
 

 

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

 

Месец Юли 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.07.2021 г. С-80/05.07.2021 Получен сигнал 

чрез тел. 112 от М* 

за намерена птица -

ястреб в района на 

ул. „Калиакра“ гр. 

Шумен в 

безпомощно 

състояние и със 

съмнение за 

наранено дясно 

крило.  

РИОСВ гр. Шумен Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ПД-03/03.07.2021г., при която се 

установи, че птицата е от вида Голям ястреб, 

без видими външни наранявания, но не може 

да лети. В тази връзка птицата бе прибрана и 

впоследствие транспортирана до Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала не 

присъства по време на проверката, но е 

уведомен по телефона за извършените 

действия от страна на РИОСВ. 

2 05.07.2021 г. С-81/05.07.2021 Получен сигнал 

чрез тел. 112. Цвета 

на водите в реката, 

минаваща покрай 

бензиностанция 

„ОМВ“ и магазин 

„БИЛЛА“, е 

оранжев 

РИОСВ-Шумен След разговор по телефон, жалбоподателя 

отказа да предостави данни за кореспонденция, 

въпреки което, по време на разговора, подателя 

на сигнала е уведомен за предприетите 

действия за преустановяване на замърсяването 

на водите в реката преминаваща през 

регулацията на гр. Шумен. 

3 05.07.2021 г. С-82/05.07.2021 Намерен паднал 

бързолет в гр. 

Шумен 

РИОСВ-Шумен Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-24/05.07.2021г., че птицата е 

ювенилен екземпляр от вида Черен бързолет, 

без видими външни наранявания, но все още в 

пухово оперение и не може да лети. В тази 

връзка птицата е прибрана и впоследствие 

транспортирана до Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 



 

 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона 

за резултата от извършената проверка. 

4 07.07.2021 г. С-83/07.07.2021 Получен сигнал за 

наличие на битови 

отпадъци до 

контейнери за 

отпадъци в  

с. Камбурово, общ. 

Омуртаг 

Общ. Омуртаг; 

РИОСВ-Шумен 

Сигнала е препратен към общ. Омуртаг за 

предприемане на действия. 

5 08.07.2021 г. С-84/ 08.07.2021 Получен сигнал от 

ОДБХ-Търговище, 

за изхвърляне на 

животинска тор на 

неопределени за 

целта места в 

землището на с. 

Посабина, общ. 

Попово 

Община Попово; 

ОДБХ-Търговище 

С писмо изх. № С-84/ 22.07.2021г., сигнала е 

препратен към Община Попово за 

предприемане на действия по компетентност. 

6 09.07.2021 г. С-85/09.07.2021 Получено писмо от 

БДЧР, относно 

заведен сигнал за 

замърсяване на яз. 

Тича с БФОВ от 

къща за гости, 

находяща се в с. 

Ловец 

РИОСВ-Шумен; 

Община Върбица 

На 09.07.2021 г. е извършена проверка на място 

с представители на БДЧР и РЛ-Шумен. На 

място се констатира, че е наличен тръбопровод, 

издаден по посока към водния обект, от ПИ с 

идентификатор 43949.36.249, в землището на с. 

Ловец, общ. Върбица, обл. Шумен. Имота се 

използва, като „къща за гости“. Формираните 

отпадъчни води от експлоатацията на обекта се 

отвеждат в две точки, събирателно съоръжение 

за отпадъчни води на територията на имота и 

изведен провод за отпадъчни води, извън 

границите на имота, по посока към яз. Тича. 

Поради невъзможност от проследяване на 

тръбопровода, не е констатирана пряка връзка 

със събирателното съоръжение. От изведената 



 

 

тръба към водения обект, към проверката не е 

наличен дебит отпадъчни води зауствани към 

водния обект. Бяха снети географските 

координати на точката на заустване и 

местонахождението на събирателното 

съоръжение. С цел недопускане на замърсяване 

на прилежащи площи и воден обект – яз. Тича 

е дадено предписание на община Върбица за 

предприемане на действия по компетентност. 

7 20.07.2021 г. С-86/12.07.2021 Приет сигнал на 

дежурен телефон за 

допуснато 

замърсяване в 

землище на с. 

Ловец, общ. 

Върбица 

РИОСВ-Шумен 

Община Върбица 

Извършена проверка на място в присъствието 

на жалбоподателя на терен, намиращ се в 

землище на с. Ловец. Съставен е констативен 

протокол № СС-076 / 20.07.2021 г. Дадено е 

предписание за почистване на замърсения 

терен и вземане на мерки за недопускане на 

повторни замърсявания. 

8 12.07.2021 г. С-87/12.07.2021 Приет сигнал от 

112 относно 

наличие на смог от 

комините в 

индустриална зона, 

гр. Шумен, същият 

е бил видим при 

пътуване по 

магистралата 

Варна - Шумен 

РИОСВ - Шумен Установено е, че замъгляването е в резултат на 

интензивни изпарения след обилни атмосферни 

валежи и не се дължи на емисии от 

производствена дейност. 

 

9 12.07.2021 г. С-88/ 12.07.2021 Получен сигнал за 

отпадъци, които не 

са почистени, а са 

заровени в 

землището на с. 

Сушина, общ. 

Върбица 

РИОСВ – Шумен; 

Община Върбица 

Извършена е проверка на място в присъствието 

на жалбоподателя на терен, находящ се в 

землището на с. Сушина, общ. Върбица. 

Съставен е констативен протокол № ЦК-29/ 

20.07.2021 г. Дадени са две предписания на 

кмета на Община Върбица и кмета на с. 

Сушина за почистване на замърсеният терен и 



 

 

предприемане на мерки за преустановяване 

изхвърлянето на отпадъци на терена. 

Представители на Община Върбица и кметство 

с. Сушина, не присъстваха по време на 

проверката. Констативния протокол е изпратен 

по пощата до Община Върбица с изх. № ОА-

2365/ 22.07.2021 г. за сведение и изпълнение. 

10 21.07.2021 г. С-89/14.07.2021 Приет сигнал на 

дежурен телефон за 

изгаряне на 

отпадъци от 

дейността на 

„Понки Ойл“ 

ЕООД 

РИОСВ- Шумен 

Община Нови Пазар 

Извърши се проверка на място на обекта. 

Съставен е констативен протокол № СС-

077/21.07.2021 г. Не се констатираха следи от 

нерегламентирано горене и изгаряне на 

отпадъци на територията на площадката на 

оператора.  

11 19.07.2021 г. С-90/19.07.2021 Паднали дървета в 

корито на река в с. 

Вардун, Търговище 

БДЧР 

Областна 

администрация 

Търговище 

Изпратени писма по компетентност до БДЧР 

Варна и до Областна адм. Търговище за 

решаване по компетентност 

12 19.07.2021 г. С-91/19.07.2021 Оставен от 

гражданин във 

ветеринарна 

клиника „Витавет“ 

– гр. Търговище, 

бял щъркел, който 

е с луксация на 

лявата тазобедрена 

става 

РИОСВ – Шумен Птицата е оставена за лечение във 

ветеринарната клиника, като за това е издадено 

Разпореждане на директора на РИОСВ – 

Шумен с изх. № БР-11-25/21.07.2021 г. 

Сигналът бе подаден от управителят на 

ветеринарната клиника. 

13 20.07.2021 г. С-92/20.07.2021 Паднало малко 

щъркелче в двор на 

къща в с. Панайот 

Волов, ул. 

„Спартак“ по пътя 

за с. Белокопитово, 

РИОСВ - Шумен След проведен телефонен разговор със 

служители на „ЕРП Север“ АД, бе оказано 

съдействие от страна на дружеството, като още 

на същият ден с помощта на автовишка, 

щъркелчето бе качено обратно в гнездото 

предвид доброто му физическо и здравословно 



 

 

обш. Шумен състояние, където родителите отново 

започнаха да се грижат за него. Подателят на 

сигнала присъства по време на извършване на 

дейностите. 

14 19.07.2021 г. С-93/ 20.07.2021 Приет сигнал на 

дежурен телефон за 

изтичане на газ в 

Бензиностанция 

„Йоана“, кв. Запад, 

град Търговище 

РИОСВ- Шумен 

Община Търговище 

Извърши се проверка на място на обекта в 

присъствието на отговорника на 

бензиностанцията и еколога на община 

Търговище. Съставен е КП № ВВ-14/20.07.2021 

г. Аварията е отстранена 3 часа след подаване 

на сигнала- около 20 часа на 19.07.2021 г. В 

момента на проверката няма изтичане на газ. 

Дадено е предписание да се представи в 

РИОСВ Шумен Протокола, съставен по време 

на отстраняване на аварията. 

15 21.07.2021 г. С-94/21.07.2021 Намерен бързолет 

със счупено крило 

в гр. Търговище, 

ул. „Козлодуй“  

РИОСВ- Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ИН-25/21.07.2021г., при която е 

установено, че птицата е от вида Черен 

бързолет и е със счупено крило. В тази връзка 

бързолетът е изпратен за лечение в Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала присъства 

по време на проверката. 

16 26.07.2021 г. С-95/26.07.2021 Приет сигнал на 

дежурен телефон за 

образувано 

нерегламентирано 

сметище в землище 

с. Цветница, 

община Търговище 

РИОСВ- Шумен 

Община Търговище 

Извърши се проверка на място, за което е 

съставен КП № ПП-28/26.07.2021 г. От 

извършения оглед се установи, че в близост до 

преливника на язовир „Пресиян“, в участък 

между селата Лиляк и Цветница е формирано 

нерегламентирано замърсяване с отпадъци – 

строителни отпадъци (1 м2), едрогабаритни 

отпадъци (мебели от ламинирано ПДЧ) – 4-5 

бр., дрехи – 2 м2. Замърсеният участък е с площ 

около 10-15 м2. При извършена справка в 

Кадастрално – административната 



 

 

информационна система, поддържана от 

Агенция по геодезия, картография и кадастър, 

се установи, че замърсяването е в имот с 

идентификатор 78297.30.23 – земеделска 

територия, стопанисвана от Община 

Търговище. Подателят на сигнала е уведомен 

по телефона за извършената проверка, както и 

действията, които ще бъдат предприети. С 

писмо изх. № С-95-(2)/28.07.2021 г. КП № ПП-

28/26.07.2021 г. е изпратен до Община 

Търговище за изпълнение на даденото 

предписание – да се почисти замърсеният с 

отпадъци участък, описан в констативната част 

на протокола в срок до 09.08.2021 г.  

17 27.07.2021 г. С-96/27.07.2021 Щъркел в 

безпомощно 

състояние в с. 

Буйновица, общ. 

Венец 

РИОСВ- Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № СЙ-17/27.07.2021г., при която е 

установено, че птицата не може да се движи 

самостоятелно, поради което е прибрана и 

впоследствие транспортирана до Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала присъства 

по време на проверката. 

18 27.07.2021 г. С-97/27.07.2021 Получен сигнал за 

нерегламентирано 

сметище в гр. 

Шумен, ул. 

„Втора“  

 

Община Шумен С писмо изх. № С-97-(1)/02.08.2021 г. сигналът 

е препратен до Община Шумен за решаване по 

компетентност. 

19 28.07.2021 г. С-98/29.07.2021 Получен сигнал за 

силна миризма в с. 

Лиляк от 

асфалтовата база 

над селото 

РИОСВ – Шумен На зеления телефон на РИОСВ-Шумен е 

получен сигнал за силна миризма която се носи 

в с. Лиляк от асфалтовата база над селото. 

Предстои проверка  от страна на РИОСВ на 

дружеството - собственик на базата. През м. 



 

 

август е извършена проверка на място 

„асфалтова база“ в присъствието на кмета на с. 

Лиляк и представител на дружеството –

стопанисващо базата. Към датата на 

проверката асфалтовата база не 

функционираше, поради аварийна ситуация в 

ел. захранването и проблем в далекопроводната 

линия. На място се извършваше само дейности 

по транспортиране на инертни материали, 

пътищата се оросяваха с водонска, за която 

дейност бе представена заповед на изп. 

Директор на дружеството. Не беше установено 

наличие на миризми, както в селото така и 

около производствената площадка. За 

извършените констатации е съставен 

констативен протокол № ЕВ-А 14/05.08.21 г., 

копие на същият е предоставен и на кмета на с. 

Лиляк за уведомяване на жалбоподателя и 

всички заинтересувани лица. 

20 29.07.2021 г. С-99/29.07.2021 Паднало малко 

щъркелче от гнездо 

в с. Камбурово, 

общ. Омуртаг 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-29/29.07.2021г., при която е 

установено, че птицата е ювенилен екземпляр 

от вида Бял щъркел, без видими външни 

наранявания, но физически слаба и не може да 

лети. В тази връзка щъркелът е прибран и 

впоследствие изпратен за доотглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

21 30.07.2021 г. С-100/30.07.2021 Намерена ранена 

птица (орел) в с. 

Янково, общ. 

Смядово 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-30/30.07.2021г., при която е 

установено, че птицата е ювенилен екземпляр 

от вида Голям ястреб, със счупено дясно крило. 



 

 

В тази връзка ястребът е прибран и 

впоследствие изпратен за лечение в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

22 30.07.2021 г. С-101/30.07.2021 Паднало малко 

щъркелче от гнездо 

в с. Мараш, общ. 

Шумен, което не 

може да лети 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-31/30.07.2021г., при която е 

установено, че птицата е от вида Бял щъркел, 

без видими външни наранявания, но е 

физически слаба и не може да лети. В тази 

връзка щъркелът е прибран и впоследствие 

изпратен за доотглеждане в Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 

23 31.07.2021 г. С-102/02.08.2021 Намерено 

щъркелче в с. 

Мараш, общ. 

Шумен, което куца 

с единия крак и не 

може да лети 

РИОСВ – Шумен Сигналът е подаден на 31.07.2021г. на зеления 

телефон на РИОСВ – Шумен. Извършена е 

проверка на място с Констативен протокол № 

ЕВ-А-13/31.07.2021г., при която е установено, 

че птицата е от вида Бял щъркел, която видимо 

накуцва с единия крак и не може да лети. В 

тази връзка щъркелът е прибран и 

впоследствие изпратен за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

 


