ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АВГУСТ 2018 ГОДИНА

1.

02.08.2018 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
ОТГОВОРНА
„зелен”
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
телефон
/електронна поща/
„зелен” телефон
Сигнали за миризми от
РЗИ;
работата на „Градус 2” гр. РИОСВ – Стара
Нова Загора, постъпили на Загора
02, 06, 07, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 27, 30 и 31
август 2018 г.

2.

09.08.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за бедстващи
щъркели и намерени
мъртви до ел. стълбове в
района на с. Малко
Кирилово, общ. Елхово.

3.

09.08.2018г.

„зелен” телефон

4.

09.08.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
р. Тунджа в гр. Ямбол –
водите на реката са
оцветени с бял цвят и има
наличие на пяна в района
кв.“Златен рог“.
Сигнал за отглеждане на
сухоземни костенурки в
частен дом в гр. Твърдица

ДАТА

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Сигналите са изпратени до РЗИ - Сливен за
разглеждане по компетентност и извършване на оценка
на здравния риск от миризми. Град Нова Загора е
включен в утвърден от министъра на околната среда и
водите график за извършване на имисионни
измервания за качеството на атмосферния въздух. През
месец юли се извърши третото за годината измерване
на качеството на атмосферния въздух в града. Данните
не показват нарушаване качеството на атмосферния
въздух.
РИОСВ - Стара РИОСВ-Стара Загора реагира незабавно. На място са
Загора
открити 50 мъртви щъркела и 4 бедстващи, които са
транспортирани до Спасителния център за диви
животни в Стара Загора за оказване на необходимите
грижи.
Издадено
е
предписание
до
„Електроразпределение Юг” ЕАД , гр. Пловдив да се
представи в РИОСВ – Стара Загора програма за
предвидените краткосрочни и дългосрочни мерки и
срокове за изпълнение за обезопасяване на въздушните
електропроводни линии средно напрежение на
териториите на община Елхово и Болярово.
РИОСВ –Стара
Извършена е съвместна проверка с представители на
Загора, БД ИБР- „ВиК“ ЕООД – Ямбол и експерти на РЛ- Стара Загора
Пловдив, „ВиК“ към ИАОС. Взети са водни проби за физикохимичен
ЕООД - Ямбол
анализ. На „ВиК“ ЕООД – Ямбол са издадени
предписания за контрол на абонатите на дружеството.
РИОСВ - Стара Извършена е съвместна проверка със служители на
Загора
РПУ – гр. Твърдица, при която е установено, че
физическо лице отглежда сухоземни костенурки в
частен дом. На лицето е съставен АУАН по Закона за

20.08.2018 г.

„зелен” телефон

6.

15.08.2018г

„зелен” телефон

7.

20.08.2018 г.

„зелен” телефон

8.

23.08.2018 г.

„зелен” телефон

9.

27.08.2018г.

„зелен” телефон

10.

30.08.2018г.

електронна поща

5.

Сигнал за неприятна
миризма от оборски тор в
района на с. Рупките,
община Чирпан след
наторяване на земеделски
земи с торова маса от
кравеферма в с. Спасово,
община Чирпан.
Сигнал за замърсяване на
река Тунджа в гр.Ямбол
Сигнал за паднали три
малки екземпляра от вида
сокол орко в с. Межда,
общ. Тунджа под стълб на
електропровод.
Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух от
извършване на дейност
ремонт и боядисване на
автомобили в с.
Маджерито, общ. Стара
Загора
Сигнал за замърсяване на
река Беленска в района на
с. Жълт бряг, община
Твърдица
Сигнал за замърсяване със
строителни отпадъци на
брега на река „Асеновска”
срещу „Миролио” ЕАД.

ОДБХ- Стара
Загора
Община Чирпан

биологичното разнообразие, а костенурките /7бр./ са
отнети в полза на държавата и настанени в
„Спасителен център за диви животни”, гр. Стара Загора
до приключване на административното производство.
Изпратен по компетентност до ОДБХ- Стара Загора и
Община Чирпан

БД ИБР- Пловдив, Сигналът е изпратен по компетентност на „ВиК“
„ВиК“ ЕООД - ЕООД – Ямбол в качеството на оператор на
Ямбол
канализационната
система,
за
проверка
и
предприемане на действия.
РИОСВ - Стара Птиците са транспортирани и настанени в Спасителен
Загора
център за диви животни – гр. Стара Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

Извършена проверка на място, отразена в констативен
протокол, съвместно с кмета на селото и
сигналоподателя. Не се установи извършване на
дейност по ремонт и боядисване на автомобили. На
посоченото място няма присъствие на хора и видими
следи от извършване на визираната в сигнала дейност.

РИОСВ – Стара
Загора

Извършен е оглед на реката и проверка на мандра
собственост на „Рафтис Милк 1“ЕООД в с. Бяла,
община Сливен. Проверката е извършена съвместно с
експерти на община Сливен. Не е констатирано
заустване на отпадъчни води от дейността на мандрата.
Сигналът е изпратен до община Сливен по
компетентност.

Община Сливен

