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

ДАТА

1. 01.10.2020 г.

2. 01.10.2020 г.

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
ОТГОВОР
Л СИГНАЛ
НА ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнал за наличие на силна
РИОСВ
телефон
тежка миризма на изгоряло
олио от фабрика „Слънчо” в с.
Кукорево, община Тунджа,
област Ямбол.
„зелен”
Сигнали за лоша миризма от
РИОСВ
телефон
„Eнерджи -2“ ЕООД, гр. Нова
Загора, подадени на 01, 02, 05,
06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22,
23, 26, 27, 28 октомври 2020 г.

4. 07.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за изгаряне на
отпадъци в автосервиз на ул.
„Витоша” № 8 в гр. Елхово.

Общ. Елхово

5. 12.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за наличие на умряла
риба в р. Тунджа в района на
с. Коневец и с. Тенево, община
Тунджа, област Ямбол.

БД ИБР
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка на място от РИОСВ Стара Загора. Не се
констатират нерегламентирани миризми от площадката.
Извършени 2 проверки на инсталацията за биогаз. Не са
констатирани несъответствия с екологичното законодателство.
Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния
въздух в гр. Нова Загора от дейността на инсталация за биогаз, на
20.10.2020 г. с мобилна апаратура за аварийни ситуации Gasmet
бяха извършени измервания в три точки на града, където са
измервани нивата на 26 показателя. Съгласно данните няма
нарушаване качеството на атмосферния въздух в гр. Нова Загора.
Уведомена e РЗИ-Сливен за оценка на риска от миризми, въз
основа на писмо на МЗ с изх. № 97-943/13.06.2018 г.
Сигналът е препратен по компетентност до община Елхово.

Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара
Загора, БД ИБР Пловдив и РЛ Стара Загора с пробонабиране на
повърхностни и отпадъчни води. В момента на проверката не е
установен източник на замърсяване на реката в посочения
участък. След получаване на резултатите от извършените физико-

6. 12.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за наличие на умряла
риба в р. Тунджа, под моста в
района на Бонбонена фабрика
и Градска градина в гр. Ямбол.

БД ИБР
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора

7. 14.10.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ

8. 17.09.2020 г.

„зелен”
телефон

9. 16.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух от
дейността на завод „Наталия”
АД, гр. Стара Загора.
Сигнал за пожар в гр. Сливен,
в квартал „Дебелата кория“
при наличие на дим и
задушлив пушек.
Сигнал за незаконна сеч в
защитена местност „Туловска
кория” в гр. Мъглиж.

10. 16.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за наличие на миризми
от Регионално депо на гр.
Ямбол, находящо се в
землището на с. Дражево, общ.
Тунджа, област Ямбол.

11. 19.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на р.
Сазлийка с отпадъци от
производствената дейност на
фабрика „Дерони”.

Община
Сливен
ОД МВР
Сливен
РИОСВСтара Загора
ДГС-Мъглиж
РИОСВ

БД ИБР
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора

химични анализи ще бъдат предприети съответните нормативно
регламентирани действия.
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара
Загора, БД ИБР Пловдив и РЛ Стара Загора с пробонабиране на
повърхностни води. При проверката не е установен точков
източник на замърсяване на реката в посочения участък. След
получаване на резултатите от извършените физико- химични
анализи ще бъдат предприети съответните нормативно
регламентирани действия.
Въз основа на извършена комплексна проверка – инсталацията е
в съответствие с действащото екологично законодателство.
Извършена е проверка на място от ОД МВР Сливен. Установено
е запалване на полиетиленови опаковки и найлони, което към
момента на проверката е преустановено.
След получаването на сигнала е проведен разговор по телефона
със зам. директора на ДГС-Мъглиж. Сигналът вече е бил получен
и в горското стопанство от телефон 112. Дежурни служители са
извършили обход на защитената местност, при който не са
установили нарушения и нарушители.
Извършена е проверка на място от служители на общинска
администрация Ямбол с констатация, че във връзка с падналите
дъждове на работния участък има площи, покрити с вода и към
момента не се извършва всекидневно запръстяване. Извършва се
пробутване и разстилане на отпадъците. Дадени са задължителни
указания до управителят на депото във връзка със спазване на
изискванията по договора за експлоатация на депото.
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара
Загора, БД ИБР Пловдив и РЛ Стара Загора с пробонабиране на
повърхностни и отпадъчни води. След получаване на резултатите
от извършените физико- химични анализи ще бъдат предприети

съответните нормативно регламентираните действия.
12. 20.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за физическо лице,
което гори гуми в с. Братя
Кунчеви, община Стара
Загора.
Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух с емисии
на силно миришещи вещества
от дейността на „Бисер Олива”
АД, гр. Стара Загора.
Сигнал за наличие на умряла
риба в яз. Жребчево, в района
на с. Паничерево, общ.
Гурково.

13. 22.10.2020 г.

„зелен”
телефон

14. 26.10.2020 г.

„зелен”
телефон

15. 27.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за палеж на гуми в с.
Сърнево, общ. Раднево при
наличие на пушек и дим.

16. 28.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на дере,
преминаващо през
регулацията на с. Калчево,
общ. Тунджа, обл. Ямбол.

Кмет на
кметство
с. Братя
Кунчеви
РИОСВ

Извършена проверка на място от кмета на с. Братя Кунчеви. Не се
констатира запалване на отпадъци от гуми.

БД ИБР
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора

Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара
Загора, БД ИБР Пловдив и РЛ Стара Загора с пробонабиране на
повърхностни води. При проверката не е установен точков
източник на замърсяване на водите на язовира в посочения
участък. След получаване на резултатите от извършените физикохимични анализи ще бъдат предприети съответните нормативно
регламентирани действия.
Извършена е проверка от общинска администрация Раднево. В
момента на проверката не е установено горене на отпадъци. На
мястото не е забелязан извършител. Проверката е извършена в
присъствието на кмета на с. Сърнево.
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара
Загора, БД ИБР Пловдив , РЛ Стара Загора и Община Тунджа с
пробонабиране на повърхностни води.Издадено е предписание на
Община Тунджа за предоставяне на документация по отношение
на обектите разположени по поречието на дерето в с.Калчево.
След предоставяне на исканата информация и резултатите от
извършените физико- химични анализи ще бъдат предприети
съответните нормативно регламентирани действия.

Община
Раднево
БД ИБР
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора
Община
Тунджа

Извършена е комплексна проверка, при която е констатирано, че
инсталацията е в съответствие с действащото екологично
законодателство. Сигналоподателят е информиран писмено.

17. 30.10.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за наличие на умряла
риба в Оризовския язовир в
района на с. Плодовитово,
общ. Братя Даскалови.

БД ИБР
Пловдив
РИОСВ
Стара Загора

Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара
Загора, БД ИБР Пловдив и РЛ Стара Загора с пробонабиране на
повърхностни и отпадъчни води. При проверката не е установен
точков източник на замърсяване на водите в язовира. След
получаване на резултатите от извършените физико- химични
анализи ще бъдат предприети съответните нормативно
регламентирани действия.

