
 

 

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

 

Месец Юни 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

Сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.06.2021 г. С-62/03.06.2021 Млекопреработвателно 

предприятие в с. 

Съединение, общ. 

Търговище зауства 

отпадъчни води в р. 

Керизбунар без видимо 

пречистване. Течността е с 

бял цвят, видимо висока 

концентрация на 

неразтворени частици и 

зловонна миризма (на чиста 

суроватка) 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка на място, с Протокол за 

проверка № АН-29/ 03.06.2021 г. е установено, 

че се извършва заустване на отпадъчни води от 

МПП, при една точка, във воден обект – р. 

Керизбунар, след локални пречиствателни 

съоръжения, ситуирани на площадката на 

обекта. Зауставаните водни маси, към 

проверката, са с бледо белезникава оцветеност. 

Не е констатирано заустване на суроватка във 

водния обект, както и в локалната 

канализационна мрежа на мандрата. Бяха взети 

водни проби от акредитиран пробовземач към 

РЛ-Шумен от пункт за мониторинг на 

отпадъчни води, съгласно издаденото 

Разрешително за заустване. Не са налични 

аварийни или байпасни връзки за заустване на 

непречистени отпадъчни води. Във водния 

обект не се наблюдава наличие на плаваща лека 

фракция или нехарактерно оцветяване на 

водите на реката. Дадено е предписание за 

предаване на наличните на обекта утайки от 

локалните пречиствателни съоръжения за 

отпадъчни води. 

2 06.06.2021 г. С-63/07.06.2021 Намерен ранен малък 

щъркел в с. Ловец, общ. 

Търговище 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № АН-30/06.06.2021 г., при която е 

установено, че птицата е от вида Бял щъркел, 



 

 

все още малка и със счупено крило. В тази 

връзка щъркелът е прибран и впоследствие 

транспортиран до Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора, 

където е настанен за лечение и доотглеждане. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

3 07.06.2021 г. С-64/08.06.2021 Ранен щъркел в кв. 

Мътница, гр. Шумен, на 

пътното платно до разклона 

за с. Мадара 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ПС-21/07.06.2021г., при която е 

установено, че птицата е от вида Бял щъркел и е 

умряла преди пристигането на посоченото в 

сигнала място. Най-вероятната причина за 

смъртта ѝ е от сблъсък с МПС. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона за извършените 

действия. Птицата е оставена в района, в който 

е била открита, съгласно разпоредбите на ЗБР. 

4 11.06.2021 г. С-65/11.06.2021 Силна миризма от 

отглеждане на животни  от 

двора на А* М* 

Община 

Върбица 

Сигналът е препратен до община Върбица за 

решаване по компетентност 

5 12.06.2021 г. С-66/14.06.2021 Костенурка от защитен вид 

в двор на ул. „Георги 

Кирков“ гр. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП № ПС-

22/12.06.21 г., при която е установено, че 

екземплярът е от вида Шипоопашата 

костенурка. Животното е прибрано и в 

последствие освободено на територията на 

природен парк „Шуменско плато“, предвид 

това, че е в добро общо състояние. Подателят 

на сигнала е уведомен по телефона за 

извършените действия. 

6 14.06.2021 г. С-67/14.06.2021 Изхвърляне на отпадъци от 

битум на старо селско 

сметище в с. Драгоево 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка с КП ПП-23 от 

14.06.2021 г. Установено е пето от изхвърлен 

битум с размери около 2 кв. метра и строителни 

отпадъци. Дадени са предписаия за почистване 



 

 

на замърсения участък и предприемане на 

мерки за недопускане на повторно замърсяване. 

Същите са изпълнени за което РИОСВ – Шумен 

е уведомена с писма С-67 (5), (6) от 30.06.2021 

г. Подателят на сигнала присъства при 

проверката на място.  

7 14.06.2021 г. С-68/14.06.2021 Наличие на отпадъци от 

животинска тор и 

периодичното им палене в 

с. Веренци, общ. Омуртаг 

РИОСВ-

Шумен; общ 

Омуртаг 

Препратен е сигнал с изх. №С-68(1)/16.06.21г. 

към общ. Омуртаг за предприемане на 

действия. 

8 18.06.2021 г. С-69/18.06.2021 Отглеждане на пилета в с. 

Светлен, в частен имот, 

който е в близост до 

водоизточник за питейно-

битови нужди и разнасяне 

на миризми от дейността.  

ОДБХ-

Търговище; 

Община-

Попово; 

Кмет на с. 

Светлен 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност към община Попово, ОДБХ-

Търговище и БДДР. 

9 18.06.2021 г. С-70/18.06.2021 Изтичане на тъмнокафява 

вода от регионално депо за 

неопасни отпадъци Шумен 

РИОСВ, 

БДЧР, 

Община 

Шумен, ОП 

„Чистота“ 

На 18.06.21 г., заедно със сигнала, е получено и 

писмено уведомяване от ОП „Чистота“ за 

аварийна ситуация – преливане на инфилтрат от 

ретензионен басейн поради голямо количество 

на дъждовни води, което се е получило въпреки 

работещи всички помпи за обратно оросяване 

на тялото на депото.  

Извършена проверка на 19.06.21 г. Няма 

преливане от ретензионния резервоар, но има 

следи от такова – разливи около резервоара и 

просмукване на тъмнокафява вода в 

околовръстна канавка за дъждовни води, която 

се зауства в местно дере. Установено е 

преливане на инфилтрат през предпазна дига от 

тялото на депото и неговото вливане в 

ретензионен басейн. Няма заустване във воден 



 

 

обект или в разлив в околни земни площи от 

този теч. Дадено е предписание на ОП 

„Чистота“ за прекратяване на изтичането и 

почистване на замърсения район около 

околовръстна канавка. Получена е актуална 

писмена информация от Община Шумен за 

изпълнението на плана с дългосрочни и 

краткосрочни мерки за решаване на проблема с 

периодичните аварийни ситуации с инфилтрат.  

10 21.06.2021 г. С-71/21.06.2021 На метри от дома на 

жалбоподателя в с. Стража, 

общ. Търговище, се 

отглеждат 45 бр. крави. От 

обекта текат фекалии и 

неприятни миризми. 

ОДБХ-

Търговище 

Сигнала е препратен за решаване по 

компетентност. От ОДБХ-Търговище е получен 

отговор, в който е описано, че обекта е 

регистриран по смисъла на ЗВД и е дадено 

предписание за почистване на торовите маси,  

за редовното им извозване до площадка, извън 

регулацията на селото, извършване на ремонтни 

дейности по сградите за отглеждане на животни 

и прехване на констатираните материали 

несвързани с производствената дейност на 

обект.  

11  22.06.2021 г. С-72/23.06.2021  Възникнал пожар в бивш 

склад за съхранение на 

залежали и негодни за 

употреба ПРЗ в с. Голямо 

соколово, общ. Търговище 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място на 22 и 23. 06. 

2021 г. съставен е КП № ПП-24 от 23. 06. 2021 

г. Подателят на сигнала присъства при 

проверката. Не са установени причините за 

пожара, същият е загасен от служители на 

ПБЗН Търговище. В склада има наличие на 

химически вещества и препарати, ПРЗ са 

изнесени през 2091 г. по Българо-Швейцарската 

програма. Извършено е замерване на 

качеството на въздуха при аварийни ситуации. 

Установените концентрации на измерените 

вещества не превишават нормите за качество на 



 

 

атмосферния въздух. На община Търговище е 

дадено предписание за предаване на наличните 

в склада химични вещества и остатъци от 

пожара, като отпадъци на лице с документ по 

чл. 35 от ЗУО, със срок на изпълнение до 

09.07.2021 г. За възникналата аварийна 

ситуация е уведомен ресорният заместник 

министър в МОСВ съгласно Заповед РД-

569/01.06.2021 г, с писмо изх. № С-72 (4) от 

24.06.2021 г.  

12 23.06.2021 г. С-73/23.06.2021 Намерена малка кукумявка на 

козирката на вход на блок в гр. 

Шумен, ул. „Дедеагач“ която 

не може да лети 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-16/23.06.2021 г., при която се 

установи, че екземплярът е ювенилен от вида 

Домашна кукумявка. Птицата няма видими 

външни наранявания, но е все още малка и не 

може да лети. В тази връзка бе прибрана в 

сградата на РИОСВ с цел последващото ѝ 

изпращане за доотглеждане в Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала присъства 

по време на проверката. На 24.06.2021г., преди 

транспортирането на кукумявката до 

Спасителния център се установи, че тя е умряла 

през нощта, като вероятна причина за това 

може да е увреждане на вътрешни органи в 

резултат от падането върху твърдата 

повърхност.  

13 24.06.2021 г. С-74/24.06.2021 Автосервиз предава 

отработени масла без да има 

договор. Текат води по 

улицата от септичната яма на 

автомивката. Нелегален 

мръсен канал, който се влива в 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място и съставен 

Констативен протокол № 22 от 25.06.2021 г., 

Във връзка с сигнал С.№74/24.06.2021 г.  в 

РИОСВ - Шумен се извърши проверка на 

25.06.2021 г. на обект ,,Автосервиз, автомивка и 



 

 

канализация на гр. Омуртаг магазин за авточасти‘‘ в гр. Омуртаг, 

ул.,,Раковска‘‘ № 34.  

По отношение на опазване на водите се 

констатира следното: Обекта функционира. От 

дейността на автомивката се образуват отпадни 

води, който се пречистват през 

каломаслоуловител. След пречистване същите 

се събират във водоплътна изгребна яма. 

Същата е пълна на 80% и е необходимо нейното 

изчерпване и предаване на ПСОВ чрез 

лицензирана фирма. След като се покачи 

нивото на ямата, пречистените отпадни води се 

заустват посредством преливна тръба към 

градска канализационна мрежа без ПСОВ. 

Обекта се водоснабдява от ВиК мрежата на гр. 

Омуртаг. 

Констатирани са атмосферни води и 

подпочвени води идващи от северната част/зад 

обект ,,Автосервиз‘‘. Същите са оставили 

видими следи зад обекта, също така и по целият 

обект. Същите са достигнали до ул. 

,,Раковска‘‘. 

По отношение на управление на 

отпадъците се констатира следното: На обекта 

се извършва ремонтно-обслужваща дейност и 

наличие на автомивка /две клетки/. 

Установяваме 3 бр. варели, в които се 

съхраняват отработени масла, маслени филтри 



 

 

и метални отпадъци. 

Дадоха се указания относно начина на 

съхранение на образуваните отпадъци, тяхното 

предаване и извършването на отчетност в 

изградената информационна система по 

отпадъци НИСО. 

Дадени са е 4 бр. предписания: 

 

1. Да се класифицират отпадъците, 

които се образуват от дейността. Да 

се сключи договор за представяне на 

отпадъците съгласно чл.8, ал. 1 от 

ЗУ. Да се води отчетност в НИСО. 

09.07.2021 г. 

2. Да се представи актуален договор с 

ВиК оператор- Изпълнено на 

30.06.2021 г. 

3. Да се извърши изчерпване и 

предаване на отпадъчните води от 

изгребната яма в ПСОВ чрез 

лицензирана за тази дейност фирма - 

Изпълнено на 30.06.2021 г. 

4.  На основания чл. 126, ал.1 от ЗВ да 

се води мониторинг и документална 

отчетност на генерирани и предадени 

отпадъчни води и утайки в 

експлоатационен дневник, който да 

се съхранява на обекта.- Изпълнено 



 

 

на 30.06.2021 г. 

Уведомен по телефона и по имейла подателя на 

сигнала . 

14 25.06.2021 г. С-75/25.06.2021 Струпани отпадъци от 

акумулаторни части в 

недовършен свинекомплекс в 

гората в с. Ветрище  

РИОСВ – 

Шумен  

Проверката е насрочена за 06.07.2021 г. 

15 25.06.2021 г. С-76/ 25.06.2021 Намерена малка кукумявка на 

козирката на вход на блок в гр. 

Шумен, ул. „Дедеагач“ 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № КБ-16/ 25.06.2021 г., при която се 

установи, че екземплярът е ювенилен от вида 

Домашна кукумявка. Птицата няма видими 

външни наранявания, но е все още малка и не 

може да лети. Подателят на сигнала присъства 

по време на проверката. Птицата бе 

транспортирана за доотглеждане в Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. 

16 29.06.2021 г. С-77/ 29.06.2021 Намерен ранен бързолет в гр. 

Шумен, ул. „Панайот Хитов“ 
РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-21/29.06.2021 г., при която бе 

открит ювенилен екземпляр от вида Черен 

бързолет, без видими външни наранявания, но 

все още малък и не може да лети. В тази връзка 

птицата бе прибрана и транспортирана за 

доотглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Сигналът бе подаден чрез тел. 112 от 

непълнолетно лице, което присъства при 

прибирането на бързолета от мястото, където бе 

намерен. 

17 29.06.2021 г. С-78/ 29.06.2021 Намерено малко лястовиче в 

безпомощно състояние на 

терасата на жилищна 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-20/29.06.2021 г., при която бе 

открит ювенилен екземпляр от вида Градска 



 

 

постройка в с. Върбак, общ. 

Хитрино 
лястовица, без видими външни наранявания, но 

все още малък и не може да лети. В тази връзка 

птицата бе прибрана и транспортирана за 

доотглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

18 30.06.2021 г. С-79/30.06.2021 Получен сигнал от кмета на с. 

Драгоево, че на сметище в 

селото, за почистването на 

което е представил в същия 

ден в РИОСВ гр. Шумен, 

документация удостоверяваща 

изпълнение на дадени 

предписания от извършена 

проверка на експерти от 

РИОСВ гр. Шумен, е 

констатирал отново 

изхвърляне на отпадъци.  

Общ. 

Велики 

Преслав, 

кметство 

Драгоево, 

РИОСВ 

Шумен 

Планирана е проверка след разговор с подателя 

на сигнала. 

 


