
 

 

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

 

Месец Юни 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

Сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.06.2020 г. С-53/03.06.2020 Нерегламентирано 

сметище по пътя за 

новоизграденото депо за 

битови отпадъци на 

Община Омуртаг 

РИОСВ 

Шумен, 

Община 

Омуртаг 

Същият сигнал е подаден в РИОСВ гр. Шумен с 

вх. № С-52/29.05.2020 г., който е препратен от 

МОСВ. По сигнала са предприети следните 

действия, описани и в сигнал с вх. № С-

52/29.05.2020 г. Извършена е проверка на място 

в присъствието на представител на Община 

Омуртаг. Констатирано е наличие на замърсен 

участък в който са налични смесени битови 

отпадъци, отпадъци от опаковки, автомобилни 

гуми, изолационни материали и др. Съставен е 

констативен протокол № ДЙ-29/01.06.2020 г. с 

който на кмета на Община Омуртаг е дадено 

предписание за почистване на наличните в 

участъка отпадъци. На кмета на Община 

Омуртаг е изпратена покана за съставяне на 

АУАН. На подателя на сигнала е изпратена 

информация относно предприетите действия с 

писмо. От подателя е постъпило запитване, 

относно срока на даденото предписание за 

почистване. Изготвен е отговор. 

2 03.06.2020 г. С-54/04.06.2020 Намерен малък кълвач със 

счупен крак, в 

междублоковото 

пространство на ул. 

„Васил Априлов“ №18, гр. 

Шумен 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ЕВ-А-14/03.06.2020 г., при която е 

установено, че птицата е от вида Червеноглава 

сврачка, без видими външни наранявания, но не 

може да лети. В тази връзка птицата е прибрана 

в сградата на РИОСВ – Шумен, след което бе 



 

 

изпратена за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

3 05.06.2020 г. С-55/05.06.2020 Отглеждане на животни 

(над 100 бр. овце и крави) 

в центъра на с. Голямо 

ново, обш. Търговище 

РИОСВ – 

Шумен 

ОБДХ - 

Търговище 

Сигнала е препратен с писмо с изх. № С-55-

(1)/08.06.2020 г. до ОДБХ - Търговище за 

предприемане на действия и решаване по 

компетентност. 

4 05.06.2020 г. С-56/05.06.2020 Намерен малък кълвач в 

двора до сградата на РЗИ – 

гр. Търговище 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-05/05.06.2020 г., при която се 

установи, че птицата е млада, от вида Малък 

пъстър кълвач, без видими външни 

наранявания, но не може да лети. В тази връзка 

кълвача бе изпратен за доотглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

5 09.06.2020 г. С-57/09.06.2020 Носи се неприятна 

миризма, като от септична 

яма от гр. Търговище, ул. 

„Поп Сава Катрафилов“ 

Община 

Търговище; 

ВиК ООД - 

Търговище 

С писмо изх. № С-57-(1)/12.06.2020 г., сигнала е 

препратен до Община Търговище и „ВиК“ ООД 

– гр. Търговище, за решаване по 

компетентност. 

6 10.06.2020 г. С-58/10.06.2020 Установени миризми на 

територията на ул. 

„Пчелина“ в гр. Шумен 

РИОСВ-

Шумен; 

Община 

Шумен 

Извършена проверка на място. В началото 

присъстваха и жалбоподателите. Съставен е 

констативен протокол № СС-014 от 15.06.2020г. 

с участието на представители на Община 

Шумен. В момента на проверката не се 

установи извършване на производствена 

дейност. Копие от Констативния протокол / 

Вярно с оригинала/ бе изпратен по ел. пощата 

на Община Шумен.  

7 11.06.2020 г. С-59/11.06.2020 Замърсяване водите на р. 

Поройна в района на 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място. Не се установи 

оцветяване на водите в реката. Установи се че 



 

 

магазин Билла с оранжев 

цвят 

водите са мътни, вследствие на обилните 

атмосферни валежи. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона. 

8 11.06.2020 г. С-60/11.06.2020 Замърсяване на р. 

Керизбунар и р. Кьошка от 

мандри в с. Съединение и 

с. Давидово 

РИОСВ – 

Шумен; БДЧР 

Извършена съвместна проверка с представител 

на БДЧР на водните обекти в които се заустват 

отпадъчните води от МПП „Пип трейд“ ООД, с. 

Давидово и МПП „Милк Трейд – БГ“ ООД, с. 

Съединение. Извършено е пробонабиране от 

отпадъчни води и по заявка на БДЧР от 

повърхностни води. 

9 12.06.2020 г. С-61/ 12.06.2020 Намерени голям брой 

мъртви костенурки в ез. 

„Борово око“ в гр. 

Търговище със съмнение 

за замърсяване на водата в 

езерото 

РИОСВ – 

Шумен, 

БДЧР-Варна, 

Община 

Търговище 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС – 09 / 12 .06. 2020 г. При 

извършения обход по брега на езерото се 

установиха 5 бр. мъртви костенурки от вида 

Червенобуза блатна костенурка 

(Trachemys scripta elegans). По карапакса, 

крайниците, вратовете и главата на 

костенурките не бяха забелязани наранявания, 

които да са довели до тяхната смърт. 

Червенобузата блатна костенурка е инвазивен 

вид, за който е забранен вноса в рамките на 

Европейския съюз и в границите на страната, 

както и притежаването и отглеждането им. 

Костенурките от този вид подлежат на 

унищожаване. Труповете им се оставиха в 

района, където бяха открити. По повод 

съмнението на подателя на сигнала за 

замърсяване на водата в езерото, което може да 

е довело до смъртта на костенурките и крие 

опасност за здравето на хората, които 

посещават езерото, РИОСВ – Шумен е 

препратила сигнала по компетентност до 



 

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. 

Варна и Община Търговище, с писмо с изх. № 

С-61-(1) от 12.06.2020 г. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за предприетите 

действия и резултата от проверката. 

10 15.06.2020 г. С-62/15.06.2020 Предлагане за продажба на 

заловени с капани лисици, 

чрез публикувана обява в 

сайта за онлайн търговия 

www.olx.bg  

 

РДГ-Шумен, 

ОДБХ-Шумен 

Изпратено писмо до подателя на сигнала с изх. 

№ С-62-1/16.06.2020г., с което е уведомено, че 

Лисицата (Vulpes vulpes) е обект на лов (дребен 

дивеч) съгласно Закона за лова и опазване на 

дивеча и предвид чл. 16, ал. 1 от същия закон, 

Регионалните дирекции по горите 

контролират дейностите по чл. 14, т. 2 от 

закона (опазването, възпроизводството, 

разселването и ползването на дивеча) и предвид 

това, че въпросното лице е заловило и държи в 

плен лисици, подателя на сигнала може да се 

обърне към Регионална дирекция по горите – 

Шумен и/или към Областна дирекция по 

безопасност на храните – Шумен с оглед на 

това, че лисиците могат да бъдат преносител на 

болестта бяс. 

11 17.06.2020 г. С-63/17.06.2020 В края на с. Осмар, посока с. 

Кочово са налични стари 

коли – около 20 бр. които се 

разглобяват, разположени на 

полянките до последните две 

къщи.  В близост има река и 

покрай реката има отпадъци 

от колите 

 Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ЕВ-А 19/19.06.20 г., при която се 

установи, че на мястото посочено в сигнала са 

натрупани ИУМПС около 7 - 8 коли и 2 бр. 

буса. В имота имаше и  части от коли, 

двигатели, врати, радиатори, и др. Всички 

налични отпадъци и части са в имот 

собственост на физическо лице – И* М*. 

Същият представи документи за закупени от 

европейски страни  части - двигатели, врати, 

капаци, гуми. В срок до 30.06.20 г. е дадено 

http://www.olx.bg/


 

 

предписание на г-н М*, за предаване на 

наличните  в имота ИУМПС  на лице 

притежаващо документ по чл. 35  от ЗУО, за 

предаването на отпадъците се представят 

документи в РИОСВ - Шумен. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона за 

предприетите действия и резултата от 

проверката. 

12 17.06.2020 С-64/17.06.2020 Замърсяване с торова маса и 

неприятни миризми в с. 

Паламарца, общ. Попово 

ОДБХ - 

Търговище 

С писмо изх. № С-64 от 26 .06. 2020 г. сигналът 

е препратен по компетентност до ОДБХ 

Търговище.  

13 17.06.2020 С-65/17.06.2020 Установен теч на черно-

зелени води от сметището. 
РИОСВ-

Шумен;  

БДЧР 

На 19.06.2020 г. е извършена извънредна, 

съвместна с БДЧР, проверка на РДНО-Шумен и 

на изведеното от експлоатация и частично 

рекултивирано, старо сметище на гр. Шумен, 

кв. Дивдядово. Установи се, че при пункт за 

мониторинг на отпадъчни води на РДНО-

Шумен няма отток/ дебит отпадъчни води, 

зауствани към воден обект. Към проверката 

времето е слънчево, без атмосферни валежи. 

Във водосточната канавка‚ южно от 

ретензионния басейн са налични следи от 

инфилтратни води. Към проверката 

ретензионния басейн е пълен ~1,7 м под кота 

преливен ръб. Установените следи от 

инфилтрат в и около водосточната канавка на 

експлоатиращото се депо, са вследствие на 

аварийно възникнал теч, между старото 

сметище и клетка 1.1. на новото депо, като 

течащия инфилтрат е пренасочен, посредством 

земно изкопен канал и тръба, към ретензионния 

басейн. 



 

 

Извършен е оглед на ретензионния басейн на 

старото сметище, като същия е пълен до кота 

1,5 м под преливен ръб. Обходен е терена южно 

от двете депа, като от крайна точка на 

охранителна канавка за повърхностни води на 

РДНО-Шумен, е установено изтичане на тъмно-

кафяви води, зауствани към дере, откъдето са 

взети и водни проби за качествен анализ. 

14 17.06.2020 С-66/17.06.2020 Потенциално замърсяване на 

водоизточник за питейни 

води с фекални води от 

изградена незаконна 

канализация, от която 

отпадъчните води се 

отвеждат в шахта, намираща 

се в общински имот с кад. № 

46053.43.23. В съседство с 

този имот се намира и 

основния водоизточник за с. 

Мадара 

Община 

Шумен;  

ВиК-Шумен 

ООД 

На 26.06.2020г. е извършена проверка на място 

с представители на регионалния ВиК-оператор 

и с кмета на с. Мадара. На място е установено, 

че в ПИ с ИД 46053.43.23 – общинска частна 

собственост, е ситуирано събирателно 

съоръжение за битово-фекални води. Към 

проверката не е констатирано преливане или 

замърсяване на околните площи с отпадъчни 

води, не е констатирано и нерегламентирано 

заустване. Нивото на отпадъчните води в 

събирателното съоръжение е около 1,5м под 

кота преливен ръб. 

В съседство до посочения имот е наличен 

водоизточник – дълбок сондаж в ПИ с ИД 

46053.43.192, стопанисван от ВиК-Шумен ООД. 

По информация от присъстващите 

представители на ВиК-оператора не е 

констатирано отклонение и влошаване 

качеството на водите от подземния 

водоизточник. 

От страна на РИОСВ са изпратени 

уведомителни писма до Община Шумен и до 

„ВиК-Шумен“ ООД, за решаване по 

компетентност. 



 

 

15 24. 06. 2020  С-67 / 24.06.2020 Замърсяване с отпадъци в 

района на селска чешма в с. 

Върбяне, общ. Каспичан 

Община 

Каспичан 

Сигналът е препратен по компетентност до 

общ. Каспичан с писмо изх. № С-67 от 26. 06. 

2020 г.  

16 24.06.2020 С-68/ 24.06.2020 Замърсяване с отпадъци в 

района на с. Полковник 

Савово, с. Зърнево и с. 

Честименско, общ. Тервел, 

обл. Добрич. 

РИОСВ-гр. 

Варна 

Сигналът е препратен по компетентност до 

РИОСВ - гр. Варна с писмо изх. № С-68 от 

29.06.2020 г. 

 

 


