
 

 

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

 

Месец Май 2017 г. 

 

№ Дата / № 

на сигнала 

Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

1. 02.05.2017г. 44-С/02.05.2017 г. Замърсяване с оборска тор 

и изхвърлена умряла крава 

в стопански двор, с. 

Паничино, общ. Омуртаг 

ОДБХ 

Търговище 

Община 

Омуртаг 

Изпратено писмо с изх. № 44-С/05.05.2017 г. до 

ОДБХ - Търговище и Община Омуртаг за 

решаване по компетентност с копие до подателя 

на сигнала. С писмо вх. № 2896/29.05.2017 г. 

ОДБХ-Търговище уведомява РИОСВ – гр. 

Шумен и подателя на сигнала за извършена на 

09.05.2017 г. проверка на място от инспектор от 

отдел ЗЖ при ОДБХ - Търговище, при която е 

установено, че се касае за части от заклано едро 

преживно животно (крава), изхвърлени от 

собственика на животновъден обект рег. № 

7928-0067 Себахатин Мехмедов. Торовата маса 

от животновъдния обект се съхранява на нива 

до угниване и наторяване на обработваеми 

земи. На кмета на с. Паничино е предоставен 

телефон за връзка с „Брамас-96“, тъй като 

съгласно чл. 133, т. 4 от ЗВД кметовете на 

населените места организират събирането на 

умрелите безстопанствени животни. За 

неспазване на чл. 132, ал. 1, т. 6 от ЗВД на 

собственика на животновъдния обект Себахатин 

Мехмедов е съставен АУАН. 

2. 09.05.2017г. 45-С/09.05.2017 г. Намерено бухалче пред РИОСВ- гр. Птицата е прибрана от експерти на РИОСВ- гр. 



 

 

Регионална библиотека 

„Ст. Чилингиров“- гр. 

Шумен  

Шумен Шумен с КП № КБ-05/ 09.05.2017 г. в 

присъствието на подателя на сигнала. След 

направен оглед на екземпляра, при който е 

установено, че екземпляра е здрав, същият е 

пуснат обратно в природата в подходящ за него 

район, за което подателят на сигнала е уведомен 

по телефон. 

3. 12.05.2017г. 46-С/12.05.2017 г. Изхвърляне на отпадъци 

от ветеринарна дейност в 

контейнери за битови 

отпадъци и незаконни 

ветеринарна аптека и 

клиника гр. Нови пазар, 

ул. Патриарх Евтимий 

№14 

РИОСВ- 

Шумен 

Извършена проверка със служители на община 

Нови пазар, при което се установи, че 

ветеринарната лечебница е законна, 

генерираните отпадъци се предават на фирма 

имаща документ по чл. 35 от ЗУО, води се 

отчетност.  За проверката се състави 

констативен протокол СР-29/19.05.2017 г. 

4. 19.05.2017г. 47-С/19.05.2017 г. Нерегламентирано 

изхвърляне на строителни 

отпадъци в района на бул. 

Ришки проход в гр. Шумен 

РИОСВ – 

Шумен, 

Община 

Шумен 

Изпратено е писмо до община Шумен за 

извършване на съвместна проверка на 06. 06. 

2017 г. 

5. 30.05.2017г. 48-С/30.05.2017 г. Силна, непоносима 

миризма от отглеждане на 

кози и крави. Торовата 

маса се стича по улиците 

на с. Птичево. 

ОДБХ 

Търговище 

Община 

Омуртаг 

Изпратено писмо с изх. № 48-С/02.06.2017 г. до 

ОДБХ - Търговище и Община Омуртаг за 

решаване по компетентност с копие до подателя 

на сигнала.  

 

 


