
 

 

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

 

Месец Август 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 04.08.2020 г. С-87/04.08.2020 г. Намерен щъркел със 

счупен крак 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ЗК-53/04.08.2020 г. Птицата е 

прибрана и изпратена за лечение в Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. 

2 07.08.2020 г С-88/07.08.2020 г. Измряла риба в язовир с. 

Друмево 

РИОСВ-

Шумен, 

Басейнова 

дирекция 

Черноморски 

район 

В деня на подаване на сигнала, е извършена 

съвместна проверка от РИОСВ-Шумен, 

Басейнова дирекция Черноморски район. 

Установено е следното – язовирът е на ниво 

мъртъв обем (минимално водно ниво), без 

приток на свежа вода от река, дере или друг 

източник. В околния терен (около 100-200 м 

около язовира) е налична хълмисто-гориста 

местност, в която няма обработваеми 

земеделски земи, животновъдни обекти или 

промишлени предприятия. Не се установи 

заустване на отпадъчни води. 

3 07.08.2020 г. С-89/07.08.2020 г. Силно задимяване и 

пушек от керамична 

фабрика на град Попово 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена съвместна проверка по компоненти 

„атмосферен въздух“, „управление на 

отпадъците“ и част „комплексно 

разрешително“. Изготвен е констативен 

протокол № ИН-09 от 19.8.2020 г. Установено 

е нарушена херметичност на въздуховодите в 

единия от двата вентилатора към сушилня за 

тухли. Горивото в сушилнята е слънчогледова 



 

 

люспа – гориво, което не е упоменато в 

комплексното разрешително. В рингова пещ за 

изпичане на тухли се ползват разрешените 

горива – въглища и въглищен шлам. Дадени са 

3 бр. предписания:  

1. да се определят и изпълнят действия за 

прекратяване ползването на слънчогледова 

люспа до нейното приемане или отхвърляне 

като гориво, което да се включи в условия на 

комплексно разрешително № 242-Н0/2008 г. 

2. да се изпрати в РИОСВ Шумен 

информацията по приложение № 6, изпратена 

до ИАОС през м. декември 2019 г. с вх. № КР-

7665/23.12.2019 г. 

3. да се извърши ремонт на първи вентилатор 

към сушилнята, за да се прекъснат емисиите на 

непречистени отпадъчни газове в атмосферен 

въздух ида се уведоми писмено РИОСВ-

Шумен 

4 08.08.2020 г. С-90/ 10.08.2020 г. Щъркел в гр. Каолиново 

със счупено крило 

РИОСВ – 

Шумен 

Птицата е прибрана с Констативен протокол 

№ КБ- 18/ 08.08.2020 г. и изпратена за лечение 

в Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“- гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

Същият е уведомен по телефон за състоянието 

на птицата след транспортирането й до СЦ- гр. 

Ст. Загора. 

5 08.08.2020 г. С-91/ 10.08.2020 г. Намерени 2 бр. ювенилни 

екземпляра от вида 

Щиглец в с. Радко 

Димитриево, общ. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Екземплярите са прибрани с Констативен 

протокол № КБ- 19/ 08.08.2020 г. и изпратени 

за доотглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“- гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 



 

 

проверката. Същият е уведомен по телефон за 

състоянието на екземплярите след 

транспортирането им до СЦ- гр. Ст. Загора. 

6 10.08.2020 г. С-92/10.08.2020 г. Не се извозват 

контейнерите за битови 

отпадъци в с. Вардун, 

общ. Търговище 

Община 

Търговище 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност с писмо с изх. № С-

92/12.08.2020 г. Повторно постъпил сигнал на 

18.08.2020г. и отново е препратен към Община 

Търговище с изх. № С-92(3)/20.08.2020г. 

7 12.08.2020 г. С-93/12.08.2020 г. Ранен щъркел в с. Могила, 

общ. Каспичан, който не 

може да лети и не се 

държи на краката си 

РИОСВ – 

Шумен 

В деня на подаване на сигнала, своевременно е 

извършен оглед на указаното местоположение, 

но екземпляра не е намерен. На 14.08.2020 г. 

птицата е донесена в сградата на РИОСВ от 

представител на ТП „ДГС Нови пазар“. За 

извършената проверка на място и 

впоследствие донасянето на екземпляра в 

РИОСВ е съставен Констативен протокол № 

КБ- 24/ 14.08.2020 г. 

8 14.08.2020 г. С-94/14.08.2020 г. Мъртва риба в р. Камчия в 

района на с. Ивански до 

моста на ромската махала 

РИОСВ-

Шумен          

БДЧР-Варна 

Сигналът препратен до БДЧР-Варна. 

Извършена съвместна проверка. Водите в 

реката са видимо чисти, на места с глинесто 

почвени замътвания. Установено наличие на 

около 3-4 броя мъртви риби. Взети са 2 бр. 

проби от повърхностни води по заявка на БД. 

Не са констатирани нерегламентирани 

зауствания на отпадъчни води. Замътването на 

водите е вероятно вследствие на обилните 

атмосферни валежи. Съставен КП № ПС- 

39/14.08.2020 г. 

9 14.08.2020 г. С-95/14.08.2020 г. Новосформирано, 

нерегламентирано 

сметище, находящо се на 

поляната зад басейна в кв. 

РИОСВ, гр. 

Шумен 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място с участие на 

представител на община Шумен, при която е 

установено, че това са биваци на клошари 

(бездомни хора) а на изгорялата поляна не се 



 

 

Добруджански, гр. Шумен установи наличие на пластмасови отпадъци. 

Съставен е констативен протокол № ДЯ - 

26/17.08.2020 г., с който на кмета на Община 

Шумен е дадено предписание за отстраняване 

на временно настанилите се бездомни хора от 

посочените в КП биваци и почистване на 

терена от натрупаните отпадъци, останали на 

място. Изпратено е писмо с изх. № С-95-

(2)/31.08.2020 г. с което се уведомява 

жалбоподателя за предприетите действия. 

10 14.08.2020 г. С-96/17.08.2020 г. Намерена граблива птица 

в района на яз. Шумен, гр. 

Шумен 

РИОСВ-

Шумен           

Сигналът е подаден на 14.08.2020 г. на зеления 

телефон на РИОСВ, в 18:30 ч. На същия ден е 

извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ПС-40/14.08.2020г., при която е 

птицата е от вида Тръстиков блатар, не може 

да лети и има некоординирани движения, 

поради което е прибрана в сградата на РИОСВ. 

По-късно през деня птицата е умряла, като 

най-вероятната причина за смъртта ѝ е 

инфекция на черепно-мозъчните нерви. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона 

за предприетите действия и впоследствие за 

смъртта на птицата. 

11 17.08.2020 г. С-97/17.08.2020 г. Бедстващ щъркел в с. 

Вардун, който е 

транспортиран до гр. 

Търговище 

РИОСВ-

Шумен           

Извършена е проверка с Констативен протокол 

№ ДС-30/17.08.2020 г., при която се установи, 

че птицата няма видими външни наранявания, 

но е физически слаба и не може да лети. В тази 

връзка щъркелът е изпратен за доотглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

12 18.08.2020 г. С-98/18.08.2020 г. Оставен от физическо РИОСВ- Извършена е проверка на място с Констативен 



 

 

лице ястреб със счупено 

крило във вет. клиника в 

гр. Търговище 

Шумен           протокол № ДС-32/18.08.2020г., при която се 

установи, че птицата е от вида Обикновен 

мишелов и има рана на дясното крило в 

резултат от сблъсък в телена ограда. В тази 

връзка мишеловът е изпратен за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона. 

13 18.08.2020 г. С-99/18.08.2020 г. Намерен малък щъркел, на 

ул. „Искър“ в гр. 

Каспичан, който не може 

да лети 

РИОСВ-

Шумен           

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-31/18.08.2020 г., при която се 

установи, че птицата няма видими външни 

наранявания, но е физически слаба и не може 

да лети. В тази връзка щъркелът е изпратен за 

доотглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката 

14 20.08.2020 г. С-100/20.08.2020 г. От моста на р. Камчия 

свързващ с. Радко 

Димитриево и с. 

Салманово от т.н. частен 

имот „Рибка“ е видно 

изтичане в р. Камчия на 

фекално-битови води. 

РИОСВ-

Шумен; 

БДЧР 

На 20.08.2020 г. е извършена съвместна 

проверка място, с представители на БДЧР и 

РЛ-Шумен. Извършен е обход и оглед на 

бреговите ивици на р. Камчия, от мост при 

снети ГК- СШ 43°10‘39,7‘‘ и ИД 26°59’28,7‘‘ 

до точка със снети ГК- СШ 43°10‘33,0‘‘ и ИД 

26°59’39,1‘‘, с дължина на участъка около 

450м. Не е констатирано заустване на 

отпадъчни води към реката, към проверката 

няма видимо замърсяване на водите в 

посочения участък. За установяване качествата 

на водите в реката, по заявка на БДЧР е взета 

един брой еднократна проба от водния обект, 

от точка в посочения участък. За извършената 

проверка е съставен Констативен протокол № 



 

 

АН-51/20.08.2020 г. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефон. 

15 31.08.2020 г. С-101/ 31.08.2020 г. Изхвърляне на строителни 

отпадъци в землището на 

гр. Търговище 

Община 

Търговище 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност с писмо с изх. № С-

101/31.08.2020 г. 

 


