
 

 

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

 

Месец Септември 2020 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.09.2020 г. С-103/03.09.2020 г. Усещане на мирис на бакелит и обгазяване 

на с. Ястребино, община Антоново от цех 

за метали. 

РИОСВ-

Шумен, 

Общ. Антоново 

Извършена е проверка на място. 

Установи се, че цеха работи, като се 

обработват ламинирани дървено-

влакнести пресовани плоскости. В 

присъствието на жалбоподателя и 

кметския наместник на с. Ястребино се 

установи, че извън цеха не се усеща 

миризма. Състави се КП-РГ-

03/03.09.2020 г. Подателя на сигнала е 

уведомен с писмо с изх.№ С-103-

(1)/15.09.20 г. за резултатите от 

проверката на производствената 

дейност. Протокола бе подписан от 

управителя на дружеството на 

09.09.2020 г. 

2 03.09.2020 г. С-104/03.09.2020 г. Намерен щъркел в района на спортен 

комплекс „Герила“ в гр. Върбица. Птицата 

не може да лети. 

РИОСВ – 

Шумен 

След подаването на сигнала, РИОСВ е 

координирала действията на подателя 

на сигнала и служител на ТП „ДГС 

Омуртаг“ с цел прибиране на птицата 

и подготвянето ѝ за транспортиране до 

Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Щъркелът е настанен за доотглеждане 

в спасителния център. 

3 03.09.2020 г. С-105/03.09.2020 г. Яз. Каваците се изпуска безконтролно, 

въпреки заповедта на Министъра на ОСВ 

Община 

Попово, БДДР-

Плевен 

Сигналът е препратен за решаване по 

компетентност до Община Попово, 

БДДР - Плевен и до  Сдружение на 



 

 

ловците и риболовците гр. Попово 

4 16.09.2020 г. С-106/16.09.2020 г. Образуване на замърсявания със смесени 

битови отпадъци от недобросъвестни 

търговци и клиенти в района на бившата 

Мотописта в гр. Шумен 

РИОСВ-

Шумен 

Община 

Шумен 

 

Изготвено и изпратено писмо с изх. № 

С-106-(1)/17.09.2020 г. до кмета на 

община Шумен за решаване по 

компетентност. 

С вх. № С-106-(2)/30.09.2020 г. 

отговор от община Шумен за 

предприети действия по 

компетентност. 

5 16.09.2020 г. С-107/16.09.2020 г. Изхвърляне на строителни отпадъци от 

ремонтна дейност на пътна настилка в 

землището на с. Мадара  

Община 

Шумен 

РИОСВ-

Шумен 

Съставен констативен протокол на 

място № СС-041/16.09.2020 г. в 

присъствието на жалбоподателя. 

Започнато предприемане на мерки по 

извозване и полагане на фрезования 

отпадъчен асфалт на определена от 

кмета улица.  

6 17.09.2020 г. С-108/17.09.2020 г. Река Поройна тече в жълт цвят в района на 

моста до „Практикер“ 

РИОСВ-

Шумен; БДЧР-

Варна; ВиК-

Шумен; 

Община 

Шумен 

На 17.09.2020 г. е извършена проверка 

на място, със съставения Констативен 

протокол № ПС-51/17.09.2020 г., не е 

констатирано оцветяване на водите на 

реката в посочения участък.  

Във връзка с многократно получените 

сигнали от жители на гр. Шумен и 

нерешения казус със замърсяването на 

р. Поройна на 24.09.2020 г. с 

представители на ВиК, Община 

Шумен и БДЧР е извършена повторна 

проверка за потенциалните емитери на 

отпадъчни води към реката. 

Констатирани са 3 (три) броя 

зауствания на оцветени води към р. 

Поройна, при липса на атмосферни 

валежи. Със съставения Констативен 



 

 

протокол № АН-56/24.09.2020 г., са 

дадени предписания на „ВиК-Шумен“ 

ООД и Община Шумен за обследване 

и предприемане на действия за 

включване на отпадъчните води към 

градска канализационна система. 

 


