ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮНИ 2015 ГОДИНА

№

ДАТА

1

07.05.2015 г.

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

2.

05.06.2015г.

„зелен” телефон

3.

08.06.2015г.

„зелен” телефон

4.

10.06.2015г.

„зелен” телефон

5.

11.06.2015г.

„зелен” телефон

6.

12.06.2015г.

„зелен” телефон

7.

15.06.2015г.

„зелен” телефон

8.

16.06.2015г.

„зелен” телефон

9.

24.06.2015г.

„зелен” телефон

10.

24.06.2015г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Наличие на строителни
отпадъци в покрайнините на гр.
Павел баня

РИОСВ-Стара
Загора; Кмет
на Община
Павел баня

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка на 09.06.2015г. При направения обход на
място се констатира наличие на нерегламентирани замърсявания със
строителни отпадъци в покрайнините на гр. Павел баня. Дадени са 2
предписания на кмета на общ. Павел баня за почистване на
горепосочените отпадъци със срок на изпълнение до 01.08.2015 г.
Сигнал за видяна кафява мечка в РИОСВ –
Извършена е незабавна проверка в с. Коларово, но не е установено
с. Коларово, общ. Стара Загора.
Стара Загора
наличие на кафява мечка.
Сигнал за паднал от гнездо
РИОСВ – Стара Птицата е транспортирана и настанена за доотглеждане в Спасителен
малък бял щъркел в с. Хребино,
Загора
център за диви животни – Стара Загора.
общ. Елхово.
Сигнал за сеч на вековно дърво РИОСВ – Стара Сечта е въз основа на предписание на РИОСВ – Стара Загора за
„Летен дъб” в градския парк на
Загора
премахване на опасен клон с голяма цепнатина. Уведомен е
гр. Ямбол
сигналоподателя за необходимостта от премахване на опасния клон
от вековно дърво „Летен дъб” в парка на гр. Ямбол
Сигнал за замърсяване на
РИОСВ - Стара Извършена проверка на място и съставен констативен протокол на
въздуха от дейността на
Загора
11.06.2015 г. Не са констатирани посочените в сигнала замърсители,
фабрика „Наталия“ гр.Стара
вследствие на което същият се счита за неоснователен.
Загора
Сигнал за незаконен пункт за
РИОСВ – Стара Извършена проверка, при която е установено, че същият пункт е
изкупуване на билки в центъра
Загора
регистриран в РИОСВ - Стара Загора и в него се извършва първична
на с. Воден, общ. Болярово
обработка на жълт кантарион.
Сигнал за намерена лястовица РИОСВ – Стара Птицата е транспортирана и настанена в Спасителен център за диви
Загора
животни- Стара Загора.
Сигнал за отсичане на орехови Община Чирпан Сигналът е изпратен за разглеждане по компетентност до Кмета на
дървета в с. Средно Градище,
Община Чирпан.
общ. Чирпан
Сигнал за наличие на миризми РИОСВ - Стара Извършена проверка на място. Не са констатирани посочените
на въглища и дим в района на
Загора
замърсители. По информация на сигналоподателите наличието на
фабрика „Наталия“ гр.Стара
миризми се усеща в определени моменти на денонощието. РИОСВ
Загора
ще извърши допълнително проверки в посочените моменти, които са
в извънработно време и изискват допълнителна организация.
Сигнал за поставена бодлива тел РИОСВ – Стара Извършена е проверка на 02.07.2015г. Дадено е предписание на

11.

24.06.2015г.

„зелен” телефон

12.

25.06.2015г.

„зелен” телефон

13.

26.06.2015г.

„зелен” телефон

по оградата на входа на ПЗ
Загора
„Дрънчи дупка”, с. Мелница,
общ. Елхово.
Получен сигнал за
Кмет на община
нерегламентирани замърсявания Опан, РИОСВс битови отпадъци в регулацията Стара Загора
на с. Бяло поле, община Опан,
област Стара Загора
Изгаряне на отпадъци Ямбол
РИОСВ-Стара
Загора

замърсяване с отпадъчни води
от дейността на птицекланица за
патици в с. Оризово, общ.
Братя Даскалови на „Херон
Трейд“ООД

РИОСВ-Стара
Загора

Директора на ДГС – Елхово за премахване на бодливата тел и
подмяна на оградата с нова от дървен материал.
Извършена проверка на място на 24.06.2015 г. и съставен
констативен протокол. Констатирано е наличие на стари и нови
замърсени с битови отпадъци терени в западната част на село Бяло
поле. Дадено е предписание на кмета на Община Опан за почистване
и недопускане на нови замърсявания.
Изпратени са писма до кметовете на двадесетте общини на
територията на РИОСВ-Стара Загора, да упражнят контрол,
съобразно правомощията си с цел недопускане на нерегламентирани
изгаряния на растителни и отпадъци от опаковки в землищата на
селата.
На 01.07.2015г. е извършена съвместна проверка на място от
експерти на РИОСВ - Стара Загора и Община Братя Даскалови. На

площадката има изградена локална пречиствателна станция за
производствените води, след което водите постъпват в лагуна.
При извършения оглед на лагуната в източния край се установи
наличие на гофрирана тръба, чрез която отпадъчните води се
заустват в отводнителен канал без изискващото се за това
разрешително по Закона за водите. На дружеството е издадено
предписание за преустановяване на изтичането на отпадъчни води
след лагуната и премахване на тръбата със срок 03.07.15г. За
констатираното нарушение на „Херон Трейд“ООД, гр. Пловдив е
образувана административно-наказателна преписка.

