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

:

№

ДАТА

1. 22.11.2016 г.

2.

02.12.2016; г.

'

ПОСТЪПИЛ
ОТГОВОР
СИГНАЛ
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
НА
на „зелен”
СИГНАЛ
ИНСТИТУтелефон
ЦИЯ
/електронна поща
електронна поща Сигнал за констатирани РИОСВ - Стара Във връзка с постъпил в РИОСВ - Стара Загора сигнал за
незаконни съоръжения
констатирани незаконни съоръжения (гюмета) в района на
Загора.
(гюмета) в района на яз.
язовир Раднево в землището на е. Даскал Атанасово, община
Раднево в землището на с.
Раднево, експерти на инспекцията извършиха проверка на
Даскал Атанасово,
терен на 06.12.2016г. за която е съставен констативен
община Раднево
протокол. При проверката се установи наличие на метално
съоръжение (гюме), вкопано в земята за лов на водолюбиви
птици в имот. На около 1,5 км северно от установеното гюме
в друг имот има наличие на второ метално съоръжение
(гюме), вкопано в земята за лов на водолюбиви птици.
Цитираните по-горе имоти в землището на село Даскал
Атанасово, община Раднево и са собственост на община
Раднево, с начин на трайно ползване (НТП)-„пасище, мера”.
Гюметата представляват съоръжения използвани за лов на
водолюбиви птици й са включени в приложение № 5 Забранени уреди, методи и средства за улавяне и убиване
към чл.44, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР). На кмета на общината е издадено предписание за
премахване
на
металните
съоръжения(гюмета)
разположени в двата имота, собственост на община Раднево.

зелен” телефон

Сигнал,
подаден
от РИОСВ
дежурен
телефон
на Загора
община- Стара Загора, за
запрашаване на- въздуха
от работата на кариера- да
преработка- на инертни
материали-, в село* Братя
Кунчеви.

Стара Извършена е проверка на място на площадката на кариера за
добив и преработка на инертни материали в с. Братя
Кунчеви. Съставен е констативен протокол и дадено
предписание за недопускане на разпрашаване на материал от
депонираните на открито на фигури от най-ситната фракция.
В случая запрашаването е следствие на силен вятър с посока
от обекта към селото. В момента на проверката – 16:00 часа
на 02.12.2016 г. обектът не функционира и не се констатира
запрашаване на района.

3.

4.

22.12:2016 г.

30.12.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за изливане на
мътно бяла вода в река
Банянска от площадката
на консервна фабрика
РИОСВ
„Дерони“ в местност
Загора
„Мечи кладенец“.

-

Извършена е проверка на 23.12.2016 г. отразена в
констативен протокол. При огледа на място се установи, че
няма изтичане на мътно-бели води от .площадката на
консервната фабрика. Водите на реката са с бистър цвят. Не
се установи и наличие на люспи или други отлагания. В тази
връзка не е взета водна проба от консервната фабрика
„Диони“ ООД, ,гр. Стара Загора. Последното емисионно
Стара пробонабиране на отпадъчни води на „Диони“ ООД гр.
Стара Загора е извършена на 20.10.2016 г. като извършените
анализи не показват превишения на ИЕО, съгласно
издаденото разрешителното за заустване на отпадъчни води
от БД ИБР - Пловдив. За обстоятелствата; свързани с
осъществения контрол на 23.12.2016 г. е информиран
сигналоподателя, който е отказал да присъства на

Замърсяване на въздуха и
РИОСВ - Стара
наличие на миризми в
Загора.
село Полски градец,
община Раднево.

Дадено предписание на “ТЕЦ Марица изток-2” ЕАД, с.
Ковачево за предприемане на мерки за недопускане на
разпрашаване и разпространение на миризми от депото за
неопасни отпадъци и е информиран сигналоподателят.

