ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА

№

ДАТА

1. 01.07.2019 г.

2. 01.07.2019 г.

ПОСТЪП
СИГНАЛ
ИЛ
СИГНАЛ
на „зелен
телефон”
/електронн
а поща
„зелен”
Сигнали за миризми от
телефон
работата на инсталацията за
биогаз в град Нова Загора,
постъпили на 1, 2, 3, 8, 9, 10,
11, 15, 18, 19, 22, 23 25, 26, 30
и 31 юли.

„зелен”
телефон

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ
- Направени са извънредни проверки на място в инсталацията на
Стара Загора „Енерджи 2“ ООД, град Нова Загора. Проверени са всички
дейности, които се извършват на площадката, както и на
Община
съоръженията по технологичния път за производство на биогаз.
Нова Загора
Миризми, характерни за дейността, се усещат само в
непосредствена близост до работещите съоръжения на
площадката.
В присъствието на сигналоподатели е извършен обход около
производствената площадка при една от извънредните проверки.
Друга проверка по сигнали е осъществена в присъствието на
представител на Община Нова Загора. Извършени са четири
обхода на инсталацията за биогаз и един в южната част на града,
два от тях са в ранния следобед, при зареждане на инсталацията.
При направените обходи около площадката и в южната част на
гр. Нова Загора не са установени неприятни миризми.
По време на проверките не се усещат миризми, характерни за
дейността на инсталацията за биогаз в жилищните зони на града.
Сигнали за задимяване на РИОСВЗадимяването е вследствие на анормален режим на работа на КА
въздуха в град Гълъбово от Стара Загора 3 на Горивната инсталация на ТЕЦ „Брикел”, поради аварийна
работата на ТЕЦ „Брикел”.
ситуация. В часовете след 18:00 ч. операторът е предприел мерки
по отстраняване на аварията, включително използване на мазутни
горелки и впоследствие подмяна на КА 3 с КА 5, което включва
разпалване и погасяне на котлите. РИОСВ-Стара Загора е
известена за случая и действията на оператора са разрешени с
комплексното разрешително на „Брикел”ЕАД гр.Гълъбово.

3. 08.07.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за отглеждане на 20
сухоземни костенурки и един
крокодил в обект град Павел
баня, на изхода за село Турия.

РИОСВ
– Уведомена е Окръжна прокуратура – Стара Загора. Експерти на
Стара Загора РИОСВ – Стара Загора съвместно със служители на РУ
„Полиция”- Павел Баня са извършили 2 проверки на обекти,
отговарящи на описаното местоположение. При проверките не е
установено отглеждане на костенурки и крокодил.
РИОСВ
– Извършена е проверка на място на 10.07.2019 г. от експерти на
Стара Загора РИОСВ - Стара Загора на ТЕЦ и на Депо за отпадъци на
„Брикел” ЕАД гр. Гълъбово във връзка с получен сигнал на
10.07.2019 г. за запрашаване на атмосферния въздух на град
Гълъбово на 09.07.2019 г. от района на сгуроотвала. Образувана е
административно - наказателна процедура за неизпълнение на
условие от комплексно разрешително № 483-НО/2014 г. на Депо
за производствени неопасни отпадъци.
„В
и
К” Издадено е предписание на „В и К” ЕООД - Ямбол в качеството
ЕООД град му на оператор да предприеме незабавно действия по
Ямбол
установяване на причините за оцветяването на водата на река
Тунджа при индустриалния колектор, както и да обследва
всичките си промишлени абонати, заустващи в него. Операторът
информира РИОСВ – Стара Загора за предприетите от тях
действия съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г.
РИОСВ
– Извършена е проверка на място на 16.07.2019 г., при която е
Стара Загора, установено, че община Гълъбово е предприела действия за
община
потушаване на запалването. В два участъка на общинското депо е
Гълъбово
извършено запръстяване със земни маси. Не са констатирани
миризми, няма горящи и димящи участъци на депото.

4. 10.07.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за запрашаване на
въздуха в град Гълъбово от
работата на депото за неопасни
отпадъци на „Брикел” ЕАД.

5. 13.07.2019 г.

„зелен”
телефон

Два сигнала за оцветяване на
водата на река Тунджа за
квартали „Златен рог” и
„Каргона” в град Ямбол.

6. 15.07.2019 г.

„зелен”
телефон

7. 17.07.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за запалени отпадъци
на територията на общинско
депо за неопасни отпадъци –
гр.
Гълъбово,
община
Гълъбово,
област
Стара
Загора, усещане на силна
неприятна
миризма
и
задимяване на района.
Сигнал за убити два малки РИОСВ
– Извършена е незабавна проверка на място. Установени са два
щъркела в село Памукчии.
Стара Загора мъртви бели щъркела, които са предоставени за аутопсия в
Спасителния център за диви животни. Установено е, че смъртта е
настъпила от токов удар. РИОСВ – Стара Загора изпрати писмо
до „Електроразпределение Юг” ЕАД за предприемане на
действия по обезопасяване на елелектрически стълб.

8. 18.07.2019 г.

„зелен”
телефон

Два сигнала за умряла бяла БД ИБР –
риба в язовир „Копринка”.
Пловдив
РИОСВ
–
Стара Загора

Извършена е съвместна проверка на 18.07.2019 г. с експерти на
БД ИБР-Пловдив и РЛ- Стара Загора към ИАОС. Мъртвите
екземпляри са единствено от вида бяла риба (с големина между
40 и 70 см). В близост до мястото, където са мъртвите риби няма
точкови източници емитери на отпадъчни води, не се наблюдава
оцветяване водите на язовира, пяна или миризма. Направен е
оглед на язовира в землището на с. Виден, като в този участък
няма мъртви риби. При проверката не са установени точкови
източници на отпадъчни води. По възлагане на БД са взети два
броя проби повърхностни води от яз. „Копринка” от мястото
където са мъртвите риби и една проба от землището на гр. Павел
баня.
РИОСВ
– Птицата е взета от служители на РИОСВ – Стара Загора и е
Стара Загора
настанена в Спасителния център за диви животни в гр. Стара
Загора.
РИОСВ
– Със съдействието на кмета на селото е установено е, че птицата е
Стара Загора мъртва и е предадена в Спасителния център за диви животни за
установяване на причината за смъртта.

9. 22.07.2019 г.

„зелен”
телефон

10. 22.07.2019 г.

„зелен”
телефон

11. 22.07.2019 г.

„зелен”
телефон

12. 22.07.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за паднала край пътя
птица от вида Забулена сова в
град Нова Загора.
Сигнал за паднал възрастен
екземпляр от вида Бял щъркел
на
покрива
на
сигналоподателя
в
с.
Самуилово, общ. Сливен.
Сигнал
за
запалено
нерегламентирано
сметище
край село Коларово, община
Раднево.
Два сигнала за неприятни
миризми и замърсяване на
въздуха от фабрика за дървени
въглища в град Сливен.

13. 24.07.2019 г.

„зелен”
телефон

ПБЗН
Сигналът е подаден на РД ПБЗН – Стара Загора за предприемане
и
община на действия по гасенето.
Раднево

РИОСВ
- През месец юни 2019 г., РЛ-Стара Загора извърши контролни
Стара Загора измервания на вредните вещества, изпускани в атмосферния
въздух от дейността на обекта. Резултатите от анализа показват
спазване на допустимите норми, съгласно Наредба № 1/2005 г.
Проверки в района, където е разположен обекта, са правени на
10.07 и 17.07.2019 г. и не са установени неприятни миризми и
замърсяване на атмосферния въздух.
Сигнал за отсечени орехови Община
– Сигналът е изпратен до Община – Стара Загора за разглеждане по
дървета в парк „Бедечка” в Стара Загора компетентност.
град Стара Загора.

14. 24.07.2019 г.

„зелен”
телефон
„зелен”
телефон

Сигнал за паднал щъркел от
гнездо в град Гурково.
Сигнал за оцветяване в бяло на
водата на река Тунджа при
моста на Руския пазар в град
Ямбол.

18. 26.07.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за мазни петна по
устието на река Тунджа и
язовир „Копринка” и наличие
на умряла риба.

19. 29.07.2019 г.

„зелен”
телефон
„зелен”
телефон

Сигнал за запален огън в края
на село Хрищени.
Сигнал за силна миризма,
отделяна при почистване на
торова маса от птицеферма за
бройлери в южната част на с.
Енина,
община
Казанлък,
област
Стара
Загора.
и
наторяване на обработваеми

15. 24.07.2019 г.

20. 29.07.2019 г.

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

Птицата е транспортирана и настанена в Спасителния център за
диви животни в гр. Стара Загора .
Извършена е съвместна проверка на 24.07.2019 г. с експерти на
БД ИБР-Пловдив и РЛ- Стара Загора към ИАОС в присъствие на
служители на „В и К“ ЕООД гр. Ямбол. По възлагане на РИОСВ
Стара Загора при проверката е взета една проба от отпадъчна
вода от индустриалния колектор, преди заустване в р. Тунджа.
Направена е и проверка на канализационната система на гр.
Ямбол в индустриалната зона за възможни източници на
оцветяването на водите. При установяване на превишения на
ИЕО на взетата проба отпадъчна води от РИОСВ-Стара Загора,
ще бъде образувана административно - наказателна преписка по
Закона за водите.
БД ИБР – Извършена е съвместна проверка на 26.07.2019 г. от експерти на
Пловдив
РИОСВ – Стара Загора, БД ИБР - Пловдив и РЛ - Стара Загора
РИОСВ
– към ИАОС на яз. „Копринка” и р. Тунджа при вливането и в
Стара Загора язовира (землището на с. Виден). При проверката не са
установени точкови източници емитери на отпадъчни води
и ИАРА
свързани със замърсяване на язовира. По възлагане на РИОСВСтара Загора е взета една проба отпадъчна води от изход ГПСОВ
Павел баня. Пречиствателната станция работи в нормален
технологичен режим в момента на проверката около 19.00 часа.
Заустваните води от станцията в момента на проверката са без
оцветяване, петна или други оттенъци. При огледа на р. Тунджа и
яз. „Копринка“ не е констатирано наличие на мъртви риби или
мазни петна.
Община
Изпратен по компетентност до община Стара Загора.
Стара Загора
ОДБХ – Ст. Изпратен по компетентност до ОДБХ – Стара Загора и община
Загора
и Казанлък.
община
Казанлък

21. 29.07.2019 г.

„зелен”
телефон

22. 31.07.2019 г.

„зелен”
телефон

земеделски земи с торовата
маса.
Сигнал за задушлива миризма
от запалване на отпадъци в
местност „Казмера” в град
Казанлък.
Сигнал за умрели риби,
наблюдавани около преливната
стена на езеро „Загорка” в град
Стара Загора.

Община
Казанлък

Изпратен по компетентност до община Казанлък.

БД ИБР –
Пловдив
РИОСВ
–
Стара Загора
и ИАРА

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ И БД ИБР –
Пловдив. Проверката констатира наличие на мъртва риба в
езерото от вида каракуда. В езерото се извършва изкуствено
отглеждане на риба и спортен риболов. Не е установен източник
на промишлено замърсяване.

