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

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

03.05.2018 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
СИГНАЛ
телефон
/електронна поща/
„зелен” телефон
Сигнали за миризми от
работата на „Градус 2”
в град Нова Загора,
постъпили на 3, 8, 14,
15, 17, 21, 23, 25, 28, 29
и 31.05.2018 г.

община
Нова
Загора
РЗИ – Сливен
ОДБХ - Сливен
РИОСВ – Стара
Загора

2.

03.05.2018 г.

„зелен” телефон

община Сливен

Град Нова Загора е включен в график, утвърден от
министъра на околната среда и водите за извършване на
имисионни измервания за качеството на атмосферния
въздух. До настоящия момент са извършени две
измервания - в зимния и пролетния сезон. Резултатите от
извършените измервания показват превишение единствено
по показател фини прахови частици.
В екологичното законодателство няма норми за емисии на
интензивно миришещи вещества, поради което сигналите
са изпратени по компетентност до РЗИ-Сливен.
Изпратен по компетентност до община Сливен.

3.

08.05.2018 г.

„зелен” телефон

4.

09.05.2018 г.

„зелен” телефон

5.

10.05.2018 г.

„зелен” телефон

ДАТА

1.

Сигнал за гъст черен
дим в поделение
покрай жп линия в град
Сливен.
Сигнал за мъртъв
екземпляр от
защитения вид кафява
мечка в землището на
село Скобелево,
община Павел баня.
Сигнал за изгаряне на
отпадъци от
производствената
дейност на фирма за
килими в град Сливен.

Сигнал за замърсяване
и оцветяване в бяло на
водите на реката,

РИОСВ – Стара Извършена е проверка на място в землището на с.
Загора
Скобелево, общ. Павел баня съвместно с представители на
ДЛС „Мазалат” и полицейски инспектор от участък Павел
баня. На обходеното място, посочено в сигнала, не се
установи наличието на труп от вида кафява мечка.
община Сливен

РИОСВ – Стара
Загора, БД ИБР Пловдив

Извършена е проверка на дружеството „Роже Вандер Берхе
БГ „ЕАД, гр. Сливен, относно дейностите по управление на
отпадъците, при която не е установено изгаряне на
отпадъци. По информация на сигналоподателя изгарянето
на шпули (отпадъци от производствената дейност на
дружеството) се извършва в междублокови пространства в
кв. „Гоце Делчев” в града, поради което сигналът е
изпратен по компетентност до община Сливен.
Извършена е проверка на рeка Еледжик в района на село
Априлово от експерти на РИОСВ, БД ИБР –Пловдив и РЛ
Стара Загора към ИАОС . Взети са три броя водни проби

6.

16.05.2018 г.

„зелен” телефон

7.

22.05.2018 г.

„зелен” телефон

минаваща през село
Априлово от
свинекомплекс в село
Пъстрен.
Сигнал за разораване
на земи, обитаеми от
лалугери в землището
на село Тополчане

Сигнал за замърсяване
на река Тунджа от
розоварните в района на
Павел баня.

РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

повърхностна вода за физико-химичен анализ по възлагане
на БД ИБР – Пловдив. В момента на проверката не е
установен точков източник на замърсяване на реката в
района на с.Априлово.
Изпратено е писмо до „БДЗП” – гр.София, за предоставяне
на допълнителна информация свързана с установяване на
точното местонахождение на разораните площи,
включваща: номерата на имотите които са разорани и/или
географски
координати
на
разораните
площи.
Информацията предоставена от БДЗП показва, че
разораните площи по начин на трайно ползване са ниви и
се използват по предназначение, с което не е нарушен ЗБР.
Извършена е проверка на място и е взета водна проба за
физикохимичен анализ от открития канал за заустване на
отпадъчни води от Канализационна мрежа гр. Павел баня.
За
установеното
нерегламентирана
заустване
на
дружеството, експлоатиращо канализационната система е
образувана административно – наказателна процедура.

