
 

 

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

 

Месец Декември 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 03.12.2021 г. С-153/03.12.2021 г. 

 

Опасения за екологична 

катастрофа във връзка със 

заявено изчерпване на 

капацитета на Регионално 

депо за неопасни отпадъци 

град Шумен 

РИОСВ, 

Община 

Шумен 

Извършена проверка по документи. 

Установено несъответствие за количество 

депонирани отпадъци през 2019 г., между 

количеството, прието въз основа на 

измерване, и количеството, изразено като 

разлика между свободен обем на депото от 

двете годишни геодезически заснемания на 

тялото на депото. Представена е 

информация за причините за разминаването. 

Предстои уточняване за това, коя е 

стойността на свободния капацитет –тази от 

геодезическите заснемания, или тази от 

годишните измерени количества .  

В комплексното разрешително няма 

определени условия за предприемане на 

превантивни мерки, при установяване на 

предстоящо запълване на капацитета на 

регионалното депо.  

2 03.12.2021 г. С-154/03.12.2021 г. Запрашаване на с. Троица от 

варов цех. 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена е проверка място, и е съставен 

констативен Протокол ЕВ-А 24/10. 12. 2021 

г. При проверката се установи, че в цеха се 

извършва производствена  дейност, всички 

съоръжения работят на пълен капацитет. 

Видно бе, че от наличните на площадки  3 

бр. бункери за съхранение на готовата 

продукция, от средния по височина в горния 



 

 

му край около ревизионния капак, се 

установи неорганизирано изпускане на прах 

във въздуха. По информация на лицата 

присъствали на проверката на дата 

03.12.2021 г. около 16.00 ч., по график е 

извършено почистване на производствената 

площадка,  съгласно издадена Заповед на 

управителя. В цитирания по-горе ден, не е 

регистрирана и авария в цеха, съгласно 

представения при проверката Дневник за 

аварии. Във връзка с извършените 

констатации, на дружеството са дадени 

задължителни за изпълнение   предписания.  

Предстои да бъде извършен и последващ 

контрол по изпълнение на предписанията. 

3 06.12.2021 г. С-155/ 06.12.2021 г. На разклона за с. Кълново, 

посока гр. Смядово вляво, на 

голяма табела стои Ушата 

сова със счупено ляво крило 

РИОСВ-

Шумен 

С Констативен протокол № КБ-46/ 

06.12.2021 г. в близост до табела на разклона 

за с. Кълново бе прибран екземпляр от вида 

Забулена сова със счупено ляво крило, която 

е транспортирана до Спасителен център 

„Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора. На 

06.12.2021 г. за резултата от извършената 

проверка по телефон е уведомен подателят 

на сигнала. 

4 08.12.2021 г. С-156/ 08.12.2021 г. Образуване на голямо 

количество пяна във 

водосток, находящ се след 

стената на яз. Дибич. 

РИОСВ-

Шумен; 

БДЧР;  

ВиК-Шумен 

ООД 

Извършена е извънредна проверка на място, 

на воден обект – яз. Дибич, в землището на 

с. Дибич, общ. Шумен. Констатира се, че 

след язовирната стена е налична, формирана 

пяна по преливника на яз. Дибич и в дере 

след язовира. 

Обследван е района, проверена е 

съществуваща дъждовна канализация с 



 

 

точка на заустване с приблизителни 

географски координати СШ 43 14’48.5“ и 

ИД 26 57’37.1“, където е констатирано 

идентично запенване на водите и формиране 

на пяна, след точката на заустване към дере, 

приток на яз. Дибич. 

Извършена е проверка на дъждовна 

канализация по ул. „Пролетарска“ в гр. 

Шумен, която се отвежда, като отделен 

поток от селищната канализационна система 

за отпадъчни води с ГПСОВ. Взети са 

еднократни водни проби от две ревизионни 

шахта, експлоатирани от две 

производствени предприятия заустващи 

дъждовни и повърхностни води към 

дъждовна канализация по ул. 

„Пролетарска“. При извършената проверка 

на ревизионните шахти по ул. 

„Пролетарска“ и по бул. „Ришки проход“ в 

гр. Шумен, се констатира че от РШ със 

снети ГК СШ 43 14’56.7“ и ИД 26 57’32.6“, 

се отвеждат отпадъчни води от селищната 

канализационна система за отпадъчни води, 

по посока юг-югозапад в която посока се 

намира и дъждовната канализационна 

система, предмет на проверка и с взети 

извадки за анализ от точка на заустване. 

Бяха взети водни проби от ревизионната 

шахта от която преливат отпадъчни води с 

констатирано запенване. 

Дадено е предписание на „ВиК-Шумен“ 

ООД за обследване на селищната 



 

 

канализационна система в проверения 

участък до ГПСОВ и преустановяване 

експлоатацията на дъждовната 

канализационна система за отвеждане на 

отпадъчни води. 

Съставени са Протокол за проверка №№ 

АН-54; АН-55 от 09.12.2021 г. 

След получаване на резултатите от анализа 

на взетите извадки са съставени три (3) броя 

Констативни протоколи след водни проби 

№№ АН-54-1/17.12.2021-Няма дадени 

предписания; АН-54-2/23.12.2021-Дадено 

едно предписание на „Фикосота“ ООД и 

АН-55-1/23.12.2021-Дадено едно 

предписание на „ВиК-Шумен“ ООД. 

По изпълнение на дадено предписание, ВиК-

оператора е уведомила РИОСВ-Шумен за 

констатирана авария и за преустановяване 

на преливането/отвеждане на отпадъчни 

води към дъждовна канализационна система 

с наш вх. № С-156-(6)/ 31.12.2021 г. 

Жалбоподателят е уведомен по 

предоставения телефон за връзка. 

5 11.12.2021 г. С-157/13.12.2021 г. Намерена ранена птица от 

вида Обикновен мишелов 

РИОСВ – 

Шумен 

Сигналът е подаден по телефона на 

11.12.2021г. На същия ден е извършена 

проверка с Констативен протокол № ПП-

51/11.12.2021г., при която се установи, че 

птицата е от вида Обикновен мишелов, без 

видими външни наранявания, но не може да 

лети и да движи краката си. Птицата е била 

намерена на асфалтов път Варна-Шумен, 

като впоследствие е транспортирана до гр. 



 

 

Шумен. Мишеловът бе прибран и 

впоследствие транспортиран за лечение до 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

6 14.12.2021 г. С-158/ 14.12.2021 г. Фирма „Ловела“, гр. Мартен, 

обл. Русе при извършен 

регламентиран дърводобив 

през м. февруари 2021 г. в 

земл. с. Миладиновци са 

създадени коловози около 

метър в горски пътища, 

попадащи в защитена зона 

РИОСВ – 

Шумен;  

ТП ДЛС 

„Черни 

Лом“- гр. 

Попово 

Извършена проверка с КП № КБ-49/ 

30.12.2021 г., при която е установено, че 

коловозите са по съществуващи горски 

пътища, което не противоречи на 

наложените режими и ограничения, 

съгласно заповедта за обявяване на 

защитена зона BG0000173 „Островче“. За 

резултата от проверката подателят на 

сигнала следва да бъде уведомен по 

телефон. 

7 17.12.2021 г. С-159/ 17.12.2021 г. Сеч на тополи в с. Тръница, 

общ. Нови пазар 

Община 

Нови пазар 

Извършена проверка на терен, при която е 

съставен КП № КБ-47/ 22.12.2021 г. С писмо 

Изх. № С-159- (2)/ 29.12.2021г. на РИОСВ от 

Община Нови пазар в кратък срок е 

изискана информация и документация 

8 17.12.2021 г. С-160/17.12.2021 г. Замърсяване на воден обект 

с инфилтратни води от 

РДНО Шумен 

РИОСВ 

Шумен       

БДЧР Варна  

РЛ Шумен 

Извършена проверка с КП № АН-

57/18.12.2021г. и съвместно с представители 

на БДЧР Варна и РЛ Шумен. Установено е, 

че нивото на отпадъчните води в 

ретензионния басейн е около 0,7 м под 

горния преливен ръб. При пункта за 

мониторинг няма дебит на отпадъчни води. 

Не е констатирано пряко заустване на 

отпадъчни води/инфилтрат към 

охранителната канавки или воден обект. 

Взети са проби от повърхностни води по 

заявка на БДЧР. 



 

 

9 19.12.2021 г. С-161/20.12.2021 г. Намерен ястреб в 

безпомощно състояние в гр. 

Омуртаг 

РИОСВ – 

Шумен 

Сигналът е подаден на 19.12.2021г. в 18:40ч. 

по телефона на експерт от напр. „БРЗТЗСР“ 

от служител на ТП „ДГС Омуртаг“. По 

данни на човекът, който е намерил птицата, 

тя е била блъсната от автомобил на главен 

път София-Варна в близост до гр. Омуртаг. 

Служителят на ТП „ДГС Омуртаг“ се е 

отзовал на сигнала, като я е прибрал и след 

разговор с експерт от РИОСВ – Шумен бе 

установено, че птицата е от вида Обикновен 

мишелов и съответно беше организирано 

изпращането на екземпляра за лечение до 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. На 20.12.2021г. 

птицата бе транспортирана до спасителния 

център. 

10 23.12.2021 г. С-162/ 23.12.2021 г. Ранена сова със счупено 

крило 

РИОСВ – 

Шумен 

Птицата от вида Малък ястреб е прибрана с 

КП № КБ-48/ 23.12.2021 г. и изпратена за 

лечение в СЦ „Зелени Балкани“- гр. Ст. 

Загора 

11 23.12.2021 г. С-163/23.12.2021 г. Теч на моста към тракийския 

квартал при „Практикер“ 

РИОСВ, 

ВиК 

Изтичане на вода под налягане (като финни 

струйки или пръски) от пропукване на 

тръба, находяща в близост до мост на река 

Поройна, в близост до магазин Практикер. 

Точното местонахождение на тръбата – на 

около 3-4 метра от моста, по левия бряг на 

реката (от гледна точка от моста по посока 

нагоре по  течението на реката) има бетонов 

водосток (или нещо подобно), като от 

неговите две страни преминават метални 

тръби над руслото на реката. Течът е от 

тръбата по-нагоре по течението, 



 

 

непосредствено до страната на бетоновото 

съоръжение. Изтичащата вода няма цвят и 

миризма. При проверката присъства 

подателя на сигнала. 

12 30.12.2021 г. С-164/30.12.2021 г. Намерена сова със счупено 

крило в района на 

Химически завод „Панайот 

Волов“ в гр. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-60/30.12.2021 г., при която 

се установи, че птицата е от вида Горска 

ушата сова, със счупено дясно крило. 

Предвид състоянието ѝ, совата бе прибрана 

и впоследствие транспортирана до 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

 


