
 

 

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

 

 

Месец Януари 2017 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 04.01.2017г. 1-С/ 04.01.2017 г. Притежаване и продажба 

на палто от Видра, чрез 

обява в сайт за онлайн 

търговия 

РИОСВ – 

Шумен 

Въпросното палто, което се предлага за 

продажба не е направено от кожа на Видра. 

Това е установено след преглед на снимките и 

допълнителна консултация с експерт в 

системата на МОСВ. Подателя на сигнала е 

уведомен с писмо. 

2. 04.01.2017г. 2-С/ 04.01.2017 г. Притежаване и продажба 

на палто от Рис, чрез обява 

в сайт за онлайн търговия 

РИОСВ – 

Шумен 

Въпросното палто, което се предлага за 

продажба не е направено от кожа на Рис. Това е 

установено след преглед на снимките и 

допълнителна консултация с експерт в 

системата на МОСВ. Подателя на сигнала е 

уведомен с писмо. 

3. 16.01.2017г.  3-С/16.01.2017г. Незаконен цех за 

производство на пелети в 

бивш стопански двор в с. 

Вълнари ,общ. Н. Козлево. 

Цеха работи от м. 

септември 2015г., като от 

дейността в него се вдига 

много шум и се отделя 

голямо количество прах. 

РИОСВ- 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП № РГ-01 

от 25.01.2017г. Цеха е законен и е по 

Европейска програма. В момента на проверката 

не са констатирани нередности и наднормен 

шум и прах. Подателят на сигнала беше 

уведомен по телефона за проверката, но не 

можа да присъства .Подателят на сигнала е 

уведомен с писмо за резултата от проверката. 

4. 22.01.2017г. 4-С/ 23.01.2017 г. Намерена умряла птица на 

паркинга на ул. „Цар 

Освободител“ № 53, гр. 

Шумен 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП № ТК-01/ 

22.01.2017 г., при която е установено, че 

намерения екземпляр е мъртъв. Птицата е от 

вида Хвойнов дрозд, като е оставена в района 



 

 

където е намерена, съгласно изискванията на 

ЗБР. Подателя на сигнала не е уведомен, тъй 

като от тел. 112 не са взели телефон за връзка с 

него. 

5. 22.01.2017г. 5-С/23.01.2017г.  Влошено качество на 

питейна вода от 

съхранение на ЖТО в с. 

Изворово, общ.Антоново 

от животински тор, 

съгласно информация от 

подателя на сигнала на 

тел.112: Антоанета 

Христова Димитрова  

В и К ООД 

Търговище  

Изпратено писмо с изх.№ 5-С/24.01.2017до 

Антоанета Христова Димитрова, с данни по 

извършена проверка за същото на 16.01.2017г с 

КП № СЙ-01/16.01.2017г. не е констатирано 

замърсяване на при проверката и ,че  

компетентността е на  В и К ООД Търговище, 

относно чистотата на  питейната вода.  

 


