ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
№

ДАТА

1. 04.11.2019 г.

ПОСТЪП
ИЛ
СИГНАЛ
на „зелен
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Сигнали за миризми от
дейността на „Енерджи 2“
ООД, град Нова Загора,
подадени на
4,5,7,8,11,13,15,28,29
Ноември.
Сигнал за изхвърляне на
отпадъци в гребния канал в гр.
Ямбол

РИОСВ –
Стара Загора,
Община
Нова Загора

При извършения през 2019 г. текущ и извънреден контрол на
инсталацията за биогаз е установено спазване на действащите
законови и подзаконови нормативни актове по компоненти и
фактори на околната среда и същата работи в съответствие с тях.

Община
Ямбол

Община Ямбол е възложила услуга „Извършване на
механизирано почистване на наноси от бетонираното корито на р.
Тунджа в градската част – участък от километър 29 + 590 до
километър 31 + 323 и ръкав към Гребната база“ на фирмаизпълнител УСМ „Промстрой“ ООД
Извършен е обход на реката и е установен източника на
замърсяване – Мандра в с.Кортен. На собственика на мандрата е
дадено
предписание
за
незабавно
прекратяване
на
нерегламентираното заустване на отпадъчни води. За
установеното нарушение ще бъде образувана административнонаказателна процедура.

2. 05.11.2019 г.

„зелен”
телефон

3. 05.11.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за река, в която се
излива нещо в нея (от 1
седмица), която се намира в
гр. Нова Загора до
професионална гимназия за
селско стопанство на 50 м.
преди кръстовището.

РИОСВ
Стара Загора

4. 11.11.2019 г.

„зелен“
телефон

Сигнал за пяна и лош мирис от
р. Сазлийка от страна на
пречиствателна станция
Дерони

РИОСВ
Стара Загора

Извършена е проверка с пробонабиране на отпадъчна вода от
изход ПСОВ на Консервна фабрика „Дерони“ на „Диони“ ООД
гр.Стара Загора. След получаване на резултатите ще бъдат
предприети съответните нормативно определени действия.

5. 11.11.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за нападнат ловец от
мечка по време на лов. Има
нахапвания по цялото тяло.
Намира се в землището на с.
Търничени, общ. Павел Баня.

РИОСВ
Стара Загора

Извършена е незабавна проверка, нараненият ловец е потърсил
медицинска помощ и няма опасност за живота му.

6. 11.11.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух в района
на „Бисер Олива“ в гр. Стара
Загора

РИОСВ Стара Загора

Извършена проверка на място, отразена в Констативен протокол
№ 7148/ 11.11.19 г. Инсталацията е в съответствие със ЗЧАВ и
подзаконовата нормативна уредба. Не са констатирани аварийни
ситуации и не са издавани предписания.

7. 18.11.2019 г.

електронна
поща

Сигнал за нанесени щети от
кафява мечка на пчелини в с.
Сливито, общ. Мъглиж.

РИОСВ Стара Загора

Извършени са две проверки съвместно със служители на ТП ДГС
– Мъглиж. Ощетените лица ще се бъдат обезщетени за
нанесените щети от кафява мечка.

8. 25.11.2019 г.

„зелен”
телефон
електронна
поща

Сигнал за замърсяване на р.
Сазлийка при с. Ракитница. В
реката има пяна и измряла
риба. Замърсяването е след
тръба на сметището.

РИОСВСтара Загора

На 24.11.2019 г. експерти на РИОСВ - Стара Загора, БД ИБР Пловдив и Регионална лаборатория – Стара Загора провериха
района на с. Ракитница. Експертите са обходили района около
колектор, който зауства отпадъчните води от Регионален център
за управление на отпадъци (РЦУО) - Стара Загора, посочен като
евентуален източник на замърсяване. Не е констатирано изтичане
(заустване) на отпадъчни води от колектора в реката.
Непосредствено под тръбата на колектора – в бетонираната част,
не се наблюдават следи от заустване на отпадъчни води.
При направено частично разчистване на тревна растителност на
около два метра в ляво от тръбата, извън колектора, е
констатирано наличие на кафяви отлагания от отпадъчни води,
продължаващи до р. Сазлийка. Установено е, че над отвеждащия
колектор има оформен терен, осигуряващ безпрепятствен достъп
на различна техника (камиони, цистерни и др.) до точката на
заустване. В тази връзка на Община Стара Загора в качеството на
компетентен орган е издадено предписание за предприемане на
действия за ограничаване на достъпа с цел недопускане
нерегламентирано изпускане на отпадъчни води в реката в района

9. 25.11.2019 г.

„зелен“
телефон
електронна
поща

Сигнал за множество умряла
риба в р. Сазлийка при с.
Арнаутито под моста посока
към селото.

РИОСВСтара Загора

10. 27.11.2019 г.

„зелен
телефон“
електронна
поща

Сигнал за лилава вода, която
се излива от тръба в р. Тунджа
(до моста на Търговията) в гр.
Ямбол

РИОСВСтара Загора

на бреговото заустване на РЦУО - Стара Загора.
Констатирано е наличие на мъртва риба в реката под моста на
автомагистрала „Тракия“ в землището на с. Ракитница. Взети са
две водни проби повърхностни води от река Сазлийка в
присъствие на сигналоподателя за физико-химичен анализ, преди
и след точката на заустване на колектора. Водните проби и от
двата сигнала се анализират, а резултатите ще бъдат обявени
допълнително.
Извършена е проверка на 24.11.2015г. от екип от експерти на
РИОСВ – Стара Загора, БД ИБР – Пловдив и РЛ Стара Загора
към ИАОС.Не са установени точкови източници на отпадъчни
води в района между двете села.Предполага се, че мъртвата риба
е донесена от течението на р. Сазлийка от землището на с.
Ракитница. Взета е още една проба повърхностна вода за физикохимичен анализ от реката при моста в село Арнаутито. Водната
проба се анализира и резултатите ще бъдат обявени
допълнително.
Извършена е проверка с пробонабиране на отпадъчна вода от
„Индустриален колектор“ на Канализационната система на гр.
Ямбол. След получаване на резултатите ще бъдат предприети
съответните нормативно определени действия.

