
 

 

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

 

Месец Ноември 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1 01.11.2021 г. С-145/01.11.2021 г. Замърсяване на ул. 

”Млада Гвардия“ кв. 

Дивдядово, гр. Шумен 

с кал  в следствие на 

извършване на 

строителни дейности на 

пречиствателна 

станция. 

 

Община 

Шумен 

Сигналът е препратен до Община Шумен за 

решаване по компетентност 

2 03.11.2021 г. С-146/03.11.2021 г. Съмнение за 

нерегламентирано 

изхвърляне на 

строителни отпадъци в 

имоти в землището на гр. 

Велики Преслав 

Община 

Велики 

Преслав                  

РИОСВ гр. 

Шумен 

Сигналът е продължение към С-

105/02.08.2021 г. До подателя - Община 

Велики Преслав е изпратено писмо с изх. № 

С-146/10.11.2021 г., във връзка с извършена 

проверка на място от РИОСВ гр. Шумен на 

22.10.2021 г. на въпросните имоти и 

констатциите от нея. Същият сигнал е 

препратен и от РУ гр. Велики Преслав, като 

подател е Община Велики Преслав. Изготвен  

е отговор до РУ гр. Велики Преслав с изх. № 

ДО-455/10.11.2021 г. Подробна информация 

по преписката се съдържа в сигнал С-

105/02.08.2021 г. 

3 09.11.2021 г. С-147/09.11.2021 г.  Наличие на мръсен 

канал собственост на 

съсед, който минава 

през двора на 

Община 

Омуртаг 

Сигналът е препратен до Община Омуртаг за 

решаване по компетентност. 



 

 

жалбоподателя, тръбата 

е открита и 

отпадъчната вода се 

излива на място в 

двора. 

 

4 10.11.2021 г. С-148/10.11.2021 г. Намерен бързолет в 

безпомощно състояние в 

гр. Попово 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-51/10.11.2021 г., при която се 

установи, че птицата е от вида Черен 

бързолет, без видими външни наранявания, 

но не може да лети. В тази връзка бързолета 

бе прибран в сградата на РИОСВ – гр. Шумен 

с цел последващото му транспортиране за 

лечение и отглеждане до Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. По-късно 

на същия ден птицата умря, като вероятна 

причина за това може да е увреждане на 

вътрешни органи в резултат от сблъсъка в 

твърда повърхност, който е причинил 

падането ѝ на земята. Трупът на екземпляра е 

оставен в района, където е бил намерен, 

съгласно разпоредбите на Закона за 

биологичното разнообразие. Подателят на 

сигнала бе уведомен за това по телефона, 

който бе оставил за връзка с него. 

5 12.11.2021 г. С-149/12.11.2021 г. Намерен ястреб, който не 

може да лети – с. Дралфа, 

общ. Търговише 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № ДС-52/12.10.2021г., при която се 

установи, че птицата е от вида Малък ястреб 

и е със счупено ляво крило. В тази връзка 

ястребът бе прибран в сградата на РИОСВ – 



 

 

гр. Шумен и впоследствие транспортиран за 

лечение и отглеждане до Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. 

Стара Загора. Подателят на сигнала 

присъства по време на проверката. 

6 15.11.2021 г. С-150/15.11.21 г.  Замърсяване на въздуха 

при производствената 

дейност на завод за 

каменна вата, 

собственост на фирма 

„РОК 7“ ЕООД 

РИОСВ гр. 

Шумен 

Извърши се проверка на 19.11.2021 г. 

Установи се, че за всички комини, 

предназначени за изпускане на отпадъчни 

газове от производствената дейност, са 

снабдени с пречиствателни съоръжения. При 

проверката не се извършваше производство 

на вата, съответно нямаше емисии в 

атмосферата. 

7 23.11.2021 г. С-151/23.11.2021 г. Нерегламентирано 

сметище от битови и 

строителни отпадъци в 

землището на с. Здравец, 

общ. Търговище 

РИОСВ 

Шумен, 

Община 

Търговище 

Извършена е проверка на място. 

Констатирано е нерегламентирано сметище, 

съдържащо предимно смесени битови 

отпадъци и строителни отпадъци. Съставен е 

констативен протокол № ДЙ-49/02.12.2021 г., 

с който на кмета на с. Здравец е дадено 

предписание за почистване на 

констатираните замърсявания.  

8 24.11.2021 г. С-152/24.11.2021 г. Замърсяване на водите на 

р. Керизбунар с 

отпадъчни води от 

дейността на мандрата. 

Поречието на реката след 

мандрата е силно 

замърсено и дъното на 

реката е покрито с бяла 

утайка 

РИОСВ 

Шумен   

БДЧР Варна 

Извършена проверка съвместно с 

представители на БДЧР Варна и РЛ Шумен. 

При огледа на реката около точката на 

заустване и надолу по течението се установи, 

че водите са видимо чисти и без замърсяване, 

без наличие на миризма и бели утайки. Взети 

са проби от отпадъчни води от точка за 

мониторинг. Взети са и три проби от 

повърхностни води по заявка на БДЧР. 

 

 


