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

ДАТА

1.

26.02.2018 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
СИГНАЛ
телефон
/електронна поща/
електронна поща
Сигнал на електронна
поща за продажба на
свраки в електронен
сайт.
„зелен” телефон
Сигнали за замърсяване
на въздуха и наличие
на миризми от работата
на „Градус” в град Нова
Загора подадени на 1, 7,
15, 19 и 20 март.

2.

01.03.2018 г.

3.

06.03.2018 г.

4.

06.03.2018 г.

5.

09.03.2018 г.

електронна поща

6.

12.03.2018 г.

електронна поща

електронна поща

електронна поща

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ – Стара Извършена проверка в посочения сайт, но такава обява не е
Загора
открита. В тази връзка РИОСВ – Стара Загора не може да
предприеме действия по компетентност за образуване на
административно наказателно производство.
РИОСВ – Стара Последното имисионно обследване на атмосферния въздух
Загора и община в град Нова Загора не показва превишение на
Нова Загора
регламентираните средночасови норми по наблюдаваните
атмосферни замърсители. Съгласно годишния график,
предстои ново измерване на състоянието на атмосферния
въздух в града от Мобилна измервателна станция на
ИАОС.
за Община Стралджа Изпратен по компетентност до община Стралджа.

Сигнали
нерегламентирано
сметище в южната част
на село Люлин, община
Стралджа,
област
Ямбол и замърсяване
на река Господаревска.
Сигнали за продажба
на защитен животински
вид - дива котка в сайт
на социалните мрежи.
Сигнал за отглеждане
на
крави
при
нехигиенни условия в
село Сърнево, община
Раднево, област Стара
Загора.
Сигнал за наличие на
миризми и замърсяване
от Регионално депо –

РИОСВ – Стара
Загора
Община Раднево
и ОДБХ- Стара
Загора

Извършена проверка на място съвместно с полицейски
инспектор от РУ „Полиция” – гр. Казанлък, при която не е
установен мъртъв екземпляр от вида европейска дива котка
(Felis silvestris), както и наличие на други защитени видове.
Изпратен по компетентност до община Раднево и ОДБХСтара Загора

На 16 март комисия от експерти на РИОСВ – Стара Загора,
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БД ИБР)
– Пловдив, Регионална лаборатория – Стара Загора към

Ямбол, землището на
село Хаджидимитрово и
за
високи
шумови
емисии
от
производствената
площадка и натрупване
на отпадъци от опаковки
на разположената в
съседство фирма „Сорт
комерс”

7.

30.03.2018 г.

„зелен” телефон

8.

30.03.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за изливане на
отпадъчни
води
в
улична
канавка
в
центъра
на
село
Маджерито,
община
Стара Загора от близка
фирма.
Сигнал за изпускане на
отпадъчни води в река
Тунджа в района на
„Биков мост” в град
Ямбол

Община Стара
Загора

„ВиК”- Ямбол
Община Ямбол

Изпълнителна агенция по околна среда и служители на
общини Сливен и Ямбол извършиха проверка.
Установено е преливане от заблатения участък на шахта
калник към дъждовната канализация, за което бяха издадени
2 предписания за понижаване нивото на водата в описаните
участъци и преустановяване на вливането им в дъждовната
канализации, както и възстановяване обшивката на
ретензионния басейн.
Експертите констатираха, че ретензионният басейн е
запълнен на 50 % и в момента на проверката се извършва
извозване по възлагане на сдружението на общините към
ГПСОВ – Сливен. По възлагане на БД ИБР бяха взети 4
броя проби за последващ лабораторен анализ.
Предстои последваща контролна проверка за изпълнение на
дадените предписания.
Извършена е проверка и на фирма „Сорт комерс” ЕООД. От
направената проверка на място е констатирано, че няма
разпространение на неприятни миризми извън границата на
площадката. Представени са протоколи от собствени
периодични измервания на емисиите на шум от 30.01.2018г.,
от които е видно, че не са превишени граничните стойности
на шумови емисии, определени с Наредба №6/26.06.2006г.
Не се установиха натрупани отпадъци около площадката на
дружеството.
Изпратено по компетентност до община Стара Загора.

Изпратено по компетентност до „В и К” – Ямбол и община
Ямбол.

