
 

 

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

 

Месец Март 2018 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 06.03.2018 г. 14-С/06.03.2018 Затлачен канал – 

отводнителен на ул. 

„Пирот“ в с. Каспичан на 

разклона с ул. „9 май“. За 

предполагаема причина се 

посочва натрупани 

отпадъци, които запушват 

канала.  

Община 

Каспичан 

Изпратено писмо до община Каспичан с изх. 

№ 14-С/07.03.2018 г. за предприемане на 

мерки и извършване на проверка, съгласно 

компетенциите. 

2. 07.03.2018 г. 15-С/07.03.2018 Преливане на р. Врана в 

участъка в местност 

„Момина чешма“, 

землище на гр. Търговище 

РИОСВ Шумен Извършена проверка на място, за която е 

съставен КП № СЙ-04/07.03.2018 г. Обходен 

беше участъка от комплекс „Белия кон“ до 

местност „Момина чешма“, като мостът на р. 

Врана в местност „Момина чешма“ е залят, 

непроходим е.  

3. 13.03.2018г. 16-С/13.03.2018 Заустване на замърсени 

отпадъчни води с тъмно-

син-виолетов цвят в 

язовир Шумен. Точка на 

заустване- малък поток, 

южно от хотел „Акцион“ 

на бул. „Ришки проход“ 

РИОСВ Шумен  

БДЧР Варна 

Извършена проверка на място, съвместно с 

БДЧР Варна на „Фикосота“ ООД. Съставен е 

КП № ПС-09/13.03.2018г. След извършена 

реконструкция – производствените отпадъчни 

води от цех за производство на тоалетна 

хартия (Тишу), са включени към битовата 

канализация на обекта. Не се установи 

мястото на заустване на битово-фекалната 

канализация на цех „Тишу“, собственост на 

„Фикосота“ ООД. Дадени са 2 бр. 

предписания за извършване на проучване на 

заустването на площадковата канализационна 



 

 

мрежа за отпадъчни води на предприятието, в 

канализационната система на гр. Шумен и за 

предприемане на мерки за пречистване на 

производствените отпадъчни води, преди 

включване към селищната канализационна 

система. По заявка на БДЧР се взеха водни 

проби от дерето, в което се зауства дъжд. 

канализация и от язовира. 

4. 19.03.2018 г. 17-С/ 19.03.2018 По път Е772 в посока от с. 

Белокопитово към с. 

Градище, общ. Шумен, 

има около 30 бр. 

измръзнали щъркели 

вдясно от пътя 

РИОСВ - 

Шумен 

При извършения оглед на района, 20мин. след 

подаването на сигнала, не бяха забелязани 

щъркели, като най-вероятно птиците са 

отлетяли. Подателя на сигнала е уведомен по 

телефона за извършените действия и 

направените констатации. 

5. 19.03.2018 г. 18-С/ 19.03.2018 Щъркел със счупен крак в 

с. Наум, общ. Каолиново 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-03/ 19.03.2018г., при която се 

установи, че птицата е със счупен десен крак, 

рана на гърба и наранено ляво крило. С оглед 

на това, щъркела бе изпратен за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

6. 25.03.2018 г. 19-С/26.03.201 Подаден сигнал от тел. 

112, за намерен бедстващ 

щъркел, с. Тъкач, общ. 

Каолиново,  

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка с КП № ЦК-01/ 

25.03.2018г., при която се установи, че 

птицата е без видими наранявания, но е 

физически слаба и не може да лети, което го 

прави непригоден за живот в естествена среда. 

В тази връзка, птицата бе изпратена за 

лечение и отглеждане в СЦ за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора.  

7. 28.03.2018 г. 20-С/28.03.2018 Формирани РИОСВ – гр. Извършена проверка на място с Констативни 



 

 

нерегламентирани 

сметища с битови 

отпадъци в землищата на 

с. Зелена морава, с. 

Великденче, с. Птичево, 

община Омуртаг 

Шумен протоколи № СР-11/28.03.2018 г., № СР-

12/28.03.2018 г. и № СЙ-14/28.03.2018 г. в 

населените места съвместно с представител на 

община Омуртаг. За установените локални 

замърсявания са дадени предписания на 

кметовете на населените места и кмета на 

община Омуртаг за почистване със срок 

11.04.2018 г. 

8. 28.03.2018 г. 21-С/ 28.03.2018 Намерен ястреб в 

Каспичан 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ЕВ-А-11/ 28.03.2018г., при която 

се установи, че птицата е от вида Черен 

бързолет, в добро състояние, без видими 

външни наранявания. Предвид биологията на 

вида, на птицата бе осигурена достатъчна 

височина във въздуха, от която тя се 

възползва и отново полетя. Подателя на 

сигнала присъства по време на проверката. 

9. 30.03.2018 22-С/30.03.2018 Преливане на отпадъчни 

води от шахта, 

разположена на ул. 

„Тича“ в с. Ясенково. 

Община Венец Изпратено писмо до Община Венец, за 

решаване по компетентност с изх. № 22-

С/05.04.2018 г. 

 

 


