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

ДАТА

1. 04.05.2020 г.

2. 04.05.2020 г.

3. 05.05.2020 г.

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
Л СИГНАЛ
на „зелен
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнал за наличие на бяла
телефон
пяна и миризма на перилни
препарати в р. Тунджа, с.
Ягода.
„зелен”
Сигнал за лоша миризма от
телефон
„Eнерджи -2“ ЕООД, гр. Нова
Загора, подадени на 04,07,11,
12,18, 20,26,30 май 2020 г.
e-mail
Сигнал за оцветяване на
р. Тунджа в гр. Ямбол.

4. 07.05.2020 г.

„зелен”
телефон

5. 08.05.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за незаконно сметище
от строителни и битови
отпадъци в с. Арнаутито,
община Стара Загора.
Сигнал за незаконно чупене на
клони и бране на цвят глог в с.
Памукчии, общ. Стара Загора,
до Краварника. Колата е със
сливенска регистрация.

ОТГОВОР
НА ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ –
Стара Загора,
БД ИБРПловдив

Извършени са неколкократни проверки с пробонабиране на
отпадъчна и повърхностна вода от р.Тунджа. Установен е
източника на замърсяване и за констатираното нарушение е
образувана административно наказателна процедура.
Извършена е комплексна проверка през м. февруари.
Инсталацията е в съответствие с екологичното законодателство.

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

Извършена проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора и
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 регламентираните действия.
Сигналът е изпратен за разглеждане по компетентност до кмет
на с. Арнаутито, общ. Стара Загора.
Извършена е незабавно проверка на място. Установено е
събиране на цвят от глог без необходимите документи и в тази
връзка е съставен АУАН по Закона за лечебните растения.

6. 11.05.2020 г.

e-mail

Сигнал за незаконно изгаряне
на гуми и други автомобилни
отпадъци в гр. Ямбол.

7. 11.05.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух от
дейността на „ТоплофикацияСливен” ЕАД.

РИОСВ –
Стара Загора

8. 12.05.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ –
Стара Загора

9. 13.05.2020 г.

„зелен”
телефон

10. 13.05.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за за нарушаване
качеството на атмосферния
въздух с емисии на силно
миришещи вещества от
дейността на „Брикел” ЕАД.
Сигнал за замърсяване на р.
Тунджа в землището на с.
Крушаре, обл. Сливен. ИАРА
Сливен предполага, че
източник на замърсяването са
замеделски производители.
Сигнал за замърсяване на р.
Блатница в гр. Раднево.
Според сигналоподателя
реката е черна при наличие на
силна миризма, като
предполага, че източник на
замърсяването е инсталацията
за биогаз в гр. Нова Загора.

Община
Ямбол

Сигналът е изпратен по компетентност до община Ямбол.

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

РИОСВ –
Стара Загора,
БД ИБРПловдив

Извършена е незабавна проверка с емисионно пробонабиране от
експерти на РЛ-Стара Загора към ИАОС, на най- близко
разположен източник на отпадъчни води – ПСОВ Сливен. След
получаване на резултатите ще бъдат предприети нормативно
определените процедури съгласно Закона за водите и ЗООС

РИОСВ –
Стара Загора,
БД ИБРПловдив

Извършена е незабавна проверка с пробонабиране на
повърхностна вода от р.Блатница. Не е установено
нерегламентирано заустване от централата за биогаз в гр.Нова
Загора.

11. 16.05.2020 г.

„зелен”
телефон

12. 22.05.2020 г.

„зелен”
телефон

13. 26.05.2020 г.

„зелен”
телефон

14. 26.05.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за наличие на умряла
риба в р. Тунджа, гр. Ямбол до
промишлената зона на града.
Препратен сигнал за
множество умряла риба в р.
Тунджа в гр. Ямбол, над моста
на търговията.
Сигнал за умряла риба под
моста, до старата бонбонена
фабрика в гр. Ямбол.
Сигнал за умряла риба по
цялата дължина на Радова
река, която се влива в р.
Тунджа и в яз. Жребчево.
Сигнал за счупени клони и
дървета в с. Турия, под моста
на източния вход на селото от
багер, който почиства в
коритото на реката.
Сигнал за нарушаване
качеството на атмосферния
въздух с емисии на силно
миришещи вещества от
дейността на „Бисер Олива”
АД, гр. Стара Загора.

РИОСВ –
Стара Загора,
БД ИБРПловдив

Извършена е незабавна проверка с пробонабиране на
повърхностна вода от р.Тунджа. След получаване на резултатите
ще бъдат предприети нормативно определените процедури
съгласно Закона за водите и ЗООС

РИОСВ –
Стара Загора,
БД ИБРПловдив
Община
Павел Баня ;
Басейнова
Дирекция

Извършена е незабавна проверка с пробонабиране на
повърхностна вода от р.Тунджа. Не е установен е източник на
замърсяване както и мъртва риба в реката.

РИОСВ –
Стара Загора

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

Изпратен е за решаване по компетентност до Община Павел Баня
и БД „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив.

