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

ДАТА

1. 02.01.2020 г.

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

2. 09.01.2020 г.

„зелен”
телефон

3. 10.01.2020 г.

„зелен”
телефон

4. 13.01.2020 г.

СИГНАЛ

Сигнали за миризми от
дейността на „Енерджи 2“
ООД, град Нова Загора,
подадени на
02,08,09,10,20,21,27,28,29
януари
Сигнал за гъст, черен дим от
„Брикел”ЕАД
Сигнал за замърсяване и
мъртва риба в р. Тунджа в
гр.Елхово в участъка срещу
старата казарма

Електронна Сигнал за замърсяване с
поща
отпадъци /фибран, вата, гуми/
в с. Кабиле, общ. Тунджа

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ –
Стара Загора,
Община
Нова Загора

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.

РИОСВСтара Загора

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара
Загора. Констатиран е авариен режим на работа на Централата,
което налага включване на гориво мазут за период от 15 минути,
след което горивният процес е стабилизиран и мазута е изключен.
РИОСВ, БД Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ, БД ИБР
ИБР Пловдив Пловдив и РЛ Стара Загора към ИАОС. При проверката не е
установен точков източник на замърсяване. По възлагане на БД
ИБР-Пловдив е взета водна проба – повърхностна вода за оценка
емисионното състояние на реката в посочения участък.
РИОСВ
Извършена проверка на място от РИОСВ Стара Загора съвместно
Стара Загора с общинска администрация Тунджа. Констатирани са
Община
нерегламентирани замърсявания с отпадъци и са дадени
Тунджа
предписания до Община Тунджа за предприемане на мерки и
действия по почистване на замърсяванията с отпадъци, които са с
неизтекъл срок. Ще бъде осъществен последващ контрол.

5. 14.01.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за силна миризма на
серен диоксид, има черен дим
и прах от „Брикел”ЕАД

6. 15.01.2020 г.

„зелен“
телефон

Сигнал за с. Глуфишевосемейство което имало
незаконна автоморга,

7. 15.01.2020 г.

„зелен“
телефон

В град Стара Загора има
изхвърлени трупове на
животни

8 15.01.2020 г.

„зелен“
телефон

9. 16.01.2020 г.

„зелен”
телефон

10 20.01.2020 г.

„зелен”
телефон

Изхвърлени строителни
отпадъци в близост до гр.
Ямбол
В град Стара Загора от
комина на предприятие
„Средна гора”АД излиза черен
дим и сажди
В гр. Ямбол, кв.“ Златен рог“
река Тунджа е замърсена,
водата има бяло- зеленикав
цвят

РИОСВ
Стара Загора

През целият ден на 14.01.2020 г. екип на РИОСВ-Стара Загора е
на място, във връзка с извършване на контролни измервания на
емисии, изпускани в атмосферния въздух. В 16:00 и 17:00 часа
има превишения, отчетени от АИС Гълъбово, за което от
РИОСВ-Стара Загора са издадени предписания за незабавно
предприемане на всички мерки за намаляване на емисиите на
серен диоксид. Предписанията са изпълнени.
Общ. Сливен Препратен по компетентност до Община Сливен .Извършена е
проверка на място от представители на общинска администрация
Сливен на 16.01.2020г. в с. Глуфишево, в частен имот е
установено съхранение на авточасти.
ОДБХ Стара Експерти от РИОСВ Стара Загора извършиха проверка на място,
Загора
при която е установено, че са изхвърлени трупове на
селскостопански животни, а не на защитени видове. По случая е
извършена проверка и от служители на ОДБХ Стара Загора,
които са компетентен орган при такива случаи.
Община
Препратен по компетентност до Община Ямбол.
Ямбол
РИОСВ
Стара Загора

При опит да се установи връзка със сигналоподателя, телефонът
му не отговаря. При разпалване на котлите е възможно да се
появят черен дим и сажди.

РИОСВ, БД Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ и РЛ
ИБР Пловдив Стара Загора към ИАОС. При проверката е констатирано, че от
„Индустриален колектор“, част от Канализационната система на
гр.Ямбол, изтича отпадъчна вода с белезникав цвят, която
образува пяна в реката. Взети са водни проби за физико-химичен
анализ и оценка състоянието на реката. След получаване на
резултатите, ще бъдат предприети съответните нормативно
определени действия

11 22.01.2020 г.

„зелен“
телефон

В гр. Елхово съседи на
сигналоподателя горят гуми
има силна, задушлива миризма

12 22.01.2020 г.

Електронна В гр. Ямбол на адреса на
поща
сигналоподателя има и
дърводелски цех в който се
изработват мебели и се горят
материали

13 22.01.2020 г.

Електронна Сигнал за незаконен улов на
поща
птици в хипермаркет в гр.
Сливен

14 27.01.2020 г.
Сигнала
е
постъпил на
26.01.2020г

„зелен“
телефон

Замърсяване нар. Кортенска ,
гр. Нова Загора и р. Блатница
в с. Дядово и с. Езеро, общ.
Нова Загора - от
животновъдни обекти и
инсталация за биогаз

15 27.01.2020 г.

„зелен“
телефон

Сигнал за миризми от
сметището на с. Ракитница

16 27.01.2020 г.

„зелен“
телефон

В град Ямбол на 200м. от
Руския пазар р. Тунджа е с
пяна и син цвят

Община
Елхово и ОД
МВР Елхово
РИОСВ
Стара Загора

Препратен
по
компетентност
до
Община
Елхово
Извършена е проверка на място от представители на общинска
администрация и ОД МВР – Елхово. Сигнала е неоснователен.

От експерти на РИОСВ Стара Загора е извършена проверка на
място на 29.01.2020 г. в цех за мебели в гр. Ямбол, ул.”Ямболен”
№ 13. Установено е че отоплението в цеха за кухнески мебели се
извършва с печка на твърдо гориво. Към момента на проверката
не са установени неприятни миризми и задимяване в района.
Сигнала е неоснователен . Изпратен отговор на сигналоподателя.
РИОСВ
Извършена е проверка на място, при която е установено наличие
Стара Загора на вертикални мрежа за улов на птици. Мрежата е поставена от
фирма, получила разрешително от МОСВ за ползване на
изключения от забраните, предвидени в чл. 44, ал. 2 и чл. 46, т. 1
и 5 от ЗБР. Разрешителното е със срок на валидност 18.04.2020 г.
РИОСВ, БД Извършена е незабавна проверка на 26.01.2020г.от експерти на
ИБР Пловдив РИОСВ, БД ИБР Пловдив и РЛ Стара Загора към ИАОС. При
проверката не е установен точков източник на отпадъчни води
зауствани в реката, в района на селата Дядово, Езеро и гр.Нова
Загора. По възлагане на БД ИБР Пловдив е взета една водна
проба – повърхностна вода за оценка имисионното състояние на
реката в посочения участък.
РИОСВ
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Стара
Стара Загора Загора, при която не са констатирани неприятни миризми и
неспазване на условия от КР.
РИОСВ, БД Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ, БД ИБР
ИБР Пловдив Пловдив и РЛ Стара Загора към ИАОС. При проверката е
констатирано, че запенването и оцветяването на река Тунджа в
гр.Ямбол се дължи на почистване на напоителен канал
преминаващ през града. Взети са водни проби за физико-химичен
анализ и оценка състоянието на реката. След получаване на
резултатите, ще бъдат предприети съответните нормативно
определени действия

