ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА
№

ДАТА

1.

06.01.2015г.

Електронна поща

2.

0
9.01.2015 г.

„зелен” телефон

3.

14.01.2015 г.

„зелен” телефон

4.

20.01.2015 г.

„зелен” телефон

5.

22.01.2015 г.

Електронна поща

6.

20.01.2015 г.

„зелен” телефон

22.01.2015 г.

„зелен” телефон

28.01.2015 г.

„зелен” телефон

7.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна поща

8.

СИГНАЛ

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка по изнесените обстоятелства в интернет сайта. За
Сигнал за публикувана обява
РИОСВ –
откриване на лицето публикувало обявата е потърсено съдействието на
в интернет за продажба за
Стара Загора РУП – Чирпан, след което ще се предприемат административно защитен вид Щиглец
наказателни мерки по Закона за биологичното разнообразие.
Сигнал за замърсяване на
Извършена проверка и съставен протокол. Не е установено замърсяване
атмосферния въздух в района РИОСВ –
на атмосферния въздух към момента на проверката.
на Ел маркет в Стара Загора Стара Загора
на ул. „Темида” № 1
Сигнал за замърсяване на
На същата дата двама експерти извършиха оглед на района в и около с.
атмосферния въздух в района РИОСВ –
Змейово и Баритна мина, както и източно от гр. Стара Загора. Не е
на с. Змейово и района на Стара Загора установено замърсяване на атмосферния въздух.
Баритна мина
Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух в района РИОСВ –
Извършена проверка и съставен констативен протокол. Не е установено
на кв. „Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора замърсяване на атмосферния въздух към момента на проверката.
Стара Загора
Извършена проверка на място, съвместно с кмет на Кметство Хрищени и
е съставен констативен протокол. При направения оглед е установено
Сигнал за замърсяване около
РИОСВ –
нерегламентирано замърсяване със смесени битови и строителни
боровата
гора
на
село
Стара Загора отпадъци от двете страни на пътя, водещ до водоема в северната част на
Хрищени
селото и достигащо до горския масив. Дадени са предписания за
предприемане на действия по почистване на замърсяването.
Сигнал за замърсяване на
На същата дата двама експерти извършиха оглед на района около фирма
атмосферния въздух в района РИОСВ –
„Роси” в индустриална зона. Не е установено замърсяване на
на кв. „Индустриален”, гр. Стара Загора атмосферния въздух.
Стара Загора.
Сигнал за замърсяване от
Извършената проверка на място на 23.01.2015 г. констатира
дейността на свинеферма РИОСВ –
нерегламентирано заустване на отпадъчни води. Издадени са 2
„ТЕДДИ-КОМ”ООД,
с. Стара Загора предписания и е съставен акт за административно нарушение по Закона
Оряховица, общ. Стара Загора
за водите.
Сигнал за замърсяване на р.
Извършена проверка на място съвместно с експерт на РЛ – Стара Загора
Соколица от дейността на
на 28.01.2015 г. Взети са водни проби руднични води преди заустване в
РИОСВ –
„Мини Марица Изток” ЕАД,
р. Соколица от рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, общ. Гълъбово,
Стара Загора
гр.
Раднево
рудник
експлоатиран от „Мини Марица Изток”ЕАД, гр. Раднево.
„Трояново-3”,
с.

9.

28.01.2015г.

„зелен” телефон

10.

28.01.2015 г.

„зелен” телефон

Медникарово, общ. Гълъбово.

РИОСВ –
Сигнал за намерена мъртва
Стара Загора
птица – лебед в района на яз.
ОДБХ„Овчарица”, общ. Раднево
Стара Загора
За
животновъден
обект,
разположен в дворно място, в Община
с. Питово, община Нова Нова Загора
Загора, който според подателя и ОДБХ
на сигнала не отговаря на гр. Сливен
хигиенните изисквания.

Информирана е Областната дирекция по безопасност на храните – Стара
Загора и извършена съвместна проверка на място на 28.01.2015г.
Мъртвата птица е Къдроглав пеликан и е предадена на ОДБХ – Стара
Загора за изследване .
Изпратен за решаване по компетентност.

