
 

 

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

 

Месец Април 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 06.04.2021 г. С-40/06.04.2021 г. Нерегламентирано 

сметище в района на с. 

Черноглавци в ляво от 

пътя на влизане в 

селото 

Община Венец; 

РИОСВ-Шумен 

Извършена проверка на място на 

06.04.2021 год. в присъствието на 

представител на общ. Венец и кмета на с. 

Черноглавци. Извърши се оглед на всички 

терени по основните пътища към с. 

Черноглавци. Дадоха се необходимите 

указания. Състави се констативен 

протокол № СС-028 / 06.04.2021 год. 

Дадено е предписание с конкретен срок за 

изпълнение по отношение на почистване и 

вземане на превантивни мерки. 

2 01.04.2021 г. С-41/01.04.2021 г. Нерегламентирано 

сметище на изхода на с. 

Драгоево посока с. 

Златар 

Община Велики 

Преслав; 

РИОСВ-Шумен 

Извършена е проверка на място в 

присъствието на кмета на с. Драгоево на 

06.04.2021г. Съставен е констативен 

протокол с № ПП-14/06.04.2021г., с който 

на Община Велики Преслав е дадено е 

предписание за предприемане на 

необходимите мерки по компетентност със 

срок на изпълнение до 03.05.2021 г. 

3 09.04.2021 г.    С-42/09.04.2021 г. Изхвърлени строителни 

отпадъци в района на 

язовир Шумен 

Община Шумен; 

РИОСВ-Шумен 

Изпратено е писмо с изх. № С-

42/09.04.2021 г. до кмета на общ. Шумен, 

за предприемане на съответните мерки по 

компетентност. 

4 10.04.2021 г. С-43/12.04.2021 г. Ранена птица в района 

на манастира „Св. 

Пантелеймон“, м. 

РИОСВ-Шумен Извършена е проверка на място с 

Констативен протокол № РГ-02/10.04.2021 

г., при която е установено, че от покрива 



 

 

„Патлейна“ – гр. 

Велики Преслав 

на манастир „Св. Пантелеймон“ са 

паднали три грабливи птици – бебета, като 

две от тях са умряли при падането, а 

третото е все още живо, без видими 

външни наранявания. Предвид това, че 

живата птица е все още малка и не може да 

лети, същата е изпратена за доотглеждане 

в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала присъства по време 

на проверката. 

5 13.04.2021 г. С-44/13.04.2021 г. Нерегламентирано 

изхвърляне и насипване 

на строителни отпадъци 

в землището на гр. 

Търговище 

Община 

Търговище; 

РИОСВ-Шумен 

При извършена проверка с представител 

на Община Търговище е предотвратено 

изхвърлено на отпадъци от камион на 

фирма „Хершер“ ЕООД, за което е 

съставен протокол от общината, с които 

му бяха дадени предписания да почисти 

по-рано изхвърлени от дружеството 

отпадъци със срок 5 дни и да не допуска 

повторно изхвърляне на строителни 

отпадъци. Съставен е КП № ЦК-14/ 

16.04.2021 г., с който са дадени 

предписания на Община Търговище за 

почистване на констатираните 

замърсявания с отпадъци в срок до 

14.05.2021г. и да уведоми писмено РИОСВ 

- Шумен за изпълнение на предписанието 

дадено на управителя на фирма „Хершер“ 

ЕООД от община Търговище, със срок 

26.04.2021 г. 

6 18/19.04.2021г. С-45/19.04.2021 г. Изтичане на отпадни 

води от „Хибриден 

Изпълнителен 

директор на ХЦС; 

Извършена е проверка на място с КП № 

ПП-16/18 и 19.04/2021 в присъствието на 



 

 

център по 

свиневъдство“ АД  

РИОСВ-Шумен подателя на сигнала, установено е, че в 

непосредствена близост до Хибридния 

център  е налична бяла на цвят пяна, която 

се стича  по склон и достига до местно 

дере. Дадени са предписания: да се 

преустанови изтичането на сива течна маса 

и пяна; да се представи информация 

относно установената тръба –какви води 

отвежда; да се извърши почистване; да се 

представят  в РИОСВ - Шумен; 

7 21.04.2021 г. С-46/21.04.2021 г. Нерегламентирано 

сметище по пътя с. 

Сини вир към с. 

Черноглавци, общ. 

Венец 

Община Венец; 

РИОСВ-Шумен 

По описанието в сигнала става въпрос за 

нерегламентирано сметище, описано в 

сигнал С-40, за което е извършена 

проверка на 06.04.2021 г. с констативен 

протокол № СС-028/06.04.2021 г. Даденото 

предписание за почистване е със срок 

07.05.2021 год. При опит да се направи 

връзка по дадения телефон в сигнала 

жалбоподателя не отговаряше. 

8  28.04.2021 г. С-47/28.04.2021 г. Изхвърляне на 

отпадъци между селата 

Конево и Ловец, общ. 

Върбица 

Община Върбица          

РИОСВ-Шумен 

Сигнала е препратен до Община Върбица 

за решаване по компетентност. 

9 28.04.2021 г. С-48/29.04.2021 г. Щъркел със счупено 

крило на главен път 

Варна-София, след гр. 

Омуртаг, в ляво от пътя 

РИОСВ – Шумен; 

ТП „ДГС Омуртаг“ 

След подаване на сигнала на 28.04.2021г. в 

20:00 часа на зеления телефон на РИОСВ – 

Шумен, незабавно е информиран 

директора на ТП „ДГС Омуртаг“ за 

оказване на съдействие за прибиране на 

щъркела и последващото му 

транспортиране до Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. На същия ден щъркелът не е 



 

 

бил открит от служителите на горското 

стопанство предвид настъпилата тъмна 

част от денонощието, но на сутринта на 

29.04.2021 г. щъркелът е намерен от 

служителите на стопанството и прибран, 

след което е изпратен за лечение в 

спасителния център в гр. Стара Загора. 

Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона за извършените действия. 

 


