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

ДАТА

1. 01.04.2020 г.

2. 01.04.2020 г.

3. 02.04.2020 г.

4. 07.04.2020 г.

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
ОТГОВОР
Л СИГНАЛ
НА ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнал за горене на отпадъци
телефон
и наличие на гъст черен димРИОСВдо автоморга „Драголов” по
Стара Загора
пътя Стара Загора – Бъдеще,
вляво от селото.
„зелен”
В с. Горска поляна Петър
телефон
Петков ползва дере, в което
Община
изсича дървета, които според
Болярово
сигналоподателя попадат в
Натура 2000.
„зелен”
В гр. Ямбол, парк „Боровец”
РИОСВ –
телефон
няма поставени контейнери за Стара Загора
смет.
Община
В Община Тунджа има
Ямбол
нерегламентирани сметища по
Община
пътя между селата.
Тунджа
„зелен”
Сигнали за неприятни
телефон
миризми от „Енерджи-2” в гр.
РИОСВНова Загора. Вятърът се
Стара Загора
обръща, вселдствие на което
миризмата идва към целия
град, подадени на 07, 08, 13,
14, 16, 21, 23, 24, 27 и
28.04.2020 г.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка, отразена в КП № 7582/01.04.2020 г. на
площадката с местонахождение в землището на с. Бъдеще. Не е
констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци.
Сигналът е изпратен до Община Болярово за разглеждане по
компетентност.

Сигналът е изпратен за разглеждане по компетентност до
община Тунджа. След извършена проверка е констатирано, че
сигналът е неоснователен.

Извършена е комплексна проверка през м. февруари.
Инсталацията е в съответствие с екологичното законодателство.

5. 07.04.2020 г.

„зелен”
телефон

6. 13.04.2020 г.

„зелен”
телефон

7. 14.04.2020 г.

„зелен”
телефон

8. 16.04.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за облак от прах, който
се носи към с. Самуилово от
„Топлофикация- Сливен”
ЕАД.
В гр. Сливен има гъст дим и
прах от „Топлофикация„Сливен” ЕАД.
В гр. Сливен има запрашеност
на въздуха от сгуротвала на
„Топлофикация-Сливен” ЕАД.
В гр. Сливен, кв. Надежда, в
местност „Мелница” се
изхвърлят отпадъци с камион
и създава нерегламентирано
сметище за отпадъци.

Сигнали за замърсяване на р.
Тунджа и наличие на умряла
риба в района на гр.
Николаево са подадени на 14,
21, 22 април 2020 г.
Предполагат, че е от
кравеферма в с. Елхово.
Наличие на пяна – сивокафява, желеобразна маса във
водите на р. Тунджа, на моста
на гр. Николаево до помпената
станция.
Сигнал за оцветяване в
червено-лилаво на р. Тунджа в
гр. Ямбол до моста на
търговията, кв. Златен рог,

РИОСВСтара Загора

РИОСВ –
Стара Загора
Община
Сливен

От РИОСВ- Стара Загора е издадено предписание до оператора за
предприемане на мерки и незабавно реализиране на всички
действия за минимизиране и прекратяване на запрашаването от
Депото за неопасни производствени отпадъци на дружеството,
както и транспортните пътища към него. Предписанието е
изпълнено в срок, за което РИОСВ-Стара Загора е уведомена
писмено.

РИОСВСтара Загора
Община
Николаево

Сигналът е изпратен до Община Сливен за разглеждане по
компетентност. При извършената проверка на място от
служители на общинска администрация - Сливен е установено, че
сметосъбиращ камион е аварирал – нарушена е целостта на
товарната част, вследствие на което част от отпадъка се е
разпилял на мястото. До управителя на сметосъбиращото
дружество са дадени предписания за преместване на камиона и
почистване на разпилените отпадъци.
Извършена съвместна проверка с експерти на РЛ-Стара Загора
към ИАОС и община Николаево.Взети са водни проби
повърхностни води от р.Тунджа. Не е констатирано замърсяване
на реката от кравеферма в с.Елхово, община Николаево.

БД ИБР –
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора

Извършена съвместна проверка с експерти на РЛ-Стара Загора
към ИАОС.Взети са водни проби повърхностни и отпадъчни води
от „Индустриален колектор“ в гр.Ямбол. След получаване на
резултатите ще бъдат предприети съответните нормативно

бл.41.

регламентираните действия.

9. 17.04.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за силна задушлива
миризма и дим от
„Топлофикация-Сливен” ЕАД.

РИОСВ –
Стара Загора

10. 21.04.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ –
Стара Загора

11. 22.04.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за обгазяване от ТЕЦ
в Гълъбово, мирише на сяра,
работят без сероочистка,
подадени на 21 и 28.04.2020 г.
Сигнал за намерен керкенез
със счупено крило в с.
Зимница, община Стралджа.

12. 23.04.2020 г.

„зелен”
телефон

„ВиК“ ЕООД Препратен по компетентност
Стара Загора

13. 24.04.2020 г.

„зелен”
телефон

14. 27.04.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за вливане на фекалии
в реката, гр. Стара Загора, бул.
„Цар Симеон Велики” 277,
автомивка „Самара”, на моста.
Сигнал за неправомерно
събиране на кора от дървестни
видове в Сливенския балкан, в
землището над с. Трапоклово.
Сигнали за силна миризма от
свинарник на 30 метра от с.
Събрано, община Нова Загора,
подадени на 27 и 28 април

РИОСВ –
Стара Загора

По данни на оператора в 11:00 часа е започнато разпалване на
ЕК-2 и работят 4 мазутни горелки, съгласно изискванията на
комплексно разрешително. В 16:10 часа ЕК-2 е достигнал
работните параметри и са въведени в експлоатация очистващите
съоръжения (ЕФ-2 и ГОИ). Поради празничният ден
комуникацията с оператора е извършвана по дежурна ел. пощата.
Осъществена е комуникация с оператора по дежурна ел. поща. На
29.04.2020 г. е извършена извънредна проверка на място отразена
в КП № 007326/29.04.2020 г. Не са констатирани несъответствия
с екологичното законодателство.
Птицата е транспортирана и настанена за лечение в Спасителен
център за диви животни – Стара Загора.

ТП ДГС Сливен

Сигналът е изпратен до ТП ДГС - Сливен за разглеждане по
компетентност

РИОСВ –
Стара Загора
Община
Нова Загора

Сигналът е изпратен до Община Нова Загора за разглеждане по
компетентност.

15. 27.04.2020 г.

„зелен”
телефон

В гр. Крън сигналоподателят
съобщава за запалени
отпадъци.

16. 27.04.2020 г.

„зелен”
телефон

17. 30.04.2020 г.

„зелен”
телефон

В с. Бузовград, община
Казанлък, на моста на р.
Тунджа, водата е много мътна.
Предполага се, че е от
кариерата до с. Копринка.
В гр. Стара Загора, от завод
„Наталия” мирише на
пластмаса от комините в
северната част.

Община
Казанлък
БД ИБР –
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора
РИОСВ
Стара Загора

Извършена е незабавна проверка от Кмет на гр. Крън и
служители на МВР. Огънят е потушен и отпадъците са
преместени в момента на проверката. За нарушението от
органите на МВР е съставен АУАН.
Извършена съвместна проверка с експерти на БД ИБР –Пловдив,
не е констатиран източник на замърсяване на реката.

Извършена е незабавна проверка на място от експерти на
РИОСВ-Стара Загора. Не са установени несъответствия с
екологичното законодателство.

