ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮНИ 2020 ГОДИНА
№

ДАТА

1. 01.06.2020 г.

2. 02.06.2020 г.

4. 03.06.2020 г.

5. 03.06.2020 г.

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
ОТГОВОР
Л СИГНАЛ
НА ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнал за наличие на умряла
БД ИБР
телефон
риба в гр. Гълъбово, по брега
Пловдив
на язовир „Розов кладенец”,
РИОСВ
до ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”,
Стара Загора
гр. Гълъбово.
„зелен”
Сигнали за лоша миризма от
телефон
„Eнерджи -2“ ЕООД, гр. Нова
РИОСВ
Загора, подадени на 02, 03, 04,
05, 09, 10, 11, 12, 15, 19, 22, 23,
24, 25, 29 юни 2020 г.
„зелен”
Сигнал за миризма в с.
РИОСВ
телефон
Обручище, общ. Гълъбово, за
която не може да се определи
източникът.
„зелен”
телефон

В с. Бояново, общ. Елхово
канализацията се отича в
реката. В реката не се
поддържа санитарният
минимум на вода. Водата,
която е нужна идва от язовира
на селото, но концесионерът
не изпуска вода от язовира.

РИОСВ
Стара Загора
Община
Елхово

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е съвместна проверка от експерти на БД ИБР
Пловдив, РИОСВ Стара Загора и РЛ Стара Загора. При
проверката са взети водни проби повърхностна и отпадъчна вода.
След получаване на резултатите ще бъдат предприети
нормативно определените действия.
При извършения 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.
Извършена проверка от 09.06 до 12.06.2020 г. за изпълнение на
условия от Комплексното разрешително на „Брикел” ЕАД,
включително са извършени контролни емисионни измервания от
акредитирана лаборатория. За установеното неизпълнение на
условия
е
образувано
административнонаказателно
производство.
Извършена е проверка и са дадени предписания на Община
Елхово за преустановяване изтичането на битово-фекални води в
реката в с.Бояново.

6. 08.06.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух в
източната част в землището на
с. Маджерито, община Стара
Загора.

РИОСВ
Стара Загора

Извършена е проверка на място. В с. Маджерито не се установи
наличие на дим. При проверката в „Лора-2004“ ООД също не се
установи друг източник на димни газове, освен тези, които са
разрешени с Комплексно разрешително.

7. 08.06.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за паднал щъркел от
гнездо, който не може да лети
в с. Хаджидимитрово, общ.
Казанлък.

РИОСВ
Стара Загора

Птицата е настанена за лечение в Спасителен център за диви
животни – гр. Стара Загора

8. 15.06.2020 г.

„зелен”
телефон

Община
Стара Загора

Сигналът е препратен по компетентност на Община Стара Загора.

9. 15.06.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ
Стара Загора

10. 17.06.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за изкопаване на
азбестови тръби в шахтата над
с. Дълбоки към хижа
„Моравей”. Сигнал за
безразборно събаряне на
дървета и замърсяване на
водата.
Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух от
дейността на ТЕЦ „Брикел”
ЕАД.
Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух в гр.
Стара Загора, в района на ул.
„Любен Каравелов” № 2.

На 23.06.2020 г. е извършена проверка, при която са извършени
включително и контролни емисионни измервания от
акредитирана лаборатория. Нормите за допустими емисии,
определени в Комплексното разрешително са спазени.
Извършен е обход на посочения в сигнала район. Не се установи
замърсяване на атмосферния въздух, както и емисии на
интензивно миришещи вещества в посочения район.

11. 18.06.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
микроязовир, който се намира
между гр. Казанлък и гр. Крън,
по танковия път.

БД ИБР
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора

РИОСВ
Стара Загора

Извършена е съвместна проверка от експерти на БД ИБР
Пловдив, РИОСВ Стара Загора и РЛ Стара Загора. Не е установен
източника на замърсяване на микроязовира.

12. 22.06.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за физическо лице ,
което измъчва таралеж.

РИОСВ
Стара Загора

С писмо изх. № ЗТ-69(1)/ от 22.06.2020 г. е уведомена е Окръжна
прокуратура – Стара Загора за предприемане на действия по
компетентност.

14. 23.06.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за замърсяване на р.
Блатница, в гр. Нова Загора на
23.06.2020 и 24.06.2020г.

15. 29.06.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за силна миризма в гр.
Стара Загора, на площадката
на „Агрохим-Спектър” ООД.

БД ИБР
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора
РИОСВ
Стара Загора

Извършена е проверка от експерти на БД ИБР Пловдив, РИОСВ
Стара Загора и РЛ Стара Загора с пробонабиране на
повърхностна вода от р.Блатница. Не е установено
нерегламентирано заустване на отпадъчни води.
Същият ден при експлоатацията на инсталацията в „Панхим“
ООД, не са регистрирани аварийни ситуации. Инсталацията се
експлоатира съгласно екологичното законодателство и
издаденото комплексно разрешително.

