
 

 

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

 

Месец Август 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 31.07.2021 г. С-103/02.08.2021 г. Наличие на миризма и 

пушек денонощно от 

комин на маслена фабрика 

в гр. Попово 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място, съставен е 

Констативен протокол № ЗК-62/10.08.21 г. 

Установи се, че в момента на проверката 

работи котел ПКМ – 6,5 на твърдо гориво 

/слънчогледова люспа/. През 2021 г. за 

извършени контролни измервания на горивния 

източник, съгласно утвърден график. 

Установено е превишение на НДЕ по 

показател прах и въглероден оксид, във връзка 

с това „Роса“ АД, гр. Попово има наложена 

текуща месечна санкция. В периода от 28.07.21 

г. до 04.08.21 г. парова централа и цех 

рафинерия не са функционирали. В момента на 

проверката се усещаше миризма на загрято 

олио. Подателят на сигнала е уведомен по 

телефона на констатациите направени по 

време на проверката.  

2 02.08.2021 г.  С-104/02.08.2021 г. Приет сигнал на дежурен 

телефон за образувано 

нерегламентирано 

сметище в землище с. 

Гърчиново, община Опака  

Община Опака С писмо изх. № С-104-(1)/05.08.2021 г. 

сигналът е препратен до Община Опака за 

решаване по компетентност. Получено е писмо 

от общ. Опака с вх. № С-104-(2)/13.08.2021 г. 

за предприети действия, извършено е 

почистване. 

3 02.08.2021 г. С-105/02.08.2021 г. Замърсяване на 

земеделска земя със 

строителни отпадъци, 

РИОСВ - 

Шумен 

Извърши се проверка на място, за което е 

съставен КП № ДЙ-36/12.08.2021 г. От 

извършения оглед се установи, че в ПИ № 



 

 

землище гр. Велики 

Преслав  

58222.330.9 в землището на гр. Велики 

Преслав е формирано нерегламентирано 

замърсяване със строителни отпадъци на площ 

– 0,5 - 1 дка. Замърсяването в е земеделска 

земя, стопанисвана от Кооперация 

„Напредък“, като е дадено предписание да се 

почисти замърсеният с отпадъци участък, 

описан в констативната част на протокола в 

срок до 09.09.2021 г. 

4 02.08.2021 г.  С-106/02.08.2021 г. Наличие на отпадъци по 

пътя от с. Сини вир към с. 

Черноглавци 

Община 

Каолиново           

Община Венец 

С писмо изх. № С-106-(1)/10.08.2021 г. 

сигналът е препратен до Община Венец и 

Община Каолиново за решаване по 

компетентност. 

5 03.08.2021 г. С-107/03.08.2021 г. Щъркел със забити в 

клюна и езика риболовни 

кукички с тежести, който 

не лети, намиращ се в 

частен двор в с. Мадара, 

общ. Шумен 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с Констативен 

протокол № КБ-30/03.08.2021г., при която се 

установи, че птицата е възрастна, физически 

много слаба и има забита кукички около окото, 

езика и вътрешността на клюна. В тази връзка 

птицата бе прибрана и впоследствие 

транспортирана за лечение до Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. 

6 5.08.2021 г. С-108/05.08.2021 г. Запрашаване на въздуха в 

следствие на СМР на ул. 

Кирил и Методий, гр. 

Шумен 

РИОСВ гр. 

Шумен 

Извършена е проверка на място на 05.08.2021 

г. Съставен е констативен протокол № ПП-

32/05.08.2021 г. При извършения оглед е 

установено, че в участък от улица „Кирил и 

Методий“ в гр. Шумен, от кръстовището с 

улица „Васил Друмев“ до кръстовището с 

улица „Марица“ се извършват строително-

монтажни работи по уличната асфалтова 

настилка, тротоарите, подмяна на 



 

 

комуникационни връзки. Към момента на 

проверката се наблюдава лека запрашеност в 

района вследствие на извършваните 

строителни дейности, движението на 

транспортните средства и строителната 

механизация. Извършва се оросяване с 

наличната на строителния обект водоноска. 

Дадено предписание да се предприемат мерки 

за ограничаване разпространението на 

неорганизирани прахови емисии. Получено е 

писмо във връзка с изпълнение на даденото 

предписание с вх. № ОА-2541/09.08.2021 г. 

Предприети са мерки като със Заповед № 

1816/09.08.2021 г. е определено отговорни 

лице, осъществяващо контрол за ограничаване 

на разпространението на фини прахови 

частици - неорганизирани прахови емисии на 

територията на строителния обект.  Подателя 

на сигнала е уведомен по телефона за 

резултата от проверката.  

7 05.08.2021 г. С-109/05.08.2021 г. Образувано 

нерегламентирано 

сметище от строителни 

отпадъци в кв. Запад, гр. 

Търговище 

Община 

Търговище 

С писмо изх. № С-109-(1)/06.08.2021 г. 

сигналът е препратен до Община Търговище за 

решаване по компетентност. От Община 

Търговище е получено писмо с вх. № С-109-

2/19.08.2021 г., относно извършено почистване 

с приложен снимков материал. Жалбоподателя 

е уведомен по телефона за извършеното 

почистване.  

8 06.08.2021 г. С-110/06.08.2021 г. Измряла риба (натровена) 

и лоша миризма от язовир 

на околовръстното шосе 

на гр. Омуртаг 

Басейнова 

дирекция 

Дунавски 

район, 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ХН29/06.08.2021 г. заедно с 

представител на Басейнова дирекция Дунавски 

район и в присъствието на жалбоподателя. 



 

 

Община 

Омуртаг, 

ИАРА Русе 

Направи се обход на целият язовир Омуртаг. 

Констатира се значително количество мъртва 

риба в контактната зона с брега и по ръкавите 

на язовира. От РЛ – Шумен бяха направени 

експресни анализ на място за температура, 

електропроводимост, разтворен кислород, 

наситеност на кислорода и др. като измерените 

резултати не показаха съществени отклонения. 

Бяха взети допълнително 4 броя проби за 

анализ от РЛ Шумен. Към момента на 

проверката не се установи потенциални 

източници на замърсяване на водния обект. По 

контактните зони  с брега не се наблюдават 

отлагания на вещества, които могат да се 

оприличат на замърсявания. Водата в язовира 

визуално е в добро състояние (обичайно). 

9 11.08.2021 г. С-111/11.08.2021 г. Намерена малка 

лястовица, която не може 

да лети, в гр. Шумен, ул. 

„Битоля“ 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-37/11.08.2021 г., при която се 

установи, че птицата е ювенилен екземпляр от 

вида Градска лястовица, без видими външни 

наранявания, но е все още малка и не може да 

лети. В тази връзка лястовицата бе прибрана в 

сградата на РИОСВ с цел последващото ѝ 

изпращане за доотглеждане в Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. На 

12.08.2021 г., преди транспортирането на 

лястовицата до Спасителния център, птицата 

умря, като вероятна причина за това може да е 

увреждане на вътрешни органи в резултат от 

падането ѝ от гнездото. 



 

 

10 12.08.2021 г. С-112/12.08.2021 г. Усещане на силна 

миризма денонощно. 

Изтичане на кръв от 

кланица 

РИОСВ-

Шумен           

БДЧР-Варна 

Извършена проверка на място на кланица 

„Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава, 

съвместно с представител на БДЧР Варна. Не 

се установи изтичане на непречистени 

отпадъчни води от кланицата. Установи се 

лека неприятна миризма в близост до точката 

на заустване. Взети са водни проби от точка за 

мониторинг и съставен ПП № ПС-31/16.08.21 

г. Взети са  2 броя водни проби от повърхност-

ни води по заявка на БДЧР Варна. 

11 12.08.2021 г. С-113/12.08.2021 г. Намерен бедстващ щъркел 

с. Нова бяла река, общ. 

Върбица 

РИОСВ гр. 

Шумен 

Извършена е проверка на място, съставен е 

констативен протокол № СЙ-19/12.08.2021 г. 

Птицата е с наранено крило, поради което ще 

бъде транспортирана до Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 

12 12.08.2021 С-114/12.08.2021 Образувано 

нерегламентирано 

сметище от битови и  

строителни отпадъци в 

частен имот в с. Писарево, 

общ. Нови пазар 

Община Нови 

пазар 

С писмо изх. № С-114-(1)/20.08.2021 г. 

сигналът е препратен до Община Нови пазар за 

решаване по компетентност. 

13 13.08.2021 г. С-115/13.08.2021 г. Множество мъртви 

щъркели на пътното 

платно, малко след 

бензиностанция „Шел“ – 

Нови пазар, на АМ 

„Хемус“ посока гр. Варна. 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена бе своевременна проверка на място 

с Констативен протокол № КБ-32/13.08.2021 

г., като около бензиностанция „Шел“ и по 

магистралата до разклона за гр. Невша, не бяха 

установени трупове на щъркели. Подателят на 

сигнала бе уведомен по телефона за 

извършените действия. Информацията по 

сигнала бе предадена по телефона на експерти 

от РИОСВ – Варна. 



 

 

14 14.08.2021 г. С-116/16.08.2021 г. Наранен щъркел, не може 

да лети до ресторант 

„Барбароса“ 

РИОСВ – 

Шумен 

Сигналът е подаден на зеления телефон на 

РИОСВ – Шумен на 14.08.2021 г. На същият 

ден е извършена проверка на място с 

Констативен протокол № СС-080/14.08.2021 г., 

при която е установено, че птицата е от вида 

Бял щъркел и е със счупено крило. В тази 

връзка щъркелът бе прибран с цел 

транспортиране за лечение до Спасителен 

център за диви животни „Зелени Балкани“ – 

гр. Стара Загора. На 15.08.2021 г., преди 

транспортирането на птицата до Спасителния 

център, тя умря, като вероятна причина за това 

може да е получено увреждане на вътрешни 

органи в резултат от сблъсъка, който е 

причинил и счупването на крилото. Подателят 

на сигнала бе уведомен по телефона за 

извършените действия и леталния изход за 

птицата. 

15 23.08.2021 г. С-117/ 23.08.2021 г. Паднало малко щъркелче 

в с. Бистра, общ. 

Търговище, което не може 

да лети 

РИОСВ – 

Шумен 

Екземпляра е прибран с КП № КБ-33/ 

23.08.2021 г., с цел транспортирането му до 

Спасителен център за диви животни „Зелени 

Балкани“ – гр. Стара Загора 

 

 

 

16 27.08.2021 г. С-118/ 27.08.2021 г. В землището на с. 

Тимарево, общ. Хитрино 

са открити умрели птици, 

след извършено пръскане 

с препарати. 

ОДБХ-Шумен; 

ОДЗ-Шумен 

С писмо изх. № С-118 (1)/ 31.08.2021 г. 

сигналът е препратен до ОДБХ - Шумен и ОДЗ 

- Шумен за решаване по компетентност. 

17 27.08.2021 г. С-119 /27.08.2021 г. Изгаряне на гуми и гъст 

черен дим на бул. 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП № ПП-33 

от 27.08.2021 г. Не е констатиран дим и 



 

 

„Мадара“ в гр. Шумен изгаряне на гуми или други отпадъци в района. 

Не беше осъществен контакт с подателя на 

сигнала. Същият не отговаря на телефонни 

повиквания. Сигналът е неоснователен.  

18 31.08.2021 г. С-120/30.08.2021 г. Натрупване на отпадъци 

на терен, находящ се в 

имот – казан за варене на 

ракия. Носи се силна 

миризма. 

РИОСВ-

Шумен 

Извършена проверка на място в присъствието 

на собственика на обекта и кмета на с. Тройца. 

Проведен бе разговор с жалбоподателя, който 

не пожела да присъства на проверката. 

Съставен бе констативен протокол № СС-081 / 

31.08.2021 г. Дадени бяха 5 броя предписания 

с конкретен срок за изпълнение. При 

проверката не се констатира наличие на 

миризма. 

 


