
 

 

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

 

Месец Май 2021 г. 

 

№ Дата / № на 

сигнала 

Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 29.04.2021 г.  С-49/05.05.2021 г.  Намерена птица от вида 

обикновен мишелов със 

счупено крило. 

РИОСВ 

Шумен 

За предаването на птицата е съставен 

констативен протокол № ДЙ-18/29.04.2021 г. 

С оглед състоянието на птицата, същата е 

транспортирана до спасителен център за диви 

животни „Зелени балкани“ гр. Стара загора. 

Сигналът е заведен по-късно, тъй като е 

получен по телефона в празничен ден. 

2. 07.05.2021 г. С-50/ 07.05.2021 г. Каране на ATV над пътя 

за с. Новосел, в землището 

на с. Лозево в защитена 

зона BG0382 „Шуменско 

плато“ за опазване на 

природните 

местообитания (обявена 

със Заповед на МОСВ), 

вероятно от рокерски клуб 

намиращ се в селото 

РИОСВ -  гр. 

Шумен 

Извършена проверка с Констативен протокол 

№ КБ-08/ 12.05.2021г. съвместно с 

представител на ТП „ДГС Шумен“- гр. 

Шумен, за което на 13.05.202 г. подателката 

на сигнала е уведомена по телефона 

3. 10.05.2021 г. С-51/10.05.2021 г. Намерена лястовица със 

счупено крило в гр. 

Шумен 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-06/10.05.2021 г., при която се 

установи, че птицата е от вида Черен 

бързолет, без видими външни наранявания, 

но не може да лети и в тази връзка бе 

прибрана в сградата на РИОСВ – Шумен 

преди транспортирането ѝ до Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора. Подателят на сигнала 



 

 

присъства по време на проверката. На 

следващия ден, преди транспортирането ѝ до 

Спасителния център, птицата умря, като 

причина за това може да е вътрешно 

опаразитяване или в резултат от падането ѝ 

на земята предния ден.  

4.  11.05.2021 г. 

 

С-52/11.05.2021 г. Изгаряне на растителни и 

животински отпадъци в с. 

Певец 

Общ. 

Търговище; 

РИОСВ-

Шумен 

Изпратено е писмо до кмета на общ. 

Търговище за предприемане на съответните 

мерки. 

5. 11.05.2021 г. С53/11.05.2021 г. Съхраняване на 

промишлени отпадъци 

скрити в склад от фирма 

Фрештекс текстил 

финишинг България 

ЕООД, гр. Попово 

РИОСВ            

гр. Шумен 

Извършена е проверка на място. Съставен е 

констативен протокол № ДЙ-19/14.05.2021 г. 

Визирания в сигнала отпадък, се образува от 

дейността на дружеството. За отпадъка има 

утвърден работен лист и становище за 

основно охарактеризиране. Същият се 

съхранява на непропусклива повърхност в 

склад с ограничен достъп. Предстои 

отпадъкът да бъде предаден на РДО 

Севлиево. Към момента на проверката 

дружеството не извършва производствена 

дейност. Предстои изготвяне на отговор до 

подателя на сигнала. 

6.   13.05.2021г. С-54/13.05.2021 г. Изхърляне на строителни 

отпадъци  на изхода на с. 

Средня в посока с. 

Черенча, обл. Шумен 

Общ. Шумен; 

РИОСВ - 

Шумен 

Сигнала е препратен към към общ. Шумен за 

предприемане на действия с писмо с изх. С-

54/19.05.2021г. 

След извършване на проверка от Община 

Шумен, извършителят е установен и на 

същият му е съставен акт. 

7. 13.05.2021 г. С-55/13.05.2021 г. Нерегламентирано 

сметище в с. Камбурово, 

общ. Омуртаг 

Общ. Омуртаг; 

РИОСВ - 

Шумен 

Сигнала е препратен към общ. Омуртаг за 

решаване на проблема по компетентност. 



 

 

8. 20.05.21 г. С-56/20.05.21 г. Река Поройна тече в 

керемиден цвят в участъка 

до моста при магазин 

Практикер 

РИОСВ-

Шумен 

     Извърши се оглед на река Поройна,  от 

участъка преди Томбул джамия до моста 

преди магазин „Практикер“ в участъци, които 

не са покрити и затворени от горната страна. 

     В участъка преди Томбул джамия водното 

течение е бистро и безцветно, но от площад 

„Оборище“ и по-надолу се наблюдава 

мътност. Не се установи оцветяването 

описано в сигнала. 

      На две места е констатирано 

червеникавокафяво оцветяване на вода, 

задържана в прилежащата бетонирана зона 

около канала на реката. Те са в района на бул. 

„Симеон Велики“ между кръстовищата при 

НОИ и на пазара, в района на магазин „Нappy 

buy”. 

      Изпратено е писмо до Община Шумен и 

до „В и К Шумен“ ООД за предприемане на 

мерки за установяване на наличие на 

тръбопроводи, които не са част от 

канализационна мрежа за дъждовни или 

дренажни води, в участъка на булевард 

„Симеон Велики“ между кръстовище при 

Томбул джамия и кръстовище при ул. 

“Климент Охридски“. 

9. 21.05.2021 г. С-57/21.05.2021 г. Замърсяване с торова маса 

от отглеждане на пилета и 

неприятна миризма в с. 

Янково  

РИОСВ – гр. 

Шумен 

Извършена е проверка на място ЕТ „Д* Д*“ – 

животновъден обект – птицеферма, с. 

Янково, за която е съставен КП № СЙ-

01/28.05.2021 г.  При извършения оглед на 

място се установи, че в момента в обекта 

няма бройлери в птицефермата. Сградите, 

които се използват за отглеждане на птиците 



 

 

(2 бр. халета) са измити, предстои 

дезинфекция. За обекта е издадено 

Удостоверение за регистрация на 

животновъден обект № 155/04.11.2015 г. от 

ОДБХ-Шумен за отглеждане на бройлери с 

капацитет 30 000 бр. при технология на 

отглеждане свободно върху несменяема 

постеля. Използват се пелети за постеля. 

Представи се Договор за наем за използване 

на силажна бетонирана яма, находяща се в 

стопански двор с. Бял бряг, като след 

угниване торовата маса се предава за 

наторяване на обработваеми земеделски 

земи. Към момента на проверката не се 

установи разпиляване на торови маси по 

прилежащи земни площи, няма преливане на 

отпадъчни води от събирателните шахти. За 

птицефермата е издадено Решение за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС № ШУ-39-ПР/2010 г. 

Подателят на сигнала присъства при 

проверката. 

10. 19.05.2021 г. No ОА-

1684/19.05.2021 

г.  

Замърсяване от овцеферма 

в с. Златна нива 

ОДБХ – 

Шумен, 

Община 

Каспичан, 

РИОСВ гр. 

Шумен 

Във връзка с жалба вх. № 

1684/19.05.2021 г. се извърши проверка на 

25.05.2021 г. на обект за оглеждане на овце в 

с. Златна нива. При проверката присъстваха 

представители на ОДБХ – Шумен, Община 

Каспичан, кмет на с. Златна нива. Констатира 

се следното: в имот в с. Златна нива, 

местност ,,Алган‘‘ УПИ № 000160 с GPS 

координати х43.3863 и у27.0712 е налична 



 

 

временна постройка за отглеждане на овце. 

Към момента на проверката животните не са 

в двора, а са на пасище. Имота е ограден с 

ограда. Ползвателят на имота притежава 

Удостоверение за регистрация на 

животновъден обект за временно отглеждане 

на животни № ЗЖ180-970/17.02.2021, с което 

ОДБХ – Шумен, удостоверява, че регистрира 

животновъдният обект, за временно 

отглеждане на животни в периода 15.03.2021 

– 01.10.2021 г. 

На обекта няма изградена торова 

площадка – тъй като същият е за временно 

отглеждане на животните – пасище. 

Не се установи остра миризма на 

място.  

В близост до обекта няма 

повърхностни водни обекти. 

Лицето има постоянен обект находящ 

се в с. Правенци, като притежава 

удостоверение за регистрация на 

животновъден обект № 3Ж18-3076/15.6.2020 

г., издаден от ОДБХ – Шумен за отглеждане 

на животни – овце. 

Констатира се, че на проверявания 

обект не се извършва млекодоене. 

Дадено е 1 бр. предписание – Да се 

представи в РИОСВ – Шумен договор за 



 

 

наем на имот в имот в с. Златна нива, 

местност ,,Алган‘‘ УПИ № 000160 с GPS 

координати х43.3863 и у27.0712 в РИОСВ – 

Шумен със срок 28.05.2021 г. 

Даденото предписание е изпълнено с 

писмо с вх. № 1746/26.05.2021 г. 

 

11. 26.05.2021г. С-58/ 26.05.2021 г. Щъркел, който не може да 

лети, с. Мировец, общ. 

Търговище 

РИОСВ- гр. 

Шумен 

Екземпляра е прибран с Констативен 

протокол № КБ-10/22.05.2021 г., със 

съдействието на кметския наместник на 

селото, подал сигнала. Впоследствие птицата 

бе транспортирана и настанена за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. 

12. 26.05.2021г. С-59/ 26.05.2021 г. Черен бързолет, който не 

може да лети, гр. Шумен, 

общ. Шумен 

РИОСВ- гр. 

Шумен 

Екземпляра е прибран с Констативен 

протокол № КБ-11/23.05.2021 г., в 

присъствието на подателката на сигнала, 

подала сигнала на тел. 112. Преди 

транспортирането на птицата до Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора, изхода за нея бе летален. 

 

13. 27.05.2021 С-60/27.05.2021 г. В с. Тимарево е направена 

септична яма, която в 

момента е срутена и 

отпадъчните му води 

изтичат в общинско дере. 

Пробито е бетонното 

корито на канала. 

Община 

Хитрино 

Препратен към общ. Хитрино, за решаване по 

компетентност. 

14. 29.05.2021 С-61/31.05.2021 г. Трансграничен превоз на РИОСВ гр. Сигналът е получен от МОСВ на 29.05.2021 



 

 

отпадъци, върнати от 

граничен пункт Лесово на 

площадката на генератора 

Метарекс ООД, находяща 

се в кв. Мътница, гр. 

Шумен. 

Шумен г. В същия ден е извършена е проверка на 

място, с цел установяване на предаването на 

отпадъците обратно на техния генератор. За 

връщането на отпадъците РИОСВ гр. Шумен 

е уведомена писмено от РИОСВ гр. Стара 

Загора. Отпадъците са разтоварени на 

площадката на 29.05.2021 г. На 31.05.2021 г. 

се извърши проверка на място в офиса на 

дружеството тъй като 29.05.2021 г. е 

неработен ден. Представени са документи 

относно предаването на отпадъците. 

Изискани с предписание са документи, 

удостоверяващи получаването на отпадъците 

от техния генератор със срок на изпълнение 

07.06.2021 г. Изготвен е отговор до МОСВ с 

изх. № С-61-1/02.06.2021 г. Изготвен е 

отговор до РИОСВ гр. Стара Загора с изх. № 

ОА-1810/02.06.2021 г.  

 


