ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Декември 2017 г.
№

Дата

1.

Постъпил
сигнал
01.12.2017г. 114-С/01.12.2017г.

2.

04.12.2017г. 115-С/04.12.2017 г.

3.

06.12.2017 г 116-С/06.12.2017 г.

Сигнал

Отговорна
Предприети действия
институция
По пътя за ресторант „БДЧР-Варна Съставен
констативен
протокол
ПС„Кьошкове“ изтичане на РИОСВ95/05.12.2017г. в момента на проверката не се
отпадъчни
води
от Шумен
констатира изтичане на отпадъчни води. Дадени
канализационна система и
са
предписания
за
почистване
на
вливането им в р. Поройна
пречиствателно съоръжение на Комплекс хотел
и ресторант „Кьошкове“ и писмено уведомяване
на
РИОСВ-Шумен.
Предписанията
са
изпълнени в срок, уведомен е писмено подателя
на сигнала. Проверката е съвместна с БДЧРВарна по тяхна заявка са вземаха водни проби
от РЛ-Шумен на повърхностни води на р.
Поройна .
Препратен
от
МОСВ
РИОСВ Даден отговор до МОСВ с Наш Изх. № 115-С/
сигнал за поголовна сеч
Шумен
13.12.2017 г.
под Кулата в м. Патлейна
и прокаран път в м.
Дервиша, землище гр.
Велики Преслав
Замърсяване на улица в с.
Община
Изпратено писмо с изх. № 116-С/15.12.2017 г.
Сини вир с торова маса от Каолиново, до ОДБХ – Шумен и Община Каолиново за
отглеждане на крави
ОДБХ решаване по компетентност с копие до подателя
Шумен
на сигнала. С писмо вх. № 6635/20.12.20107 г.
ОДБХ – Шумен уведомява РИОСВ – Шумен за
извършена проверка, при която е констатирано,
че в животновъден обект, регистриран по реда
на ЗВД, се отглеждат 28 бр. млекодайни крави и

4.

12.12.2017г.

117-С/12.12.2017 г.

Ранена птица – ястреб със
счупен крак, предадена в
ОДБХ Търговище

РИОСВ Шумен

телета, изградена е бетонирана площадка за
съхранение на торовата маса. След угниване
торовата маса се използва за наторяване на
собствени земеделски земи. При проверката не
са установени замърсявания с торова маса по
улицата и тревните площи около обекта,
прекратен е водопоят на животните извън
фермата. Дадено е предписание на собственика
на обекта животните да се извеждат извън
обекта само по одобрен от кмета на селото
маршрут.
Извършена проверка на място с Констативен
протокол № ДС-30/12.12.2017 год., при която се
установи, че птицата е от вида Обикновен
мишелов и е със счупен ляв крак, което към
момента я прави непригодна за живот в
естествена среда. В тази връзка мишеловът е
изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен
център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр.
Стара Загора. Подателят на сигнала присъства
по време на проверката.

