
 

 

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

 

Месец Юли 2019 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 01.07.2019г. С-63/01.07.2019 г. Обгазяване на 

жители на гр. 

Попово от обект 

„Родна индустрия 

91“ ЕООД 

РИОСВ – Шумен На 02.07.2019 г. е извършена проверка на място 

от експерти на РИОСВ – Шумен и РЛ – Шумен. 

Проведено е измерване в един пункт източно от 

„Родна индустрия 91“ ЕООД, гр. Попово със 

специализирана апаратура за измерване на 

въздуха при аварийни ситуации към РЛ – 

Шумен. При извършеното измерване 

присъстваха подателите на сигнала. В момента 

на пробовземането нямаше наличие на дим и 

пушек от района на Керамичната фабрика. С 

писмо изх. № С-63/1//04.07.2019 г. е изпратен 

отговор до подателката на сигнала, че съгласно 

протокол от измерване при аварийни ситуации 

на РЛ – Шумен не е установено превишение на 

НДЕ на концентрациите на измерените 

вещества в атмосферния въздух в гр. Попово. 

2 01.07.2019г. С-64/ 01.07.2019 г. Намерен малък 

ястреб в гр. Шумен 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-22/01.07.2019 г., при която се 

установи, че птицата е бързолет, без видими 

външни наранявания, но не може да лети. С 

оглед на това, РИОСВ – Шумен изпрати 

бързолета за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

3 01.07.2019г. С-65/01.07.2019 г. Силна миризма в 

гр. Търговище от 

РИОСВ – Шумен С писма изх. №№ С-65 /1/ и С-65 /2/ от 

03.07.2019 г. РИОСВ – Шумен е изискала от 



 

 

комините на 

„Тракия Глас 

България“ ЕАД, гр. 

Търговище 

„Тракия Глас България“ ЕАД и „Пашабахче 

България“ ЕАД, гр. Търговище да представи 

данни за източниците на емисии отчитани от 

автоматичните им станция за СНИ за периода 

от 24.06.2019 г. до 01.07.2019 г. включително. С 

писмо изх. № С-65/3/15.07.2019 г. е изпратен 

отговор до подателя на сигнала, че въз основа 

на представени от Дружествата данни от АС за 

СНИ, е установено, че същите не са генерирали 

в атмосферния въздух вредни вещества над 

НДЕ. За визирания период от 24.06.2019 г. до 

01.07.2019 г. включително не е работено без 

пречиствателни съоръжения към 

производствените инсталации. 

4 03.07.2019г. С-66/03.07.2019 г. Намерен малък 

щъркел с наранени 

око и крило, в с. 

Иваново, общ. 

Върбица 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-24/ 04.07.2019г., при която се 

установи, че птицата има нараняване на главата 

над дясното око и не може да лети. С оглед на 

това, РИОСВ – Шумен изпрати щъркела за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 

5 04.07.2019 С-67/05.07.2019 г. Замърсяване на 

въздуха в село 

Троица от варова 

фабрика. 

Фабриката 

функционира 

24ч/ден, като 

периодично през 

денонощието се 

проявява гъсто 

РИОСВ - Шумен Сигнала е постъпил на дежурния телефон на 

РИОСВ-Шумен в 18.40 ч. Същият е  препратен 

с изх.№ С-67/1/12.07.2019 г. към “Инспекция по 

труда-Шумен“, за вземане на решения по 

компетентност, във връзка с твърденията на 

жалбоподателя, че обекта работи денонощно. 



 

 

запрашаване и 

високи нива на 

шум, включително 

– след полунощ. 

6 10.07.2019г. С-68/ 10.07.2019 г. Намерена блатиста 

птица със счупен 

крак в гр. Шумен 

РИОСВ – Шумен  Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ЦК-15/ 10.07.2019г., при която се 

установи, че птицата е Чапла със счупен крак, 

което я прави непригодна за живот в 

естествената среда. С оглед на това, РИОСВ – 

Шумен изпрати Чаплата за лечение и 

отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

7 11.07.2019 С-69/11.07.2019 г. Еко инвест Север 

ЕООД, пл. гр. 

Попово 

РИОСВ – Шумен Бездействие по сметосъбирането в община 

Попово и трупане на бали пълни с СБО в 

общински парцел. Извърши се проверка  с КП 

СР-40 от 22.07.2019 г . при което се установи, че 

балите се съхраняват на открита площадка с 

трайна настилка, в съответствие с нормативната 

уредба за дейността дружеството притежава 

документ по чл. 67 от ЗУО. На дружеството и 

община попово има издадени предписания до 

31.08.2019 и 02 .09.2019 г. за сключване на 

договор с фирма имаща разрешителен документ  

за крайно обезвреждане на битовите отпадъци и 

започване предаване на отпадъци за които е 

изтекъл едногодишния срок на съхранение.  

8 16.07.2019г. С-70/ 16.07.2019 г. Намерен Алпийски 

бързолет, който не 

може да лети, гр. 

Шумен 

РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-25/16.07.2019г., при която се 

установи, че птицата е от вида Черен бързолет, 

без видими външни наранявания, но не може да 

лети. В тази връзка РИОСВ – Шумен изпрати 



 

 

бързолета за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

9 22.07.2019 С-71/22.07.2019 г. Запалени гуми  и 

обгазен района 

около старческия 

дом 

РИОСВ-Шумен, 

общ. Шумен 

При проведен разговор с подателя на сигнала се 

установи, че лицето запалило гумите, ги е 

изгасило. На място са били служители на 

община Шумен - Наредба 1, които са съставили 

АУАН  

10 23.07.2019г С-72/23.07.2019 г. Разнасящи се 

неприятни 

миризми от 

„Фрештекс Текстил 

Финишинг 

България“ ЕООД, 

гр. Попово, 

басейните на 

пречиствателната 

станция не 

функционират 

нормално, от които 

се разнася 

миризмата. Чували 

с утайки се 

прикриват в голям 

склад. 

РИОСВ - Шумен На 24.07.2019 год. е извършена извънредна, 

съвместна с експерт по УООП, проверка на 

„Фрештекст Текстил Финишинг България“ 

ЕООД, гр. Попово. При проверката не бяха 

констатирани разнасящи се миризми от обекта, 

проверени са всички пречиствателни 

съоръжения за отапдъчни води. 

Производствените отпадъчни води, след 

локални пречиствателни съоръжения (утаители, 

решетки, повърхностна аерация и 

обезводняване на утайки), се заустват в ГКС с 

ГПСОВ- гр. Попово, съгласно сключен договор 

и приложение към договора с допустими 

стойности по показатели. Утайките от 

пречиствателните съоръжения след 

обезводняване, се складират в закрит склад, 

който се заключва. Не са констатирани утайки 

съхранявани на открито, които да са 

предпоставка за замърсяване на околни земни 

площи. Бяха проверени експлоатационните 

дневници за ЛПС, които се попълват редовно-

ежедневно. Бяха проверени отчетните книги за 

предадени отпадъци и утайки. Не са 

констатирани нарушения на екологичното 



 

 

законодателство и не са дадени предписания със 

съставения за проверката констативен протокол 

№АН-32 /24.07.2019г. 

11 23.07.2019г. С-73/ 23.07.2019 г. Ранен щъркел – 

липсват пръстите 

на единия крак, в с. 

Тръница, общ. 

Нови пазар 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ВВ-011/24.07.2019г., при която е 

установено, че щъркела е с липсващо стъпало 

на десния крак. В тази връзка РИОСВ – Шумен 

изпрати птицата за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

12 24.07.2019г. С-74/ 24.07.2019 г. Намерен щъркел 

със счупено крило 

в с. Радко 

Димитриево, общ. 

Шумен 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка с Констативен протокол 

№ ДС-28/24.07.2019г., при която се установи, че 

птицата е с провиснало дясно крило в резултат 

от сблъсък с твърда повърхност, поради което 

не може да лети. Щъркелът бе транспортиран от 

с. Радко Димитриево до сградата на РИОСВ от 

подателя на сигнала. Преди да бъде донесен в 

инспекцията, е бил прегледан от ветеринарен 

лекар, който не е установил счупване на 

крилото. В тази връзка РИОСВ – Шумен 

изпрати щъркела за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала присъства при съставянето на 

протокола. 

13 25.07.2019г. С-75/ 25.07.2019 г. Намерен щъркел 

със счупен крак в с. 

Браничево, общ. 

Каолиново 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка с Констативен протокол 

№ ДС-29/25.07.2019 г., при която се установи, 

че птицата е със счупен ляв крак и има проблем 

с дясното око. Щъркелът е предаден от 

подателя на сигнала на служители на ТП „ДЛС 

Паламара“, които от своя страна го 

транспортираха от с. Браничево до сградата на 



 

 

РИОСВ. В тази връзка РИОСВ – Шумен 

изпрати щъркела за лечение и отглеждане в 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на 

сигнала е уведомен по телефона за 

предприетите действия, след като птицата е 

приета в сградата на РИОСВ. 

14 31.07.2019г.  С-76/31.07.2019 г. Нерегламентирано 

сметище в с. 

Славяново 

РИОСВ - Шумен Сигнала е препратен с писмо изх. № 76-С до 

община Попово. В срок от една седмица от 

получаването му следва да уведоми РИОСВ – 

Шумен за предприетите действия.  

15 31.07.2019г. С-77/ 31.07.2019 г. Намерен щъркел 

със счупено крило 

в с. Стоян 

Михайловски, общ. 

Нови пазар 

РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-30/31.07.2019г., при която се 

установи, че птицата е със счупено дясно крило. 

В тази връзка РИОСВ – Шумен изпрати 

щъркела за лечение и отглеждане в Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала присъства 

по време на проверката. 

 


