 26, ал.2 от ЗАНН не може да му се 

потърси административно наказателна 

отговорност, както и че обявата вече е свалена 

от сайта. 

4. 11.01.2016г. 04-С/ 11.01.2016 г. Намерен Малък ястреб, ул. 

„Цар Освободител“ № 10, 

ап.67, ет.10  

РИОСВ- гр. 

Шумен 

Птицата е прибрана с КП № ЗК-04/ 10.01.2016 г. 

При прибирането на птицата подателят на 

сигнала присъства. Изхода за птицата е летален, 

преди изпращането й в СЦ- гр. Ст. Загора, за 

което подателя на сигнала е уведомен по 

телефона 

5. 15.01.2016г. 05-С/ 15.01.2016 г. Продажба на крака от 

ястреб и еленови рога в 

сайт за онлайн търговия 

РИОСВ – 

Шумен            

ТП ДГС 

„Търговище” 

За обявата за продажба на крака от ястреб вече 

има изпратено писмо (изх.№ 03-С/15.01.2016г.) 

до Директора на ОДМВР-Търговище за 

оказване на съдействие при установяване 

самоличността на лицето пуснало обявата. За 

обявата за продажба на еленови рога е 

изпратено писмо (изх. № 05-С/ 20.01.2016г.) до 

ТП ДГС „Търговище” за предприемане на 

действия по компетентност. Изпратено е писмо 

и до подателя на сигнала, с което е уведомен за 

предприетите действия от РИОСВ – Шумен. 

Изпратено второ писмо до ТП ДГС 

„Търговище” за предоставяне на допълнителна 

информация на горското стопанство за лицето 

пуснало обявата. Изпратено второ писмо (изх. 

№05-С/04.02.2016г.) до подателя на сигнала, с 

което е уведомен, че лицето пуснало обявите е 



 

 

непълнолетно и съгласно чл. 26, ал.2 от ЗАНН 

не може да му се потърси административно 

наказателна отговорност, както и че обявите 

вече са свалени от сайта и се очаква извършване 

на проверка по комптентност от служители на 

РДГ-Шумен с цел установяване законното 

придобиване на еленовите рога. 

6. 18.01.2016г. 06-С/18.01.2016 г. Изхвърляне на птича тор в 

с. Рътлина, стопански двор 

ПИ 029012 

РИОСВ- гр. 

Шумен 

Извършена е проверка на място и съставен КП- 

ЗВ-02/28.01.2016г., проверката е извършена 

съвместно с представители на Община Омуртаг 

и ОДБХ-Търговище. При проверката се 

установи, че има струпване на птича тор в 

имота на птицефермата, не бяха констатирани 

разливи по прилежащите площи, дадени са 2 бр. 

предписания. 

7. 20.01.2016г. 07-С/20.01.2016 г. Пушек в апартамент от 

отоплителна инсталация на 

съсед 

 С писмо изх. № 07-С/22.01.2016 г. е изпратен 

отговор до жалбоподателя, където се отбелязва, 

че РИОСВ-Шумен не е компетентен орган 

относно подадената жалба.  

8. 27.01.2016г. 08-С/27.01.2016 г. Замърсяване с отпадъчни 

води от кравеферма в с. 

Вардун 

РИОСВ- гр. 

Шумен 

Извършена е съвместна проверка на място на 

животновъден обект, собственост на ЕТ 

„Матеев-Петко Матеев” с представител на 

Община Търговище, за която е съставен КП- 

ЗВ-04/04.02.2016 г. При проверката се установи, 

че има изтичане на отпадъчни води от 

събирателен резервоар за течна торова маса по 

прилежащи земни площи. Не се установи 

преливане на отпадъчни води извън имота и в 

близост до вододайната зона на с. Вардун. 

Дадено е предписание за преустановяване на 

изтичането от шахтата за течна торова маса. 

9. 29.01.2016г. 09-С/29.01.2016 г. Обгазяване на с. Царев РИОСВ- гр. Извършена е проверка на място и е съставен КП 



 

 

брод вследствие работата 

на мелница в ППК „Зора“ 

Шумен № ЗК-08/29.01.2016 г. При проверката мелене 

на зърно не се извършваше и не се установи 

формиране на емисии от прахообразни 

вещества. С писмо изх. № 9-С/02.02.2016 г. 

жалбоподателят е уведомен за резултата от 

извършената проверка от страна на РИОСВ-

Шумен. 

 

 


