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

1. 03.09.2018 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
телефон
/електронна
поща/
„зелен” телефон

2. 03.09.2018 г.

„зелен” телефон

ДАТА

3.

03.09.2018г. „зелен” телефон

4. 04.09.2018 г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Сигнал за умряла риба в река РИОСВ – Стара Извършена е съвместна проверка с експерти на БД ИБРСоколица край село
Загора, БД ИБР – Пловдив и РЛ- Стара Загора към ИАОС. Взети са проби от
Обручище, община Гълъбово Пловдив
повърхностни и отпадъчни води в посочения участък за
физико-химичен анализ. Резултатите не показват
превишаване на индивидуалните емисионни ограничения
при мястото на заустване на най – близкия точков
източник.
Сигнали за миризми от
РЗИ - Сливен;
Сигналите са изпратени до РЗИ - Сливен за разглеждане
работата на инсталацията за
РИОСВ – Стара по компетентност и извършване на оценка на здравния
биогаз, експлоатирана от
Загора
риск от миризми. Град Нова Загора е включен в утвърден
„Енерджи 2” ООД в гр. Нова
от министъра на околната среда и водите график за
Загора, постъпили на 03, 04,
извършване на имисионни измервания за качеството на
07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
атмосферния въздух. През месец юли се извърши третото
19, 20 и 21
за годината измерване. Данните не показват нарушаване
качеството на атмосферния въздух. Във връзка с
постъпилите сигнали, съвместно със служители на РЗИ Сливен е извършена извънредна проверка на
инсталацията. При същата не са констатирани нарушения
на екологичното законодателство. Допълнително е
извършено извънредно имисионно измерване на 26
замърсителя с апаратура Gasmet в две точки на града – до
автогарата и до медицински център I (най-близко
находящата се до инсталацията жилищна зона). Не са
установени превишения на нормите за качество на
атмосферния въздух по измерените 26 броя показателя.
Сигнал за замърсяване на р.
„В и К“ ЕООД – Сигналът е изпратен по компетентност на „В и К“ ЕООД –
Тунджа в гр. Ямбол, в района Ямбол, РИОСВ – Ямбол в качеството на оператор на Канализационна
на моста на Търговията.
Стара Загора, БД система гр. Ямбол
ИБР – Пловдив
Сигнал за щъркел с наранено РИОСВ – Стара Сигналът е подаден и до Община Тунджа, които са

5. 04.09.2018 г.
6.

„зелен” телефон

04.09.2018 г. „зелен” телефон

7.

05.09.2018г

„зелен” телефон

8.

05.09.2018 г.

„зелен” телефон

9.

11.09.2018 г.

„зелен” телефон

крило в землището на село
Хаджидимитрово.
Сигнал за оцветена вода на
реката около село Кукорево,
община Тунджа.
Сигнал за притежаване и
продажба на препарирана
граблива птица в електронен
сайт.

Загора

извършили оглед на посоченото място, но не е намерен
бял щъркел.
РИОСВ – Стара Извършена е проверка от експерти на РИОСВ –Стара
Загора, БД ИБР – Загора. Не е констатирано оцветяване на водата в реката.
Пловдив
РИОСВ – Стара
Експерти на РИОСВ – Стара Загора съвместно с
Загора, ОД на МВР представители на ОД на МВР – гр.Стара Загора,
– гр.Стара Загора
извършиха проверка, при която е установено, че е
публикуваната обява за продажба на препарирана
граблива птица в сайта olx.bg от физическо лице от град
Стара Загора. В хода на проверката е установено, че
същото лице притежава следните видове препарирани
екземпляри: 1 бр. обикновен мишелов, 1 бр. забулена сова
и 1 бр. таралеж. Всички цитирани видове са включени в
приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР), като защитени и притежаването и
предлагането им за продажба е нарушение на чл. 38, т. 7 от
Закона за биологичното разнообразие. В тази връзка
установените при проверката екземпляри са конфискувани
от представителите на ОД на МВР – гр.Стара Загора и са
предадени за съхранение на РИОСВ – Стара Загора.
Срещу лицето е образувано досъдебно производство, тъй
като подлежи на наказателна отговорност, съгласно чл.
278 „г” от Наказателния кодекс (НК).

Сигнал за оцветяване на
водата на река Тунджа в
гр.Ямбол под моста на кв.
„Каргон”.
Сигнал за намерен сокол в
безпомощно състояние в
местност „Билянката”, град
Ямбол.
Сигнал за мъртва риба в река
Тунджа в землището на село
Ягода, община Мъглиж.

РИОСВ – Стара Извършена е съвместна проверка с експерти на БД ИБРЗагора, БД ИБР – Пловдив и РЛ- Стара Загора към ИАОС. Взети са водни
Пловдив
проби от река Тунджа за физико-химичен анализ.
РИОСВ – Стара
Загора
РИОСВ – Стара
Загора, БД ИБР Пловдив

Извършена проверка на място, но птицата – Обикновена
ветрушка е била вече мъртва.
Извършена е съвместна проверка с експерти от РЛ- Стара
Загора към ИАОС. Взети са водни проби от река Тунджа в
посочения участък за физико-химичен анализ. Резултатите
са изпратени до БДИР-Пловдив за становище.

10. 17.09.2018г.

„зелен” телефон

Сигнал за намерено диво
животно – норка в село
Маджерито, общ.Стара
Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

11. 20.09.2018г.

„зелен” телефон

Изпратен по компетентност на Община Чирпан.

12. 25.09.2018г.

„зелен” телефон

13. 25.09.2018г.

„зелен” телефон

Сигнал за изхвърляне на
Община Чирпан
отпадъци от казан по път в
село Средно Градище, община
Чирпан.
Сигнал за открита кафява
РИОСВ – Стара
мечка, уловена в примка в
Загора
землището на с.Скобелево,
общ.Павел баня.
Пожар на площадката на
РИОСВ – Стара
„Топлофикация Сливен” ЕАД.
Загора

14. 25.09.2018г.

„зелен” телефон

Извършена проверка на място, при която е установено, че
дейността се извършват по проект, съгласуван с МОСВ.
При проверката не са установени нарушения.

15. 25.09.2018г.

„зелен” телефон
ЗТ-91

16. 25.09.2018г.

„зелен” телефон

Сигнал за засипване с тежка РИОСВ – Стара
техника на водоеми в
Загора
землището на село Бял извор,
вероятно площите попадат в
Защитена зона „Река
Мартинка”.
Сигнал за замърсяване на
Община Казанлък
въздуха от запалени найлони
около канала в село Кънчево и
наличие на неприятни,
задушливи миризми от 3 дни.
Сигнали за запрашаване на
РИОСВ – Стара
въздуха в град Гълъбово. Като
Загора
източник е посочен ТЕЦ
Община Гълъбово
„Брикел”.

17. 28.09.2018г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване с
отпадъци зад Дом „Майка и
дете” в град Стара Загора

Изпратен по компетентност до Община Стара Загора.

Община Стара
Загора

За животното са оказани ветеринарни грижи от фондация
за диви животни. Във връзка със сигнала РИОСВ – Стара
Загора е извършила проверка във фермата за норки,
намираща се в с.Маджерито. При проверката не са
установени нарушения.

Извършена е проверка на място съвместно с ДЛС
”Мазалат” и СДП „Балкани”. Мечката е упоена,
прегледана, поставен е GPS - нашийник и освободена.
На 25.09.2018 г. е извършена проверка на площадката на
площадката
на
„Топлофикация
Сливен”
ЕАД.
Констатирано е неправилно съхранение на биомаса
(слама), за което ще се образува административно
наказателна преписка.

Извършена е проверка от Община Казанлък. Предприети
са мерки по потушаване на пожара. Няма нанесени щети

След получаване на сигнала, екип от РИОСВ – Стара
Загора координира със сигналоподателя, който съобщава
за епизодичен характер на замърсяването, което към
момента на обаждането не е налично.

