
 

 

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

 

Месец Февруари 2023 г. 

 

№ 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
Предприети действия 

1 С-7/03.02.2023 г. 

Намерен ястреб в с. 

Войвода, общ. Нови 

пазар (магазина до 

центъра), който не може 

да лети 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен протокол № ХХ-

01/03.02.2023г., при която се установи, че птицата е от вида Малък 

ястреб, без видими външни наранявания, физически слаба, не може 

да лети и е с обездвижен десен крак. В тази връзка ястребът бе взет, 

след което на същия ден беше транспортиран за лечение и 

отглеждане до ОП „Зоопарк – Спасителен център“ гр. Варна. 

Подателят на сигнала присъства по време на проверката. 

2 С-8/06.02.2023 г. 

Замърсяване с отпадъци в 

гр. Шумен, вилна зона, 

местност Под манастира 

РИОСВ - 

Шумен, 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място, при която са установени 2 бр. 

локални замърсявания с отпадъци (битови, строителни, текстилни 

отпадъци и др) във вилната зона, местност „Под манастира“. 

Съставен е КП № ДЙ-03/07.02.2023 г., с който на Община Шумен е 

дадено предписание за почистване на констатираните замърсявания 

в срок до 22.02.2023 г. От Община Шумен е получено писмо с вх. 

№ С-8-3/20.02.2023 г., съгласно информацията от което е 

установено че замърсените участъци са частна собственост и са 

изпратени възлагателни  писма на собствениците им за извършване 

на почистване. От подателя е получено писмо с вх. № С-8-

4/01.03.2023 г., за информация, относно изпълнение на даденото 

предписание. Изготвен е отговор с изх. № С-8-5/03.2023 г. 

3 С-9/10.02.2023 г. 

От няколко дни има дим 

и мирис на сяра от обект 

"Рок 7" ЕООД, гр. 

Търговище 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място на обект "Рок 7" ЕООД, гр. 

Търговище - предприятие за производство на каменна вата. 

Съставен е КП № ЗК-06/10.02.2023 г., като при извършения оглед 

се установи, че всички технологични съоръжения функционират. 

По думи на присъствалия на проверката представител на 

дружеството на 03.02.23 г. е започнало разпалване и подгряване на 

куполната пещ, като се очаква в периода 13.02.2023 г. - 14.02.23 г. 



 

 

производствените съоръжения да спрат да функционират. При 

извършената проверка не се установи наличие на черен дим от 

изпускащите устройства на източниците на емисии. Не се установи 

миризма на сяра или друга такава нито в района на 

производствената площадка, нито и извън нея. Подателят на 

сигнала отказа да присъства на проверката, същият е уведомен по 

телефона за гореизложените констатации. 

4 С-10/10.02.2023 г. 

относно изтичане на 

мръсни отпадни води 

пред сграда на адрес ул. 

,,Дедеагач‘‘гр. Шумен. 

ВиК Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извърши се извънредна проверка във връзка със сигнал №С-

10/10.02.2023 г. получен в РИОСВ Шумен, относно изтичане на 

мръсни отпадни води пред сграда на адрес ул. ,,Дедеагач“, гр. 

Шумен. 

Констатира се на място, че трите прилежащи шахти до блока 

описани в сигнала не преливат. В шахтата, разположена на 

паркинга пред сградата има дебит на вода. Към момента на 

проверката няма преливане или замърсени площи пред сградата 

или на паркинга. На около 20 м на юг от паркинга, по склона се 

констатира изтичане на води с неясен произход от четвърта шахта 

разположена в имот № 83510.668.220. Не се установи характера на 

водите, стичащи се по склона – битово-фекални, подпочвени или 

авария на водопровод/канализация. При извършване на проверката 

присъстваха представители на ВиК оператора. Мястото, от което 

изтича водата е трудно достъпно/непроходимо, с оглед на което 

достъпът може да се счита за ограничен. Дадено е предписание на 

ВиК Шумен да се преустанови изтичането на отпадъчни води от 

канализационната шахта находяща се в имот № 83510.668.220 със 

срок 28.02.2023 г. 

5 С-11/13.02.2023 г. 

Оставена във 

ветеринарна клиника в 

гр. Търговище сова с 

обездвижени крака 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен протокол № ХН-

01/13.02.2023 г., при която се установи, че птицата е от вида Горска 

ушата сова, без видими външни наранявания, не може да лети и е с 

обездвижени крака. В тази връзка совата бе взета, след което на 

същия ден беше транспортирана за лечение и отглеждане до ОП 

„Зоопарк – Спасителен център“ гр. Варна. Подателят на сигнала 



 

 

присъства по време на проверката. 

6 С-12/14.02.2023 г. 

Замърсяване със 

строителни отпадъци и 

гуми в района на 

екарисажа, гр. Шумен 

РИОСВ-

Шумен 

Описаните замърсявания са включени в съставен на Община 

Шумен  констативен протокол от извършена извънредна проверка 

по чистотата на населените места № ЦК-04/07.02.2023 г., с който е 

дадено предписание за тяхното почистване. Сигналът е препратен 

до Община Шумен с писмо с изх. № С-12-1/16.02.2023 г. Подателя 

на сигнала е информиран по телефона, тъй като в сигнала няма 

адрес или email. 

7 С-13/20.02.2023 г. 

Бухал с ранено крило, 

който е намерен на пътя 

към с. Ловец, общ. 

Търговище 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка, за която е съставен Констативен протокол 

№ ХХ-02/20.02.2023 г. При пристигане на място се установи, че за 

птицата е настъпил летален изход. Предвид това, трупът ѝ бе 

прибран и впоследствие оставен в района, където е била открита 

птицата, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното 

разнообразие. Подателят на сигнала присъства по време на 

проверката. 

8 С-14/20.02.2023 г. 

Ранен сокол, открит на 

околовръстния път на гр. 

Шумен. Птицата е 

наранено крило и 

прибрана в жилището на 

подателя на сигнала 

РИОСВ - 

Шумен 

Сигналът е подаден на зеления телефон на инспекцията на 

19.02.2023 г., като подателят на сигнала е прибрал птицата в 

жилището си в гр. Шумен. На 20.02.2023 г. при проверката на 

адреса, където е прибрана птицата се установи, че тя е от вида 

Малък ястреб с леко нараняване на лявото крило, в добро жизнено 

състояние. Ястребът бе прибран в сградата на РИОСВ - Шумен, 

като впоследствие бе освободен в подходящ район предвид доброто 

му общо състояние. Подателят присъства по време на проверката, 

като впоследствие бе уведомен и за освобождаването на птицата в 

природата. За проверката е съставен Констативен протокол № ДС-

03/20.02.2023 г. 

9 С-15/20.02.2023 г. 

Замърсяване с торова 

маса - имот на ул. 

„Дунав“, с. Загориче, 

общ. Каолиново 

Община 

Каолиново,              

ОДБХ 

Шумен 

Сигналът е препратен до Община Каолиново и ОДБХ Шумен с 

писмо с изх. № С-15/22.02.2023 г.  Получен е отговор с вх. № С-15-

2/27.02.2023 г., относно предприети действия и извършена 

проверка. Писмото е изпратено и до подателя на сигнала.   

10 С-16/20.02.2023 г. 
Намерен ястреб с ранен 

крак в района на 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-

04/20.02.2023 г., при която се установи, че птицата е от вида 



 

 

"Ковачевско кале", земл. 

с. Ковачевец, общ. 

Попово 

Обикновен мишелов, с обездвижен ляв крак и не може да лети. В 

тази връзка птицата бе прибрана в сградата на РИОСВ - Шумен и 

впоследствие транспортирана за лечение и отглеждане  до ОП 

„Зоопарк – Спасителен център“ гр. Варна. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. 

  С-17/21.02.2023 г. 

Изхвърлена течна торова 

маса, в пасище в 

землището на с. Вардун, 

общ. Търговище 

ОДБХ-

Търговище 

сигналът е препратен за решаване по компетентност до ОДБХ 

Търговище с писмо с изх. № С-17/03.2023 г. 

12 С-18/22.02.2023 г. 

Изтичане на отпадъчни 

води от канализационна 

мрежа на ул. ,,Тича“ в гр. 

Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен протокол № ХН-

03/22.02.2023 г., Констатира се на място, че трите прилежащи 

дъждоприемни шахти на ул. ,,Тича‘‘ при снети приблизителни 

географски координати N43°16'14,7'' E26°54'33,9'' са с ограничена 

проводимост, вследствие на което при най-ниска кота на пътната 

настилка се наблюдава ревизиране на воден обем. Към момента на 

проверката не е установено изтичане на отпадъчни води. 

13 С-19/22.02.2023 г. 

Изхвърлени отпадъци, 

торова маса и трупове на 

животни от 

животновъден обект в с. 

Берковски (стпански 

двор). Животновъдния 

обект няма изграден 

септична яма. Поляната, 

на която се изхвърлят 

отпадъците е в близост 

до вододайна зона - 

каптаж за вода.  

РИОСВ - 

Шумен; 

ОДБХ-

Търговище; 

БДДР 

Извършена е извънредна проверка на 02.03.2023 г., съвместно с 

представители на БДДР. На място е установено, че е наличен 

животновъден обект за отглеждане на крави, овце, биволи и говеда. 

Не се наблюдава ползване на събирателни съоръжения за 

отпадъчни води. Формираните отпадъчни води се стичат по 

нивелацията на терена, на изток към съседни площи. Не са налични 

съоръжения за съхранение на твърди и течни торови маси. Твърдата 

торова маса се съхранява върху земни/попивни площи в съседен 

имот, между които се наблюдават трупове от две мъртви овце. 

Извършен е оглед на каптаж към помпена станция, експлоатирани 

от ВиК ООД-Търговище. В близост до ПС и каптажа няма налични 

торови маси, трупове на животни или друг вид отпадък. Съставен е 

Констативен протокол № АН-03 от 02.03.2023 г. с който са дадени 

пет броя предписания. 

14 С-20/22.02.2023 г. 
Река Поройна в гр. 

Шумен е оцветена в розо-

БДЧР; 

РИОСВ-

На 24.02.2023 г. е извършена проверка с представители на община 

Шумен, ВиК-Шумен и БДЧР, на водните обекти р. Енчова и р. 



 

 

вишнев цвят, в района 

под хипермаркет 

"БИЛЛА". 

Шумен; 

ВиК-Шумен 

Поройна в регулационните граници на гр. Шумен. При проверката 

не се наблюдава нехарактерно оцветяване на водите във водните 

обекти. При оглед на участък от р. Поройна, при точка със снети 

приблизителни географски координати СШ 43°16'23.6" и ИД 

26°55'22.6" е установно заустване на водни маси със светлокафява 

цветност, посредством тръбопровод издаден от дясната стена на 

речния канал, от където е извършено пробонабиране за качествен 

анализ. По заявка на БДЧР са взети извадки от повърхносните 

водни обекти- р. Енчова, при една точка и от р. Поройна при две 

точки.  

 

 


