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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
СИГНАЛ
телефон
/електронна поща/
електронна поща
Сигнали за обява в
интернет
сайт
за
продажба на защитени
видове птици.
„зелен” телефон
Сигнали за миризми от
фирма „Градус 2” в
град Нова Загора.

1.

02.01.2018

2.

0431.01.2018 г.

3.

04.01.2018 г.

електронна поща

4.

11.01.2018 г.

„зелен” телефон

5.

12.01.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за незаконна
сеч
в
защитена
местност
„Туловска
кория“,
община
Мъглиж.
Сигнал за замърсяване
на въздуха от работата
на цех и магазин за
мебели в град Ямбол.
Сигнал за замърсяване
на въздуха вследствие
на изгаряне на кабели в
пункт за изкупуване на
отпадъци
в
индустриалната зона на
Стара Загора до жп

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ – Стара
Загора

Проведен телефонен разговор на номера, посочен в
обявата, и е установено, че се касае за продажба на голяма
белочела гъска, който вид не е защитен по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие.
В графика за контролната дейност е предвидена
комплексна проверка по компоненти и фактори на
околната среда: емисии в атмосферата, води и управление
на отпадъци. Допълнително, в процес на утвърждаване е
годишния график за Мобилните автоматични станции. В
същия, комисия е предложила извършване на имисионно
обследване на гр. Нова Загора – четири измервания,
равномерно разпределени в рамките на календарната
година, за оценка качеството на атмосферния въздух.
Инсталацията за биогаз е приведена в съответствие с
изискванията на екологичната нормативна уредба.
Извършена проверка на място съвместно с ДГС „Мъглиж”,
при която се констатира незаконна сеч от неизвестен
извършител. С цел установяване на извършителя, за
констатираното нарушение ДГС „Мъглиж” е уведомило
Районна прокуратура - Казанлък.
Изпратен по компетентност до община Ямбол

РИОСВ– Стара
Загора
Община Нова
Загора

ДГС „Мъглиж” и
РИОСВ – Стара
Загора
Община Ямбол

РИОСВ – Стара
Загора

Извършена проверка на място, при която се констатира
изгаряне на дърва в приспособен за целта варел за огрев на
работниците на площадката. Не се установи изгаряне на
кабели. На управителя е издадено предписание да не
допуска изгаряне на отпадъци и палене на огън на
площадката.

6.

19.01.2018 г.

електронна поща

линията – южно от ул.
„Любен Каравелов“.
Сигнал за незаконна
продажба в град Стара
Загора от физическо
лице
на
елек
от
защитен
животински
вид в електронен сайт.

РИОСВ – Стара
Загора

Извършена е проверка на място, при която се установи, че
елекът е изработен от естествена кожа от заек. Използвани
са отделни парчета от заешка кожа, които са обработени и
допълнително оцветени, имитиращи кожа на рис.

