
 

 

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

 

Месец Август 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 01.08.2022 г. С-92/30.07.2022 г. Силна миризма от 

наторяване на земеделски 

земи с птича тор м/у с. 

Козица и с. Зараево, общ. 

Попово 

ОДБХ-

Търговище 

Сигналът (съгласно описанието, прието по 

дежурния телефон, съвпада с текста на сигнал 

№ С-90) е препратен по компетентност до 

ОДБХ-Търговище с писмо Изх. № С-90-

(3)/01.08.2022 г., като със същото е отговорено 

на жалбоподателя.  

2 01.08.2022 г. С-93/01.08.2022 г. Наличие на парчета от 

каменна вата в района на 

ЖП Гара, гр. Търговище, 

предполагаем източник 

„Рок 7“ ЕООД, гр. 

Търговище 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка от експерти на РИОСВ – 

Шумен на място на 02.08.2022 г., обходен е 

района на ЖП гарата и е установено, че в 

мястото посочено от подателя на сигнала има 

налични парчета от каменна вата. Извършена е 

проверка на обект „Рок 7“ ЕООД, гр. 

Търговище и е установено следното: По думи 

на присъствалия на проверката представител 

на дружеството от 28.07.2022 г. и до момента 

на проверката /02.08.2022 г./ производствените 

съоръжения са спрени и текат процеси 

свързани с тяхната профилактика. На 

площадката за съхранение на отпадъци имаше 

налични изрезки от каменна вата, същите не 

бяха покрити и при силен вятър е възможно да 

допринесат за неорганизирано замърсяване на 

атмосферния въздух и да отидат в съседни на 

обекта райони. По време на проверката 

изрезките бяха покрити с полиетиленово 

платнище. По време на проверката не се 



 

 

представиха данни за количествата отпадъци 

налични на площадката, същите не са 

въведени и в НИСО, във връзка с това е дадено 

предписание за нанасяне на количествата на 

генерираните отпадъци в националната 

система. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за резултатите от извършената 

проверка. С писмо вх. № ОА-2418/04.08.2022 

г., дружеството уведомява РИОСВ – Шумен, 

че предписанието е изпълнено в срок.  

3 02.08.2022 г. С-94/ 02.08.2022 г. Паднало малко щъркелче 

от гнездо в с. Бистра, общ. 

Търговище. Птицата е със 

счупен десен крак. 

РИОСВ - 

Шумен 

Птицата е транспортирана от с. Бистра до гр. 

Търговище от кмета на селото. В гр. 

Търговище е извършен оглед, като е 

установено, че птицата е екземпляр от вида 

Бял щъркел и е със счупен десен крак в 

резултат от падането на земята. За 

извършената проверка в гр. Търговище е 

съставен Констативен протокол № СЙ-

52/02.08.2022 г. Щъркелът е прибран и 

впоследствие транспортиран за лечение до 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала е присъства по време на проверката. 

4 04.08.2022 г. С-95/ 04.08.2022 г. Ранен лебед, който се е 

скрил в гаража на 

гражданин в гр. Нови 

пазар 

РИОСВ - 

Шумен 

След подаване на сигнала в РИОСВ – Шумен, 

е осъществена организация между 

инспекцията и ТП „ДГС Нови пазар“, в 

резултат на която служители на горското 

стопанство са посетили адреса, където се е 

намирала птицата, уловили са я и 

впоследствие бе транспортирана от тях до 

сградата на РИОСВ. При огледа ѝ се установи, 

че тя е от вида Ням лебед, като има нараняване 



 

 

на лявото крило и към момента не може да 

лети. В тази връзка лебедът бе изпратен за 

лечение в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала е присъствал при 

улавянето на птицата от страна на 

служителите на ТП „ДГС Нови пазар“. 

5 05.08.2022 г. С-96/ 05.08.2022 г. Щъркел със счупено 

крило в с. Кьолмен, общ. 

Върбица 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-38/05.08.2022г., при която се 

установи, че птицата е млад екземпляр от вида 

Бял щъркел, със счупен ляв крак и увиснало 

ляво крило. В тази връзка птицата бе прибрана 

в сградата на РИОСВ – Шумен и впоследствие 

транспортирана за лечение до ОП „Зоо-

център” – гр. Добрич. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. 

6 08.08.2022 г. С-97/08.08.2022 г. Ужасно миришеща и 

замърсена река в с. 

Съединение 

РИОСВ 

Шумен    

БДЧР Варна 

Извършена проверка с ПП № ПС-56/10.08.2022 

г. на МПП „Милктрейд БГ“ ООД в с. 

Съединение. Взети са проби от отпадъчни 

води от точка за мониторинг по РЗ. При огледа 

на реката около точката на заустване и надолу 

по течението се установи, че водите в реката са 

видимо чисти и без замърсяване, без наличие 

на миризма. Взети са 2 проби от повърхностни 

води по заявка на БДЧР Варна. От резултатите 

от Протоколите от изпитване на отпадъчните 

води са установени превишения на ИЕО по 

показателите, дадени в РЗ. Предстои налагане 

на ТМС.  

7 08.08.2022 г. С-98/ 08.08.2022 г. Два щъркела в тежко 

състояние в с. Васил 

Друмево, общ. Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-39/ 08.08.2022 г., при която се 

установи, че единият щъркел е умрял, като 



 

 

най-вероятно това се е случило в малките 

часове на денонощието, а като причина за 

смъртта вероятно е токов удар, предвид 

намиращите се в близост стълбове, по които 

преминава ток – високо напрежение. Вторият 

щъркел е открит на ул. „Шипка“, като е с 

парализирани крака, без видими външни 

наранявания, за който също има съмнение, че е 

пострадал в резултат от токов удар. Двата 

щъркела са прибрани в сградата на РИОСВ – 

Шумен, като впоследствие трупът на умрелия 

екземпляр е оставен в близост до района, 

където е открит, съгласно разпоредбите на 

Закона за биологичното разнообразие. Вторият 

щъркел е транспортиран за лечение до ОП 

„Зоо-център” – гр. Добрич. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката.  

8 10.08.22 г. С-99/10.08.2022 г. През последните 2 месеца 

село Дибич е системно 

обгазявано с непоносима 

екарисажна миризма. 

Обгазяването, както вече 

споменах е в много силна 

степен и непоносимо. 

Случва се между 23. 00 и 

04.00ч.  

РИОСВ-

Шумен 

Извърши се проверка с констативен протокол 

№ ИН-06 от 12.08.22 г. Установи се 

експлоатация на предприятието за 

обезвреждане на странични животински 

продукти в нормален работен режим, при 

функциониращи пречиствателни съоръжения 

(обезмирисителни инсталации) и към двата 

цеха. Няма установени аварийни ситуации. 

Подателят на сигнала е уведомен с писмо от 

15.08.2022 г. 

9 09.08.2022 г. С-100/09.08.2022 г. Замърсяване на река 

Смядовска преминаваща 

през Смядово. Река тече в 

черен цвят, приличащ на 

мазут. Течността се влива 

РИОСВ-

Шумен; БДЧР; 

На 09.08.2022 г. е постъпил сигнал на дежурен 

телефон на РИОСВ-Шумен, за замърсяване на 

воден обект – р. Селска, приток на р. Брестова, 

приток на р. Голяма Камчия, с черни 

отпадъчни води. При извършена проверка на 



 

 

в реката от открита тръба, 

разположена на десния 

бряг на водния обект. 

място, след 19:00ч, беше установено пряко 

заустване на водни маси с черна цветност, без 

мирис във воден обект. Установи се, че 

водните маси се заустват във воден обект от 

имот в землището на гр. Смядово, посредством 

площадкова отводнителна канализация за 

дъждовни води, като се източват наличните 

води от басейните/ съдовете за третиране на 

води на нефункционираща ПСОВ.  

По заявка на БДЧР е извършено еднократно 

пробонабиране от повърхностни води от 

водния обект, около 50м преди заустване на 

отпадъчните води и около 50 м след точката на 

заустване. Взети са извадки за анализ на 

отпадъчни води, непосредствено преди 

заустването им във воден обект. Заустването 

на отпадъчните води е преустановено при 

проверката. За извършената проверка е 

съставен Протокол за проверка № АН-

46/9.8.22 г. и Констативен протокол № ЕВ-А-

14/09.08.2022 г., предстои съставяне на 

протокол, след водни проби и акт за 

установяване на административно нарушение. 

10 10.08.2022 г. С-101/10.08.2022 г. Изтичане на отпадъчни 

води от жилищна сграда 

към улични площи и 

частен имот, в с. Змейно, 

общ. Омуртаг, обл. 

Търговище 

Община 

Омуртаг 

Препратен към общинска администрация 

Омуртаг за предприемане на действия по 

компетентност. 

11 10.08.2022 г. С-102/10.08.2022 г. Извършване на 

строителни дейности от 

дружество „РЕ“ ЕООД гр. 

РИОСВ – 

Шумен,   

Община 

Извърши се извънредна проверка на място и 

по документи състави се КП № ЗВ-60 от 

16.08.2022 г. При проверката се установи, че 



 

 

Търговище, ул. 

„Възраждане“ 

Търговище дружество „РЕ“ ЕООД извършва строително- 

монтажни дейности , при обхода на обекта се 

установи, че са налични строителни отпадъци 

струпани на купчина с размери 5х6 м ² и 

височина 1 м, същите са на бетонирана 

площадка. В момента на проверката 

строителните отпадъци се  изхвърляха през 

прозореца на 5 етаж на сградата, същите се 

омокряха с вода за да се ограничи 

разпрашаването им. При проверката не се 

представиха съгласуван от Община Търговище 

ПУСО и документи удостоверяващи 

предаването на строителните отпадъци. За 

което бяха дадени 2 бр. предписания за 

представяне в РИОСВ-Шумен копия на 

документите със срок на изпълнение 

25.08.2022 г. При извършения оглед 

присъстваше жалбоподателя които отказа да 

присъства при съставяне на констативния 

протокол. С писмо с вх. № ДО-383/19.08.2022 

г. от РУ-Търговище е изискана информация, 

относно констатациите от извършената на 

16.08.2022 г. проверка. С писмо с изх. № ДО-

383-1/25.08.2022 г. е изготвен и изпратен 

отговор.  

12 11.08.2022 г. С-103/ 11.08.2022 г. Намерен ранен обикновен 

пчелояд в района на 

Индустриален парк – гр. 

Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-41/11.08.2022 г., при която се 

установи, че птицата е от вида Зелен пчелояд, 

без видими външни наранявания, но не може 

да лети. В тази връзка пчелоядът бе прибран в 

сградата на РИОСВ – Шумен и впоследствие 

транспортиран за лечение и отглеждане до ОП 



 

 

„Зоо-център” – гр. Добрич. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

13 12.08.2022 г. С-104/ 12.08.2022 г. Намерен щъркел в гр. 

Плиска, който не може да 

лети  

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-43/12.08.2022г., при която се 

установи, че птицата е от вида Бял щъркел, без 

видими външни наранявания, но не може да 

лети. В тази връзка щъркелът бе прибран и 

впоследствие транспортиран за лечение и 

отглеждане до ОП „Зоо-център” – гр. Добрич. 

Подателят на сигнала е уведомен по телефона 

за извършените действия от страна на РИОСВ 

– Шумен. 

14 12.08.2022 г. С-105/12.08.2022 г. Намерени изхвърлени ПРЗ 

в землище с. Подгорица, 

община Търговище 

РИОСВ – 

Шумен, 

община 

Търговище 

Извършена проверка на място, за която е 

съставен КП № СЙ-58/12.08.2022 г. При 

извършения оглед се установи, че по 

протежение на местен общински път (стар, 

неизползваем път към с. Подгорица) на четири 

места по протежение на пътя са налични 

чували (найлонови и хартиени, голяма част с 

нарушена цялост) с препарати с неустановен 

произход. На част от опаковките се четат 

надписи Wobezit Thiuram, Tiuram – D, Thiurad 

Monsanto, Тиазол. Описаните препарати са 

покрити с плътен найлон от служители на 

община Търговище с оглед недопускане на 

допълнително разпиляване по прилежащи 

земни площи. При извършена справка в 

системата на АГКК се установи, препаратите 

са в имоти, собственост на община Търговище, 

НТП – за местен път. По време на проверката 

бе получено телефонно обаждане за издадено 

прокурорско разпореждане за 24-часова 



 

 

полицейска охрана на описания общински път 

до 15.08.2022 г. Дадено е предписание да се 

представят в РИОСВ – гр. Шумен копия на 

документи, издадени от компетентните 

правоохранителни органи във връзка с 

установените изхвърлени ПРЗ. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. С 

писмо вх. № С-105-(2)/16.08.2022 г. община 

Търговище уведомява, че в ОД МВР гр. 

Търговище е образувано ДП № 110/2022 г. пр. 

пр. № 1861/2022 г. по описа на РП Търговище 

за извършено престъпление по чл. 352, ал. 1 от 

НК и съгласно указания от прокурора община 

Търговище следва да създаде организация за 

транспортиране и съхраняване на 

установените ПРЗ. С КП № ЗВ-61/17.08.2022 г. 

е извършена проверка, при която е установено, 

че в периода 17-19.08.2022 г. е извършено 

събиране на изхвърлените и разпилени 

отпадъци от ПРЗ,  претегляне на събраните 

отпадъци в общо количество 5553,5 кг и 309 кг 

пръст, същите са транспортирани до общински 

склад за съхранение на залежали и негодни за 

употреба ПРЗ в с. Голямо Соколово на 

основание договор със „Сириус Стар Бг“ 

ЕООД за събиране и транспортиране на 

отпадъци с код  02 01 08* и 17 05 03*. 

Дружеството притежава, издаден от РИОСВ-

Шумен документ № 15-ДО-295-00/25.09.2015 

г. за дейности по третиране на отпадъци и 

документ № 10-РД-518-17/28.04.2022 г. за 

дейности по събиране и транспортиране на 



 

 

отпадъци. На 22.08.2022 г. е извършено 

пробонабиране – вземане на почвени проби от 

почистените участъци от акредитиран 

пробовземач от РЛ - Шумен, съставен е КП № 

СЙ-60/22.08.2022 г.  

15 15.08.2022 г. С-106/15.08.2022 г. 

/сигналът е приет на 

12.08.2022 г. по 

дежурен телефон/ 

Наличие на силна 

задушлива миризма от 

птицеферма в с. Надарево 

РИОСВ - 

Шумен 

Извърши се проверка на място в с. Надарево от 

експерти към РИОСВ - Шумен, установи се 

следното: В животновъдния обект /ползвател 

„Хамс“ ЕООД, с. Плъстина/ се състои от три 

халета за отглеждане на птици – бройлери. Не 

се установи наличие на торова маса, същата се 

е почиствала след края на всеки цикъл на 

отглеждане на птици. В момента на проверката 

не се установи наличие на миризма извън 

производствената площадка. По думи на 

присъствалите на проверката е имало 

наторяване на земеделски земи със свинска тор 

в близост до селото, в следствие на което се е 

формирала тежка миризма. Подателят на 

сигнала отказа да присъства на проверката, 

същият е уведомен по телефона за 

констатациите от нея. Съставен е Констативен 

Протокол № ИН-07/15.08.2022 г.  

16 16.08.2022 г. С-107/ 16.08.2022 г. Ранен щъркел в с. Голям 

Поровец, обл. Разград 

РИОСВ/ ДГС/ 

ДЛС, съгласно 

Закона за 

биологичното 

разнообразие 

 

 

С писмо Наш Изх. № С-107/ 16.08.2022г. 

сигналът е препратен в РИОСВ- гр. Русе 

17 17.08.2022 г. С-108/17.08.2022 г. Намерена горска ушата 

сова със счупено крило. 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място в обект – 

ветеринарна клиника Адмирал вет, 



 

 

Същата е настанена във 

ветеринарна клиника 

Адмирал вет в гр. Попово  

собственост на подателя на сигнала. При 

проверката е съставен КП № ПП-07 от 

17.08.2022 г., Птицата е прибрана, като в 

последствие ще бъде транспортирана за 

лечение в спасителен център за диви животни 

„Зелени балкани“ гр. Стара Загора.  

18 18.08.2022 г. С-109/18.08.2022 г. Ранен прилеп на ул. 

„Народни будители“ гр. 

Шумен, общ. Шумен 

РИОСВ Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ХХ-09/18.08.2022г., при която се 

установи, че прилепът е с леко увиснало 

крило. В тази връзка екземплярът е прибран в 

сградата на РИОСВ – Шумен. Подателят на 

сигнала и присъства по време на проверката. 

По-късно през деня прилепът е умрял, като не 

може да бъде посочена конкретна причина за 

смъртта. Трупът на екземпляра е оставен в 

района, където е бил намерен съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното 

разнообразие. 

19 18.08.2022 г. С-110/18.08.2022 г. Изтичане на отпадъчни 

води от тръба, преди 

преливника на яз. Шумен 

РИОСВ-

Шумен; БДЧР; 

община 

Шумен; ВиК-

Шумен ООД 

На 18.08.2022 г., след приетия сигнал за 

изтичане на отпадъчни води от тръба, преди 

преливника на яз. Шумен, е извършена 

проверка на място. Извършен е оглед на 

посочения район в близост до яз. Шумен. Не е 

установено заустване на отпадъчни води в 

язовира. Установено е изтичане на водни маси, 

без видимо замърсяване от дъждовна 

канализация, преминаваща по ул. 

„Пролетарска“, заустваща събраните води в 

дере, приток на яз. Дибич. Поради липсата на 

атмосферни валежи е извършено 

пробонабиране за качествен анализ на водите. 

Проверката продължи на 19.08.2022 г., като е 



 

 

извършен оглед и обследване на ревизионните 

шахти на битовата и дъждовна канализация по 

улица „Пролетарска“ и е установено, че е 

наличен постоянен отток, без видимо 

замърсяване в дъждовната канализация при 

липса на валежи. Не е констатирано смесване 

на поток отпадъчни води от канализационна 

система с ГПСОВ на Шумен, с водите в 

дъждовната канализационна система. 

Относно проверката е съставен Протокол за 

проверка № АН-48 от 18-19.08.2022 г. 

20 19.08.2022 г. С-111/19.08.2022 г. Сеч на дървета по 

коритото на р. Енчова 

Община 

Шумен, БДЧР 

С писмо Наш Изх. № С-111-(1)/ 23.08.2022 г. 

сигнала е препратен до Община Шумен и 

БДЧР, след което писмено да уведомят 

РИОСВ и подателят на сигнала. С писмо Вх. 

№ С-111-(2)/ 30.08.2022 г. на РИОСВ Община 

Шумен уведомява за извършена съвместна 

проверка с представител на БДЧР и 

жалбоподателката. 

21 22.08.2022 г. С-112/22.08.2022 г. Неприятна миризма от тор 

в с. Певец, община 

Търговище 

ОДБХ-

Търговище 

С писмо изх. № С-112-(1)/24.08.2022 г. 

сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до ОДБХ-Търговище с копие 

до подателя на сигнала. С писмо вх. № С-112-

(2) ОДБХ-Търговище уведомява, че няма 

компетентност за решаване на проблема, 

поставен в сигнала. 

22 24.08.2022 г. С-113/24.08.2022 г. Отглеждане на животни в 

неподходящи условия и 

наличие на неприятна 

миризма в с. Ивански, 

общ. Шумен 

ОДБХ-Шумен С писмо с изх. № С-113-1/24.08.2022 г. 

сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до ОДБХ с копие до подателя. 

От ОДБХ е получено писмо с вх. № С-113-

2/01.09.2022 г., относно извършена проверка, с 

приложен към него констативен протокол от 



 

 

01.09.2022 г. Писмото е с копие до подателя на 

сигнала.  

23 27.08.2022 г. С –114/29.08.2022 г. Изсичане на дървета в 

частен имот находящ се на 

ул. „Спортист“, гр. Шумен 

Община 

Шумен 

Предписание дадено на фирма „Кънстракшън 

груп“ ЕООД, гр. Шумен със срок на 

изпълнение до 05.09.2022 г. 

Да се представят в РИОСВ Шумен всички 

необходими документи, относно извършваните 

дейности по почистване на частен имот, 

находящ се на ул. „Спортист“, гр. Шумен – 

разрешителни, договори, лицензи и др. 

С Писмо Вх.№ ОА-2681 от 02.09.2022 г. са 

входирани необходимите документи по 

предписанието. 

24 29.08.2022 г. С-115/30.08.2022 г. Намерен щъркел в с. 

Памукчии, общ. Нови 

пазар, който не може да 

лети 

РИОСВ – 

Шумен  

Сигналът е подаден на зеления телефон на 

РИОСВ – Шумен на 29.08.2022 г., чрез тел. 

112. На 30.08.2022 г. бе извършена проверка на 

място в с. Памукчии, като се установи, че 

птицата е от вида Бял щъркел, без видими 

външни наранявания, но не може да лети. В 

тази връзка щъркелът бе прибран и 

впоследствие транспортиран за лечение и 

отглеждане в в ОП „Център за защита на 

природата и животните – Добрич“, гр. Добрич. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

25 31.08.2022 г. С-116/31.08.2022 г. Наличие на прах, черен 

дим и шум от резачки за 

дърва от база на бивше 

БКС, гр. Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ – Шумен, като е съставен е КП № ЕВ-

А17/31.08.2022 г. При проверка на визирания 

обект, собственост на „РВ Метал“ ЕООД, гр. 

Шумен се установи, че същият е с предмет 

дейност производство на пелети. В момента на 

проверката инсталацията не функционираше, 



 

 

поради авария. На площадката е наличен  

дизелов генератор, служещ за захранване с 

електричество на производствената линия за 

пелети, извърши се пробно пускане на 

генератора, от който се видимо излизаше 

черен пушек. По думи на присъствалия на 

проверката, представител на дружеството в 

момента текат пробни изпитвания и настройки 

на съоръженията. Дадени са предписания за 

ограничаване на излизащия от генератора 

черен дим и да се представи информация за 

източниците на емисии на вредни вещества в 

атмосферния въздух към производствените 

съоръжения. Подателят на сигнала ще бъде 

уведомен за констатациите о извършената 

проверка. 

 

 


