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

ДАТА

1.

31.05.2018 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
СИГНАЛ
телефон
/електронна поща/
електронна поща
Сигнали за вероятна
.
търговия със защитени
видове растения,
включени в
Приложение 3 на
Закона за биологичното
разнообразие
„зелен” телефон
Сигнал за замърсяване
на въздуха от работата
на „ТЕЦ Сливен”.

2.

31.05.2018 г.

3.

01.06.2018 г.

„зелен” телефон

4.

06.06.2018 г.

„зелен” телефон

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ – Стара Извършена е съвместна проверка с ОДБХ – Стара Загора,
Загора
при която не е установена продажба на защитени видове
РЗИ
–
Стара растения включени в Приложение № 3 от ЗБР. Сигналът е
Загора
изпратен и до РЗИ – Стара Загора за разглеждане по
компетентност
РИОСВ-Стара
Загора

На 31.05.2018 г., съгласно получените в РИОСВ-Стара
Загора дневни справки, ТЕЦ Сливен работи с енергиен
котел № 2 на гориво въглища и биомаса. В 14:30 часа
операторът информира за настъпила авария и работа на
инсталацията в анормален режим, вследствие на което се е
получило видимо замърсяване на атмосферния въздух.
Предприети са спешни мерки за ремонт и намаляване на
тягата на котела. В 15:00 часа е получено известие за
отстраняване на аварията и възстановен нормален режим
на работа на инсталацията. Данните от Автоматичната
измервателна станция - Сливен за 31.05.2018 г. не показват
повишаване на концентрацията на замърсителите в
атмосферния въздух на град Сливен.
Сигнали за миризми от РИОСВ – Стара Сигналите са изпратени до РЗИ - Сливен за разглеждане по
работата на „Градус 2” Загора
компетентност и извършване на оценка на здравния риск от
град Нова Загора,
миризми.
постъпили на 01, 04, 05,
Град Нова Загора е включен в утвърден от министъра на
06, 07, 08, 12, 14, 15, 18,
околната среда и водите график за извършване на
27 и 29 юни 2018 г.
имисионни измервания за качеството на атмосферния
въздух. Предстои третото за годината измерване на
качеството на атмосферния въздух в града за летния
период.
Сигнал за запалване на община Гълъбово Сигналът е изпратен по компетентност до община
старото сметище на
Гълъбово.

5.

11.06.2018 г.

електронна поща

6.

12.06.2018 г.

„зелен” телефон

7.

12.06.2018 г.

„зелен” телефон

8.

14.06.2018 г.

електронна поща

9.

18.06.2018 г.

електронна поща

Гълъбово и
замърсяване на въздуха
в града.
Сигнал от жители на
сливенски села за
замърсяване с отпадъци
от опаковки по брега на
река Тунджа от
свинарник в село
Мечкарево.
Сигнал за запалено
сметище до мелницата
в ромския квартал.
Сигнал за наличие на
неприятни миризми и
силен шум в късните
вечерни часове в района
на ДЗУ - Стара Загора.

Сигнали за продажба
на защитен вид птица–
Забулена сова.
Сигнал за незаконно
навлизане на територия
на Централен Балкан.

община Сливен

Сигналът е изпратен по компетентност до община Сливен.

община Сливен

Сигналът е изпратен по компетентност до община Сливен.

Община Стара
Загора, РИОСВСтара Загора, РЗИ
Стара Загора

Сигналът е препратен от община Стара Загора. Извършена
проверка на място. Не са установени източници на
неприятни миризми и силен шум както в жилищния
квартал, така и в района на „ ДЗУ” АД. След разговор със
сигналоподателя, източника на въздействие е ориентиран
към Индустриална зона. РИОСВ – Стара Загора ще
продължи да работи по сигнала и при идентифициране на
такъв източник, ще извърши проверка на място и ще
предприеме необходимите мерки.

РИОСВ - Стара
Загора

Изпратено е писмо за съдействие до ОД на МВР – Сливен и
по случая предстои извършването на съвместна проверка.

РИОСВ – Стара
Загора

Писмено е уведомен подателя на сигнала за забраните
произтичащи от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за
съответната категория, както и за забраните произтичащи
съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за биологичното
разнообразие, свързани с обезпокояването на защитените
видове животни.
В конкретния случай се касае за действия на територията
„Северен Джендем”, който не е в териториалния обхват на
РИОСВ – Стара Загора, а попада в границите на
Национален парк „Централен Балкан”, който се управлява
и стопанисва от Дирекция „Национален парк Централен
Балкан”.

10.

21.06.2018 г.

„зелен” телефон

11.

25.06.2018 г.

„зелен” телефон

12.

28.06.2018 г.

„зелен” телефон

Сигналоподател
съобщава, че овце и
кози от
нерегламентиран
животновъден обект в
село Маломир, община
„Тунджа” пасат в
съседни ниви.
Сигнал за намерена
малка кукумявка в
безпомощно състояние
в района на ОД на МВР
– Ямбол.
Сигнал за паднало
гнездо, обитаемо от
щъркели в село Тулово,
община Мъглиж. Три
малки са в безпомощно
състояние, а 1 от тях и
със счупено крило.

Община „Тунджа” Сигналът е изпратен по компетентност до община Сливен.

РИОСВ – Стара
Загора

Птицата е взета от служител на РИОСВ – Стара Загора и е
настанена за лечение в Спасителен център за диви животни
– Стара Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

Птиците са взети от служители на РИОСВ – Стара Загора и
са настанени за лечение в Спасителен център за диви
животни – Стара Загора.

