
 

 

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

 

Месец Юни 2022 г. 

 

№ Дата Постъпил 

Сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 01.06.2022 г. С-72/ 01.06.2022 Постъпил сигнал за 

отглеждане на животни, 

замърсяване на улицата с 

битови и животински 

отпадъци в с. Кардам, общ. 

Попово 

ОДБХ-

Търговище и 

Община 

Попово 

С писмо изх. № С-72 (1)/ 06.06.2022 г. сигналът 

е препратен за решаване по компетентност до 

Община Попово и ОДБХ-Търговище. С писмо 

вх. № С-72 (2)/ 14.06.2022г., ОДБХ-гр. 

Търговище уведомява РИОСВ - гр. Шумен за 

извършена проверка по компетентност. 

2 02.06.2022 г. С-73/ 02.06.2022 Сеч в Природен парк 

„Шуменско плато“ 

РИОСВ-

Шумен 

С писмо изх. № С-73-(1)/ 09.06.2022 г. на 

РИОСВ от ТП ДГС „Шумен“ са изискани 

информация и извършване на съвместна 

проверка. Писмото е изпратено с копие до ДПП 

„Шуменско плато“. Извършена проверка 

съвместно с представител на ТП „ДГС Шумен“, 

за което е съставен КП № КБ-10/ 14.06.2022 г. 

3 05.06.2022 г. С-74/ 06.06.2022 Намерена костенурка със 

счупена коруба в гр. 

Попово, впоследствие 

транспортирана до гр. 

Търговище 

РИОСВ-

Шумен 

Сигналът е подаден на 05.06.2022 г. на зеления 

телефон на РИОСВ – Шумен. На 06.06.2022 г. е 

извършена проверка в гр. Търговище с 

Констативен протокол № ДС-22/06.06.2022 г., 

при която се установи, че екземплярът е от вида 

Европейска (обикновена) блатна костенурка, 

като е с фрактура на карапакса в областта 

между предния ляв и задния ляв крак. В тази 

връзка костенурката бе прибрана от служители 

на РИОСВ – Шумен и впоследствие 

транспортирана за лечение и отглеждане в 

Център за размножаване и рехабилитация на 

сухоземни костенурки – Фондация „Геа 



 

 

Челония“, с. Баня, общ. Несебър. Подателят на 

сигнала присъства по време на проверката. 

4 08.06.2022 г. С-75/08.06.2022 Постъпил сигнал за 

замърсяване на въздуха в гр. 

Попово, Сигнала е 

препратен от МОСВ-София 

РИОСВ-

Шумен, 

Общ. 

Попово 

На 08.06. 2022 г. е постъпил сигнал от МОСВ-

София, относно замърсяване на въздуха в гр. 

Попово Извършена е проверка на място на ул. 

“Раковска“ посока стара ЖП линия в гр. Попово 

в присъствието на граждани податели на 

сигнала и представители на Общ. Попово. При  

проверка се установи, че по визираната улица 

преминават всякакъв вид автомобили 

включително и тежкотоварни обслужващи 

промишлената зона в близост. В следствие 

преминаването на автомобилите е налична 

запрашеност от неорганизирани прахови 

емисии. Визираният участък не е се почиства от 

Обш. Попово и не е включен  график за 

почистване. По предложение на гражданите за  

ограничаване преминаването на  тежкотоварни 

автомобили и ограничаване запрашаемостта по 

улицата, визираха друг път обслужващ 

промишлената зона , което е в компетенциите 

на Общината. За извършената проверка се 

състави констативен протокол с № ЕВ-

А06/20.06.2022 г, на Общ. Попово и се дадоха 

две предписания за изпълнение в седем дневен 

срок, касаещи включване  на визирани по-горе 

участък в график за почистване от общ. Попово, 

и същата да предприеме мерки, свързани с 

регулиране на маршрута за преминаване на 

тежкотоварни автомобили обслужващи 

промишлената зона с цел ограничаване достъпа 

им по ул. “Раковска“ за недопускане на 



 

 

образуването на неорганизирани прахови 

емисии. С постъпило в РИОСВ - Шумен, писмо 

с вх. № ОА - 2037/27.06.2022 г., Общ. Попово 

уведомява, че  са предприети съответните  

действия, в   изпълнение на дадените 

предписания. 

5 09.06.2022 г. С-76/ 09.06.2022 Намерена малка кукумявка 

в гр. Шумен, ул. „Софийско 

шосе“, която не може да 

лети 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-23/09.06.2022г., при която се 

установи, че на терасата на жилищен 

апартамент в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ е 

паднал ювенилен екземпляр от вида Домашна 

кукумявка, без видими външни наранявания, но 

към момента на проверката не може да лети. 

Предвид това, птицата бе прибрана в сградата 

на РИОСВ – Шумен, като впоследствие бе 

пусната обратно в природата, близо до 

жилищния блок, където бе намерена, с оглед на 

доброто ѝ общо състояние и способността ѝ да 

лети. Подателят на сигнала присъства по време 

на проверката и впоследствие бе уведомен по 

телефона относно освобождаването на 

кукумявката. 

6 10.06.2022 г. С-77/10.06.2022 Изтичане на инфилтрат в 

дере до стария път за с. Хан 

Крум 

РИОСВ 

Шумен 

Извършена проверка с КП № ПС-39/10.06.2022 

г. Установи се, че всички помпени агрегати са в 

изправност . Работят голямата помпа и 

оросителната система. Ретензионният басейн е 

пълен догоре и прелива. Прелива и инфилтрат 

от клетка № 3. Инфилтратните води са с тъмно 

кафяво оцветяване, смесени с дъждовни води, 

вследствие на обилните валежи. Постъпват в 

охранителната канавка, оттам в дере, приток на 

р. Камчия. Дадено предписание за 



 

 

преустановяване на изтичането. Предписанието 

е изпълнено. Преустановено е изтичането на 

инфилтрат. 

7 12.06.2022 г. С-78/ 13.06.2022 Намерен бедстващ бухал, 

мокър, в района на РИМ-

Шумен, гр. Шумен, който 

не може да лети  

РИОСВ-

Шумен 

Сигналът е подаден на зеления телефон на 

РИОСВ – Шумен чрез тел. 112 на 12.06.2022 г. 

На същия ден бе извършена проверка на място 

с Констативен протокол № ЦК-44/12.06.2022 г., 

при която се установи, че птицата е млад 

екземпляр от вида Горска ушата сова, която е 

още в пухово оперение с увиснало ляво крило. 

В тази връзка птицата бе прибрана в сградата на 

РИОСВ – Шумен и впоследствие 

транспортирана за лечение и доотглеждане до 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора.  Подателят на 

сигнала не присъства по време на проверката, 

но бе уведомен по телефона за извършените 

дейности от страна на РИОСВ.  

8 14.06.2022 г. С-79/14.06.2022 Отглеждане на животни в 

имот в с. Трем, общ. 

Хитрино 

ОДБХ 

Шумен и 

кмет на 

община 

Хитрино 

Сигналът е препратен до кмет на община 

Хитрино и до ОДБХ Шумен за решаване по 

компетентност. 

9 15.06.2022 г. С-80/ 15.06.2022 Наклонено щъркелово 

гнездо, находящо се в с. 

Дойранци, общ. Каолиново. 

Гнездото е опряно в жици 

на електропреносната 

мрежа. 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-27/15.06.2022г., при която се 

установи, че гнездото е наполовина свлечено 

върху електропроводниците и може във всеки 

момент да падне на земята. В гнездото имаше 

една възрастна птица и три малки щъркелчета в 

пухово оперение, които бяха на ръба на 

гнездото. Малките бяха свалени от гнездото от 

служители на „ЕРП Север“ АД, като се 



 

 

установи, че едното е в много добро състояние, 

а останалите две са слаби и недохранени. 

Впоследствие бе свалено и гнездото, заедно със 

старата изгнила самоделна платформа върху 

която беше, след което бе поставена нова 

платформа и гнездото бе качено в нея. При 

приключване на въпросните дейности се 

установи, че едното от недохранените 

щъркелчета е починало, поради което бе 

оставено в района, където да бъде заровено от 

живеещите в близост до гнездото жители на 

селото. Останалите 2 щъркелчета бяха 

прибрани и впоследствие транспортирани за 

доотглеждане в „Зоо-център“ – гр. Добрич. 

Подателят на сигнала присъства при 

извършването на дейностите от страна на 

служителите на „ЕРП Север“ АД и РИОСВ – 

Шумен. 

10 22.06.2022 г. С-81/22.06.2022 Наличие на течност с 

неприятна миризма, 

вследствие запушване на 

канализацията на улиците 

„Оградите“ и „Чаталджа“ в 

град Велики Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

Веднага след приемане на сигнала от тел.: 112 

бе изготвено и изпратено писмо до Община 

Велики Преслав с Вх. № С-81-(1) от 22.06.2022 

г. за предприемане на мерки по компетентност, 

за които РИОСВ-Шумен ще бъде уведомена. 

 

 

 

 

 

 

 

 


