ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮНИ 2016 ГОДИНА

ДАТА

1.

01.06.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

„зелен” телефон

2

08.06.2016 г.

електронна поща

3

27.06.2016 г.

„зелен” телефон

4

28.06.2016 г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

В гр. Сливен на
ул.”Чудомир
Костадинов” в частен
имот е образувано
нерегламентирано
замърсяване с отпадъци,
наблюдават се и трупове
на животни.

Сигнал за изхвърляне на
храстовидна
растителност в язовир
„Розов кладенец” при
„топлия канал”

Сигнал за намерена
сухоземна костенурка в
град Павел баня
Сигнал за намерен
гларус със счупено
крило в централната част
на град Ямбол

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Община Сливен
РИОСВ - Стара
Загора

Община Гълъбово
РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора
РИОСВ – Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка на място на 01.06.2016 г.
Сигналът е неоснователен.

Извършена е съвместна проверка с община
Гълъбово. Обходен е участъка, посочен в сигнала, и
е установено наличие на ниска храстовидна
растителност в „топлия канал”. В тази връзка е
извършена проверка на НЕК - предприятие
„Язовири и каскади” ЕАД, язовирен район „Розов
кладенец”, който стопанисва язовира. Дружеството е
възложило да се извърши почистване на
хидротехническото съоръжение – „топъл канал” с
цел осигуряване на проводимост и нормална работа
на съоръжението. Издадено е предписание на
дружеството при почистването да не се изхвърля
растителна маса в хидротехническото съоръжение.
Екземплярът е взет и пуснат на свобода в естествена
среда на територията на НП „Централен Балкан”.
Птицата е сребриста чайка със счупено крило,
намерена в централната част на гр. Ямбол. Тя е
транспортирана и настанена за лечение в
Спасителен център за диви животни - Стара Загора.

5

6

7

29.06.2016 г.

30.06.2016 г.

30.06.2016 г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

електронна поща

Запрашаване на терен на
бившото АТЗ Ст.Загора
от трошене на
строителни отпадъци от
„Феролекс Ресайкъл”
ЕООД

Сигнал за умряла риба
на моста за село Даскал
Атанасово, община
Раднево
Сигнал за наличие на
миризми и изливане на
отпадъчни води от
работата на обект в село
Кукорево

РИОСВ – Стара
Загора

БДИБР
РИОСВ-Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора
Община Ямбол

Извършена е проверка на място. Сигналът е
основателен. Издадено е предписание до „Феролекс
Ресайкъл” ЕООД за недопускане на запрашаване
извън площадката при извършване на трошене на
строителни отпадъци.
Извършена е проверка на място. Сигналът е основателен.
Взети са водни проби за изследване от РЛ –Стара Загора.
В момента на проверката не е установена причината за
наличие на умряла риба в реката, както и не са
установени точкови източници на замърсяване. След
получаване на резултатите от изпитването на водните
проби, същите ще бъдат предоставени на БД ИБР.
Извършена е проверка на място на площадката на ГМВ
Груп - Фууд полимерс индъстри" ЕООД в село Кукорево.
При извършения оглед и обход на площадката на обекта
не се установи наличие на миризми, характерни за
производствената дейност извън площадката на обекта.
Не се установи и нерегламентирани зауствания на
отпадъчни води

