ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

№

ДАТА

1. 01.10.2019 г.

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

2. 01.10.2019 г.

„зелен”
телефон

3. 03.10.2019 г.

„зелен”
телефон

4. 07.10.2019 г.

Писмо
МОСВ

СИГНАЛ

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

Сигнали за миризми от
РИОСВ –
дейността на „Енерджи 2“ Стара Загора,
ООД, град Нова Загора,
Община
подадени на 1,2,4,7,8,9,10,14, Нова Загора
15,16,17,18,21,23,24,25,28,29,3
0 октомври
Сигнал за силна миризма на
РИОСВотрова от контейнери като Стара Загора
бетонови кубчета в района на
и
с. Еленово на разклона за с.
Прохорово и с Златари,
Община Нова Загора
Сигнал за мъртва риба в р.
БД ИБР –
Тунджа при с.Тенево
Пловдив,
РИОСВ
Стара Загора

на Сигнал за замърсяване с
отпадъци в с. Окоп, общ.
Тунджа

РИОСВ
Стара Загора
Община
Тунджа

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

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.
От РИОСВ е извършена проверка в землището на с. Еленово (до
разклона за с. Прохорово и с. Златари) на площадка за негодни
препарати за растителна защита, обезопасени в Б-Б кубове.
Проверката е съвместна с представители на Община Нова Загора.
Не е установено нарушаване целостта на кубовете, няма
разпръскване или наличие на миризми от тях.
Съвместна проверка с БДИБР при която се установи наличие на
мъртви риби - единични екземпляри 10 - 12броя. При проверката
е извършен оглед на реката- не е констатирано нерегламентирано
заустване. По възлагане на БД ИБР е взета 1 брой проба
повърхностна вода за физико-химичен анализ.
Извършена е проверка на място съвместно с общ. Тунджа, като
са установени нерегламентирани замърсявания с смесени битови
и строителни отпадъци зад бензиностанцията в с. Окоп. Дадени
са предписания за предприемане на мерки и действия по
почистване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци,
които са изпълнени в срок.

5. 09.10.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за пластмасови
опаковки,които не се предават,
а се горят от. Фирма СкаларЕко има сключен договор с
Станил Пенев и ППЗК
Единство в с.Винарово
Сигнал за гр.Гълъбово над
който се носи сива мъгла и е
обгазен. От ТЕЦ намиращ се
Югозападно от Стара Загора
се носи черен дим

6. 14.10.2019 г.

„зелен”
телефон

7. 14.10.2019 г.

„зелен”
телефон

8. 14.10.2019 г.

елект.поща

9. 14.10.2019 г.

Писмо
МОСВ

10. 16.10.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за горящ терен –
нерегламентирано
замърсяване с отпадъци в гр.
Мъглиж
Сигнал за качена обява в
olx.bg за продажба на
препарирана граблива птица

от Сигнал за замърсяване около
чашката на язовир Копринка

Сигнал за мъртва риба в р.
Сазлия в гр. Гълъбово

Община
Чирпан

Проверка на място е извършена от Община Чирпан. В РИОСВСтара Загора е представено копие на протокол за извършената
проверка. Не са констатирани нарушения.

РИОСВ Стара Загора

Отчетени са завишени концентрации на серен диоксид от АИС
Гълъбово, от РИОСВ – Стара Загора са издадени предписания за
незабавно предприемане на всички мерки за намаляване на
емисиите серен диоксид на топлоелектрическите централи (ТЕЦ)
от комплекса „Марица изток”. На 15.10.2019г. се извърши
проверка на площадката на „Брикел” ЕАД, при която е
установено изпълнение на издадените предписания.
Препратен по компетентност до Община Мъглиж. Пламъка е
овладян от РД ПБЗН

Община
Мъглиж
РД ПБЗН
ОД на МВРЯМБОЛ

РИОСВ
Стара Загора
ДГС
Казанлък
БД ИБР –
Пловдив,
РИОСВ
Стара Загора

По случая се извърши проверка със съдействието на РПУ –
Ямбол, като на лицето публикувало обявата се състави акт за
установено административно нарушение по Закона за
биологичното разнообразие, а препарираната птица е отнета в
полза на държавата.
Извършена е проверка на място съвместно с ДГС Казанлък, като
са установени нерегламентирани замърсявания с смесени битови
и строителни отпадъци около чашката на язовир Копринка.
Дадени са предписания на ДГС Казанлък за предприемане на
мерки и действия по почистване на нерегламентираните
замърсявания с отпадъци, които са изпълнени.
Съвместна проверка с БД ИБР при която се установи наличие на
мъртви риби 20-30броя в реката, преди саваците на ПС Сазлия.
Не е установено нерегламентирано заустване. По възлагане на БД
ИБР е взета 1 брой проба повърхностна вода.

11. 17.10.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за два броя умрели
орли ,които са червени и
предполагат,че са отровени в
средата на нива,която е на 100
км от главния път

РИОСВ
Стара Загора

12. 24.10.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за изхвърлени гуми и
боклуци в нерегламентирано
сметище в с.Селиминово,
община Сливен, под ромската
махала.

РИОСВ
Стара Загора

13. 24.10.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за камион Рено №СТ55-00СТ,който изсипва
боклуци в .Еленино, община
Стара Загора, близо до
кариерата за добив на камък.

Община
Стара Загора

Сигнал за намерени мъртви 2 екземпляра от видовете –
Обикновен мишелов (Buteo buteо) и Ливаден блатар (Circus
pygargus) в нива между гр. Нова Загора и с. Кортен, общ. Нова
Загора. Мъртвите птици са предоставени на „Спасителен център
за диви животни”, гр. Стара Загора за определяне причината за
смъртта
Извършена е проверка на място като са установени замърсявания
със смесени битови отпадъци и изхвърлени гуми от източната
страна на село Селиминово до ромската махала и от двете страни
на пътя. Дадени са предписания за предприемане на мерки и
действия по почистване на нерегламентираните замърсявания с
отпадъци, които са изпълнени.
Предаден на община Стара Загора за предприемане на мерки и
действия.

