ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА

ДАТА

1.

02.07.2018 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
СИГНАЛ
телефон
/електронна поща/
електронна поща
Сигнали за продажба
на защитен вид птица–
Щиглец в интернет
сайт за обяви.

2.

02.07.2018 г.

„зелен” телефон

3.

05.07.2018 г.

„зелен” телефон

4.

08.07.2018 г.

„зелен” телефон

5.

16.07.2018 г.

„зелен” телефон

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ – Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е съвместна проверка със служители на
ОДМВР – Ямбол. На установения от ОДМВР – Ямбол –
адрес в град Ямбол се констатира, че физическо лице
притежава и предлага за продажба 3 млади птици от вида –
щиглец. На лицето е съставен АУАН по Закона за
биологичното разнообразие. Екземплярите са отнети в
полза на държавата и настанени за отглеждане в
„Спасителен център за диви животни”, град Стара Загора.
Сигнали за миризми от РЗИ;
Сигналите са изпратени до РЗИ - Сливен за разглеждане по
работата на „Градус 2” РИОСВ – Стара компетентност и извършване на оценка на здравния риск от
град Нова Загора,
Загора
миризми. Град Нова Загора е включен в утвърден от
постъпили на 02, 09, 10,
министъра на околната среда и водите график за
11, 13, 16, 18, 20, 23,
извършване на имисионни измервания за качеството на
24,26 и 30 юли 2018 г.
атмосферния въздух. През месец юли се извърши третото
за годината измерване на качеството на атмосферния
въздух в града. Очакват се протоколите от РЛ- Стара
Загора.
Сигнал за замърсяване
„В и К“ ЕООД Сигналът е изпратен по компетентност на „В и К“ЕООД гр.
на водите на река
Ямбол
Ямбол за проверка и предприемане на действия по
Тунджа в град Ямбол,
отношение на абонатите на дружеството в град Ямбол .
кв. „Златен рог” до
При проверката не е констатирана промяна в цвета за
изчислителния център.
заустваните отпадъчни води от индустриален колектор в р.
Тунджа
Сигнал за защитен вид РИОСВ – Стара Екземпляр от вида - бял щъркел е взет от служители на
птица в безпомощно
Загора
РИОСВ – Стара Загора и е настанен за лечение в
състояние в
„Спасителен център за диви животни”, град Стара Загора.
сливенското село
Ковачите, община
Сливен.
Сигнали от жители на
Извършена проверка по сигнали, постъпили на 16. и 17. 07
Сливен за денонощен
за силен шум от генератори e извършена проверка на

силен шум от работата
на обект в кв. „Даме
Груев”, подадени на 16
и 17 юли 2018 г.

6.

17.07.2018 г.

„зелен” телефон

7.

18.07.2018 г.

„зелен” телефон

8.

18.07.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за силна
миризма на амоняк от
нерегламентирано
изхвърлени отпадъци
от свинарник.
Сигнал за оросяване на
отпадъците на
Регионалното депо за
отпадъци в землището
на село Дражево с
инфилтратни води.

Три сигнала за
оцветяване на водите
на река Тунджа и
запенване в района на
промишлена зона на
Ямбол, изчислителен
център.

17.07.2018 г. Установен е шум от вентилаторите, към
помещението за когенератора. Представени са протоколи
от собствени периодични измервания. Проведени през
септември 2017 г., видно от които нивата на шум са в
нормите. Издадено e предписание за предприемане на
технически мерки за намаляне на нивата на генерирания от
вентилаторите шум в и извън границите на площадката.
РИОСВ – Стара
Загора

За сигнала е уведомен кмета на селото и сигналоподателя
за извършен от РИОСВ – Стара Загора контрол на
свинарника в описания район. Не е констатирано
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

РИОСВ – Стара
Загора и БД ИБРПловдив

Извършена е проверка на място в присъствие на оператора
на депото – община Ямбол и общините Сливен и Тунджа.
При проверката се установи изтичане на инфилтратни води
в дъждовната канализация. На оператора е дадено
предписание за преустановяване на изтичането, както и за
предприемане на действия за понижаване нивото на
инфилтрата в помпените шахти на Клетка 1 от депото. За
изпълнение на предписанията предстои последваща
проверка.

РИОСВ – Стара Извършена е проверка на място по сигнали за оцветяване и
Загора
наличие на пяна на водата на река Тунджа в Ямбол, в
БД ИБР- Пловдив района на Изчислителен център и при моста за
„Търговията“ на кв. „Каргон“. При огледа в района на
„Изчислителен център“ при колектор „Индустриален“ се
наблюдава пяна само в непосредствена близост до него, а
заустваните води са със слаб белезникав цвят и слаба
миризма. Проверка и оглед са направени и на посочения
във втория сигнал район – моста за „Търговията“ на кв.
„Каргон“. На място се констатира, че водата след
заустването на колектора е с непроменен цвят. В локални
участъци е наблюдавана пяна останала по растителността.
При проверката са взети 3 водни проби от РЛ в Стара
Загора за последващ лабораторен анализ – една от
отпадъчни води от мястото на заустване на „Индустриален
колектор“ и две повърхностни – преди и след него.
Канализационната система на Ямбол се експлоатира от

9.

18.07.2018 г.

„зелен” телефон

10.

25.07.2018 г.

„зелен” телефон

11.

25.07.2018 г.

„зелен” телефон

12.

26.07.2018 г.

„зелен” телефон

13.

27.07.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за запрашаване с
фин бял прах от
дейността на фирма за
производство на пелети
на площадката на АТЗ –
Стара Загора.
Сигнал за изхвърлени
трупове на овце и кожи
по пътя за квартал
„Дъбрава” в Стара
Загора.
Сигнал за замърсяване
на водите на река
Сазлийка от отпадъчни
води от Регионалното
депо за неопасни
отпадъци.
В двора на бившето
МТС в село
Калояновец се усеща
непоносима миризма от
мобилен екарисаж.
Сигнал за оцветяване
на водите на река
Тунджа в бял цвят и
неприятна миризма в
района на кв. „Златен
рог” в град Ямбол

ВиК ЕООД в Ямбол. Градът няма изградена
пречиствателна станция за отпадъчни води и чрез
колекторите от канализационната система непречистените
отпадъчни води се заустват в реката.
Извършена е проверка, при която е констатирано
запрашаване от производство на пелети както на
площадката, така и извън нея. Издадено е предписание за
недопускане на разпространение на прахови частици и
запрашаване на атмосферния въздух.
ОДБХ- Стара
Загора
Община Стара
Загора
РИОСВ – Стара
Загора и БД ИБРПловдив

ОДБХ- Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора, БД ИБР –
Пловдив, „В и К“
ЕООД Ямбол

Изпратен по компетентност до ОДБХ- Стара Загора и
Община Стара Загора

Извършена е съвместна проверка с експерти на РЛ-Стара
Загора към ИАОС и община Стара Загора, при която са
взети три водни проби за физико-химичен анализ. За
резултатите от анализа и предприетите действия
заинтересованите лица ще бъдат своевременно уведомени.
Изпратен по компетентност до ОДБХ- Стара Загора.

Сигналът е препратен по компетентност на БД ИБРПловдив и „В и К“ ЕООД гр.Ямбол

