
 

 

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

 

Месец Октомври 2017 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 05.10.2017г. 102-С/05.10.2017 г. Нерегламентирано 

разкомплектуване на 

ИУМПС 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № ПП-78 от 

10. 10. 2017г. Дадено 1 бр. предписание за 

предаване на констатираните при проверката 7 

бр. ИУМПС, със срок на изпълнение до 

10.11.2017 г. Изпратено е писмо изх. № 5442 от 

18. 10. 2017 г. до подателя на сигнала. 

2. 13.10.2017г. 103-С/ 13.10.2017 г. Намерена Горска улулица 

със счупено крило 

РИОСВ - 

Шумен 

Извършена проверка на място с КП № РБ-

47/13.10.2017 год., при която се установи, че 

птицата е от вида Горска улулица и е със 

счупено дясно крило. Птицата е изпратена за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателя на сигнала присъства по време 

на проверката. 

3. 23.10.2017г. 104-С/23.10.2017 г. Замърсявания с отпадъци в 

с. Ясенково и с. Венец 

РИОСВ – 

Шумен 

Община 

Венец 

Извършена проверка на място съвместно с 

представители на общинска администрация 

Венец, за която е съставен КП № СЙ-

67/03.11.2017 г. При проверката бяха обходени 

входно-изходните артерии към с. Ясенково, 

старото селско сметище, преминаващия през 

населеното място воден обект – р. Ясен (реката 

и прилежащите територии), улиците на селото – 

не се установиха нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци. Извършен беше обход 

на воден обект – р. Канагьол, преминаващ през 

с Венец – не се констатираха замърсявания с 



 

 

отпадъци във водния обект и прилежащите 

територии. Подателят на сигнала беше потърсен 

неколкократно на посочения телефон, но не 

беше открит и не присъства на проверката. 

Изпратено писмо по компетентност изх. № 104-

С/31.10.2017 г. до „В и К – Шумен“ ООД 

относно качеството на питейната вода в с. 

Ясенково, за което с писмо вх. № 

5839/08.11.2017 г. РИОСВ – гр. Шумен е 

уведомена, че е извършено пробонабиране от 

питейната вода на с. Ясенково от пункт 

училище на 06.11.2017 г. – изследвана е по 

показател твърдост – 7,5 mgeqv/l. От 

извършвания постоянен мониторинг през 2016 

г. общата твърдост е 7,9 mgeqv/l , като 

максималното допустимата обща твърдост 

съгласно Приложение № 1 от Наредба № 

9/16.03.2001 г. за качествата на водата, 

предназначена за питейно-битови цели е 12 

mgeqv/l. 

4. 26.10.2017г. 105-С/26.10.2017г. Неконтролирано изливане 

на отпадъчни води при 

изваряване на ракия 

РИОСВ-

Шумен    

Община   

Омуртаг 

Извършена проверка на място, съвместно с 

Община Омуртаг. Съставен КП № ПС-

83/02.11.2017г.Дадени 2бр.предписания със 

срок за изпълнение 20.11.2017г.  

 


