
 

 

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

 

Месец Август 2019 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 02.08.2019 г. С-78/02.08.2019 от 

112 

Нерегламентирано 

изхвърляне на строителни 

отпадъци 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на 07.08.2019 г. 

установено е замърсяване със строителни 

отпадъци, пластмасови опаковки и смесени 

битови отпадъци, снети са координати на 

замърсяването. Изпратено е писмо до Община 

Шумен за почистване на констатираните 

замърсявания. Съставен е КП № ЗВ-

51/07.08.2019 г. 

2 02.08.2019 г. С-79/02.08.2019 от 

112 

Р. Голяма Камчия, 

преминаваща през с. 

Ивански тече в черен цвят 

и се усеща миризма на 

тиня 

РИОСВ-

Шумен 

Сигнала е подаден на дежурен телефон на 

01.08.2019 в 20:30 h от 112. Проведени са 

разговори с подателя на сигнала, който изрази 

опасение че замътняването на реката идва от 

изпускане на утаителите на ГПСОВ-Шумен. В 

тази връзка Директора на РИОСВ-Шумен, е 

провел разговори с дежурния технолог на 

ГПСОВ, като същият категорично е заявил,  че 

в ГПСОВ няма аварийна ситуация. На 

02.08.2019 г. подателя на сигнала информира, 

че реката е избистрена. 

3 04.08.2019 г. от 112 на 04.08.2019 

С-80/05.08.2019 г. 

За запалено сметище до 

язовира в с. Кюлевча, 

замърсяване на въздуха 

РИОСВ, Общ. 

Каспичан 

Сигнала е постъпил на дежурния телефон на 

РИОСВ-Шумен в 11.30 ч. Извършена е 

проверка на място, установено е че на 

територията на язовира в с. Кюлевча е 

формирано строително сметище., като два 

участъка с размери  около 3-4 м2, бяха 

запалени. За проверката е съставен 



 

 

констативен протокол ЕВ-А 31/04.08.2019 г.  и 

е дадено предписание на  фирмата 

стопанисваща язовира за загасяване на 

запалените участъци и недопускане на 

формиране на сметище. На 07.08.2019 г. е 

извършен последващ контрол на място, при 

който контрол  се установи, че участъците са 

загасени, като в същия ден е входирано и    

писмо с вх. № 0А-2584/07.08.2019 г. от 

„Вигор“ ЕООД за изпълнение на 

предписанието.  С писмо с изх. С-80/06.08.19 г. 

на РИОСВ-Шумен. сигнала е препратен до 

община Каспичан, за почистване на 

замърсените участъци. 

4 08.08.2019 г. С-81/ 08.08.2019г. Щъркел в с. Мадара, 

който не може да лети, 

вероятно е ранен, до 

бензиностанцията в 

началото на селото 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-32/08.08.2019 г. При 

извършения обход в посочения район, птицата 

не бе открита. Обходиха се всички улици в 

близост до бензиностанцията, като бяха 

огледани и намиращите в района ниви, но 

щъркелът не беще забелязан, поради което се 

счита, че подадения сигнал е неоснователен. 

Кметът на с. Мадара, който е и подателят на 

сигнала, отсъстваше от населеното място по 

време на обходите. В тази връзка същия бе 

уведомен по телефона за резултата от 

проверката. 

5 14.08.2019 г. С-82/ 14.08.2019г. Намерен щъркел, който не 

може да лети  - гр. 

Търговище 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ЕВ-А-33/15.08.2019г., при която 

се установи, че щъркела няма видими външни 

наранявания, но е физически слаб и не може да 

лети. С оглед на това, РИОСВ – Шумен 



 

 

изпрати птицата за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

6 16.08.2019 г. С-83/ 16.08.2019г. Намерен малък сокол, не 

може да лети, трудно 

подвижен – с. Овчарово, 

общ. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ЦК-19/16.08.2019 г., при която се 

установи, че птицата ювенилен екземпляр от 

вида Голям ястреб, без видими външни 

наранявания, но е физически много слаба и не 

може да лети. Подателят на сигнала е 

уведомен за извършената проверка и че 

птицата е прибрана от служители на 

инспекцията. На 17.08.2019 г. сутринта, преди 

да бъде транспортиран до Спасителния център 

за диви животни в гр. Стара Загора, ястребът 

умря. Птицата бе оставена в района, където е 

била намерена, съгласно разпоредбите на ЗБР. 

7 21.08.2019 г. С-84/21.08.2019 По магистрала Хемус кара 

зелен камион  в посока 

Шумен, от който тече 

кръв  

ОДБХ-Шумен Сигнала е препратен по компетентност до 

ОДБХ – Шумен с писмо изх. №С-84-

1/21.08.2019 г. 

8 22.08.2019 г. С-85/ 22.08.2019г. Старото сметище с. 

Братово гори 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място съставен е КП 

№ЗВ-56/22.08.2019 г. При проверката се 

установи, че старото сметище в с. Братово не 

гори и не пуши, установи се замърсяване със 

строителни отпадъци, пластмасови опаковки и 

оборски тор които е бил запален 

замърсяването е са размери около 20- 30 кв.м. 

Дадени са 2 бр. предписания на кмета на с. 

Братово. 1. Да се почисти констатираното и 

описано в протокола замърсяване и писмено да 

се уведоми РИОСВ-Шумен за изпълнението. 2. 



 

 

Да се предприемат мерки за недопускане 

повторно замърсяване с отпадъци на старото 

сметище в с. Братово и писмено да се уведоми 

РИОСВ-Шумен за изпълнението 

9 23.08.2019 г. С-86/ 23.08.2019г. В язовир „Тича“, източния 

залив от страната на 

Върбишкия проход, 

първия залив на място има 

фургон и във водата има 

мъртво прасе 

РИОСВ-

Шумен, 

БД“ЧР“, 

„Напоителни 

системи“ ЕАД, 

ОДБХ 

Около 12:39 - 13 часа представители на 

РИОСВ-Шумен и БД“ЧР“ отидоха на място 

при яз. “Тича“. Установиха, че представители 

на ОДБХ и ИАРА се връщат от оглед, 

извършен с лодка. При огледа е била обходена 

и огледана цялата акватория на язовир „Тича“, 

включително прилежащите брегове. Не е било 

забелязано наличието на мъртво животно 

(прасе) във водата или по бреговете.  

10 26.08.2019 г. С-87/ 27.08.2019г. Изхвърлени строителни и 

животински отпадъци до 

язовир с. Паламарца 

РИОСВ-гр. 

Шумен 

Извърши се проверка на място с. Паламарца, 

състави се КП №ЗВ-58/26.08.2019 г. При 

проверката се установиха две замърсявания с 

строителни отпадъци (бетон, тухли и 

керемиди) свалени бяха GPS координати на 

първо замърсяване  N 43º 23' 06.0"  и E 026º 10' 

00.0" с отклонение 3 м с размери около 20-30 

м² и на второто замърсяване N 43º 23' 06.4"  и 

E 026º 10' 01.4" отклонение 3 м. Дадени са 2 

бр. предписания на кмета на селото: 1. Да се 

почистят констатираните и описани в 

протокола замърсявания със строителни 

отпадъци. Писмено да се уведоми РИОСВ-

Шумен за изпълнението. 2. Да се предприемат 

мерки за недопускане повторно замърсяване с 

отпадъци и образуване на нерегламентирани 

сметища. Писмено да се уведоми РИОСВ-

Шумен за изпълнението 

11 27.082019 г. С-88/ 27.08.2019г. Намерен щъркел, който не РИОСВ-гр. Извършена проверка на място с Констативен 



 

 

може да лети, гр. Шумен, 

кв. Дивдядово 

Шумен протокол № ЦК-22/27.08.2019г., при която се 

установи, че щъркела няма видими външни 

наранявания, но не може да лети. С оглед на 

това, РИОСВ – Шумен изпрати птицата за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 

12 29.08.2019 г. С-89/ 29.08.2019 г. Усещане на неприятна 

миризма от птицефермата  

в с. Призвети Козма 

ОДБХ-

Търговище 

Сигнала е препратен по компетентност до 

ОДБХ – Търговище с писмо изх. №С-89(1) 

02.09.2019 г. 

 

13 29.08.2019 г.  С-90/29.08.2019 г Намерени два трупа на 

умрели коне в къща в с. 

Лиляк, общ. Търговище. 

Усеща се неприятна 

миризма. 

ОДБХ 

Търговище 

Препратен за решаване по компетентност до 

ОДБХ Търговище с изх. № С-90-(1)/02.09.2019 

г. 

 


