
 

 

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

 

Месец Април 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 10.04.2020г. С-38/10.04.2020 Изхвърляне на отпадъци 

под язовирната стена на 

яз. „Кюлевча“ с. 

Кюлевча 

РИОСВ – Шумен, 

общ. Каспичан 

Извършена е проверка на място с КП № ПП-

15 от 23.04.2020 г. Установено е 

нерегламентирано сметище на визираният 

терен. Констатирано е неизпълнение на 

предписание дадено с КП № ПП-11 от 

19.03.2020 г. Съставен е АУАН № ПП-04 от 

23.04.2020 г. Дадено е предписание за 

почистване на замърсения участък със срок 

на изпълнение до 22.05.2020 г. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона за резултата 

от проверката.  

2 23.04.2020г. С-39/23.04.2020 Притежание и 

продажба на 

екземпляри от 

защитения вид 

Обикновена блатна 

костенурка 

РИОСВ – Шумен Изпратено писмо до подателя на сигнала с 

изх. № С-39-1/23.04.2020г да предостави 

снимки от самата обява, където да се виждат 

костенурките, телефонния номер и имената 

на лицето, което я е пуснало предвид това, 

че обявата вече не е налична (изтрита е) и 

без въпросните данни няма възможност да 

започне процедура по откриване на 

костенурките и лицето, както и за 

предприемане на административно-

наказателни действия спрямо него. В същия 

ден подателя на сигнала предостави 

допълнителна информация, която се 

изразява в това, че по негов спомен “лицето 

пуснало обявата се казва Н* и е посочен 



 

 

адрес в гр. Шумен”. След получаване на 

информацията е изпратен отговор до 

подателя на сигнала, че тя не е достатъчна за 

предприемане на действия по установяване 

на самоличността на лицето публикувало 

обявата. На 24.04.2020г. подателят на 

сигнала е предоставил нова информация, 

изразяваща се в телефонния номер на лицето 

публикувало обявата. В тази връзка на 

27.04.2020г. е изпратено писмо изх. № С-39-

5 до Директора на ОД на МВР – Шумен за 

оказване на съдействие при установяване на 

самоличността и адреса по местоживеене на 

въпросното лице с цел извършване на 

последващи действия съгласно действащата 

нормативна уредба. 

3 27.04.2020г. C-40/27.04.2020 Изхвърляне на отпадъци 

на бивше сметище в с. 

Кюлевча 

РИОСВ Шумен 

Община Каспичан 

На това място многократно са изхвърляни 

отпадъци, съставен е акт на лицето, 

изхвърлило отпадъците. РИОСВ Шумен е 

изпратила образуваната преписка за 

сметището до Районна прокуратура за 

предприемане на действия по 

компетентност. 

4 30.04.2020г. C-41/30.04.2020 Незаконна птицеферма 

с. Рътлина, общ. 

Омуртаг 

РИОСВ Шумен 

Община Омуртаг 

Подадена е жалба от кмета на с. Рътлина. 

Уточнена дата за проверка на място на 

11.05.2020 г. съвместно с Басейнова 

дирекция 

5 30.04.2020г. С-42/30.04.2020 Между „БИЛЛА“ и 

„ОМВ“, гр. Шумен, р. 

Поройна  се изтича в 

тъмноръждив цвят 

БДЧР; РИОСВ Извършена е съвместна проверка с БДЧР и 

РЛ-Шумен. На място е установено, че в 

района на бензиностанция „ОМВ“, 

преминаващата през бул. „Симеон Велики“, 

река Поройна в гр. Шумен е установено 



 

 

оцветяване на реката в светло-кафяв цвят. 

По заявка на БДЧР бяха взети 2 бр. 

еднократни проби, от повърхностни води, от 

мост при бензиностанция „ОМВ“ на бул. 

„Симеон Велики“ и от мост на ул. 

„Оборище“, след закрит участък. 

По заявка на РИОСВ е взета еднократна 

проба от тръбопровод заустващ отпадъчни 

води към реката, с наличен към проверката- 

дебит водни маси, при липсата на 

атмосферни валежи. 

 


