
 

 

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

 

Месец Септември 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 01.09.2021 г. С-121/01.09.2021 Река Поройна тече в червен цвят в района 

на моста до кашкаваления цех в гр. Шумен 

РИОСВ Шумен  

БДЧР Варна 

Извършена проверка на място 

съвместно с представители на БДЧР 

Варна и РЛ Шумен. Съставен КП № 

ПС-35/01.09.21 г. При моста до 

кашкаваления цех е установено бледо 

кафяво- червеникаво оцветяване на 

водното течение на река Поройна. В 

участъка преди вливане на р. Енчова в 

р. Поройна водите са бистри и без 

оцветяване. Установиха се участъци 

по бреговете на р. Енчова оцветени в 

кафеникаво червено. Взети са 4 проби 

от повърхностни води по заявка на 

БДЧР Варна. 

2 02.09.2021 г. С-122/02.09.2021 Изгаряне на кабели и дим със задушлива 

остра миризма от сграда в района на 

летището в гр. Шумен. Предполагаем 

източник база на Екомакс 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършен е  оглед на място около 19, 

45 часа в деня на получаване на 

сигнала (19,30). Не е установено 

изгаряне на отпадъци и дим в района. 

Не са открити лица на площадката в 

района на летището. На 08.09.2021 г. е 

извършена повторна проверка с КП № 

ПП-36 от 08.09.2021 г. на място не е 

констатирано изгаряне на кабели или 

други отпадъци. Установено е наличие 

на отпадъци от ОЧЦМ, кабели, 

ИУЕЕО, електрически прекъсвачи, 

части от електродвигатели и др. 



 

 

отпадъци. Дадено е предписание за 

предаването им на лице с документ по 

чл. 35 от ЗУО със срок на изпълнение 

до 30.09.2021 г. Подателя на сигнала е 

уведомен за резултата от проверката 

по телефона. Не желае писмено 

уведомяване.  

3 03.09.2021 г. С-123/03.09.2021 Ръждиво кафяво-червено оцветяване на 

водите на р. Енчова в района на зала 

,,Арена‘‘ в посока местност ,,Топхането‘‘ 

РИОСВ Шумен  

БДЧР Варна 

Получен сигнал за ,,Ръждиво кафяво-

червено оцветяване на водите на р. 

Енчова в района на зала ,,Арена‘‘ в 

посока местност ,,Топхането‘‘. 

Не е установен източника на 

замърсяването. 

4 07.09.2021 г. С-124/07.09.2021 Ръждиво кафяво-червено оцветяване на 

водите на р. Енчова в района на зала 

,,Арена‘‘ в посока местност ,,Топхането‘‘ 

РИОСВ Шумен 

БДЧР Варна 

Получен сигнал за ,,Ръждиво кафяво-

червено оцветяване на водите на р. 

Енчова в района на зала ,,Арена‘‘ в 

посока местност ,,Топхането‘‘. 

Извърши се извънредна проверка на 

предприятие за производство на 

опаковки и велпапе стопанисвано от 

,,Харцвет‘‘ АД. Дадени 6 бр. 

предписания. 

5 07.09.2021 г. С-125/07.09.2021 Изтичане на отпадъчни води от 

съблекалните на градски стадион в гр. 

Велики Преслав в посока земеделските 

земи зад сградата. 

Общ. Велики 

Преслав 

Сигналът е препратен до Община 

Велики Преслав за решаване по 

компетентност 

6 07.09.2021 г. С-126/08.09.2021 Намерен ранен щъркел в стопанския двор 

на с. Дибич, общ. Шумен, който не може 

да лети 

РИОСВ – 

Шумен 

Сигналът е подаден в 17:30 часа на 

07.09.2021г., след което е извършена 

своевременна проверка на място с 

Констативен протокол № ДС-

41/07.09.2021г. При пристигане на 



 

 

място се установи, че птицата е 

ювенилен екземпляр от вида Бял 

щъркел и е с наранен ляв крак, 

физически слаба и не може да лети. Тя 

бе открита в близост до портала за 

влизане в стопанския двор. Предвид 

състоянието му, щъркелът бе прибран 

в сградата на РИОСВ – Шумен и 

впоследствие транспортиран за 

лечение до Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала не 

присъства по време на проверката, 

поради което впоследствие бе 

уведомен по телефона за извършените 

действия по сигнала. 

7 12.09.2021 г. С-127/13.09.2021г Намерен щъркел, който не може да лети, в 

близост до язовир в землището на с. Бяла 

река, общ. Върбица 

РИОСВ – 

Шумен 

Сигналът е подаден на зеления 

телефон на РИОСВ – Шумен на 

12.09.2021г. На същия ден бе 

извършена проверка на място с 

Констативен протокол № ДС-

42/12.09.2021г., при която се установи, 

че птицата е ювенилен екземпляр от 

вида Бял щъркел, без видими външни 

наранявания, но е физически слаба и 

не може да лети. В тази връзка 

щъркелът бе прибран и впоследствие 

транспортиран за доотглеждане в 

Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 

8 13.09.2021 г. С-128/13.09.2021 Намерена малка птица от рода на РИОСВ – Извършена е проверка на място с 



 

 

соколите, която е в безпомощно състояние 

и не може да лети, в с. Мадара, общ. 

Шумен 

Шумен Констативен протокол № ДС-

43/13.09.2021г., при която се установи, 

че птицата е от вида Късопръст ястреб, 

без видими външни наранявания, но е 

много слаба физически и не може да 

лети. Предвид състоянието ѝ, тя бе 

прибрана в сградата на РИОСВ – 

Шумен с цел последващото ѝ 

транспортиране до Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора. Лицето, което е 

намерило птицата и подало сигнала е 

непълнолетно, но присъства по време 

на проверката. По-късно на същия ден 

птицата умря, като вероятна причина 

за това може да е увреждане на 

вътрешни органи, предвид и 

физическата ѝ немощ. Трупът на 

екземпляра е оставен в района, където 

е бил намерен, съгласно разпоредбите 

на Закона за биологичното 

разнообразие. 

9 20.09.2021 г. С-129/20.09.2021 Неприятна миризма и безразборно 

изхвърляне на оборска тор от отглеждане 

на животни в съседен имот на ул. „Н.Й. 

Вапцаров“, с. Веренци 

Община 

Омуртаг 

С писмо изх. № С-129-(1)/23.09.2021 г. 

сигналът е препратен до Община 

Омуртаг за решаване по 

компетентност. 

10 17.09.2021 г. С-130/20.09.2021 Запалено сметище в кв. Боймир, гр. 

Каолиново 

Община 

Каолиново                 

РИОСВ Шумен 

Сигналът е получен в 22:40 часа на 

17.09.2021 г. (петък) Направена е 

връзка по телефона с дежурен 

служител в Община Каолиново и 

подателя на сигнала, който е уведомен, 

че ще бъдат предприети мерки по 

погасяване на запаленото сметище. На 



 

 

21.09.2021 г. е извършена проверка на 

място в кв. Боймир, гр. Каолиново. 

При проверката се установи наличие 

на битови отпадъци, отпадъци от 

опаковки и торова маса, разположени 

в участък с дължина около 100-150 м. 

Участъкът който се е запалил на 

17.09.2021 г. е с размери около 10 м2. 

Съставен е констативен протокол № 

ДЙ-40/21.09.2021 г. с който на 

Община Каолиново са дадени 

предписания за почистване на 

констатираните замърсявания и 

предприемане на мерки за 

недопускане на повторно замърсяване 

с отпадъци със срок за изпълнение 

05.10.2021 г. Подателя на сигнала 

беше уведомен по телефона за 

извършената проверка. Същия не 

пожела да присъства на нея. Получено 

е писмо с вх. № ОА-2969/01.10.2021 г. 

от Община Каолиново относно 

извършено почистване. Приложен е 

снимков материал. Поставени са 

предупредителни табели. 

11 23.09.2021 г. С-131/23.09.2021 Незаконно натрупване на отпадъци от 

производствената дейност на казан за 

ракия в с. Троица, общ. Велики Преслав 

РИОСВ-

Шумен 

Велики 

Преслав 

Предстои проверка по изпълнение на 

предписания дадени на собственика в 

предходен период. 

12 23.09.2021 г. С-132/23.09.2021 Нерегламентирано сметище от битови 

отпадъци в края на вилната зона на гр. 

Шумен 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен до Община 

Шумен за предприемане на действия 

по компетентност. За предприетите 

действия РИОСВ-Шумен и подателя 



 

 

на сигнала ще бъдат уведомени 

13 24.09.2021 г. С-133/24.09.2021 Образувано нерегламентирано сметище 

ул. „Иглика“ в с. Мадара, община Шумен. 

Община 

Шумен 

С писмо изх. № С-133-(1)/27.09.2021 г. 

сигналът е препратен до Община 

Шумен за решаване по компетентност. 

14 28.09.2021 г. С-134/28.09.2021 Прави се сондаж от арендатор до водната 

помпа, където се захранва с вода с. 

Изворово, общ. Антоново. 

Общ. Антоново 

БДДР Плевен 

Сигналът и препратен до общ. 

Антоново и БДДР Плевен за решаване 

по компетентност. 

 


