ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮЛИ 2015 ГОДИНА

№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

1.

02.07.2015 г.

2.

03.07.2015 г.

„зелен” телефон

3.

08.07.2015 г.

„зелен” телефон

10.07.2015 г.

„зелен” телефон

4.

5.

6.

14.07.2015 г.

16.07.2015 г.

„зелен телефон”

„зелен” телефон

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Сигнал за намерено малко РИОСВ –
бухалче в района на гр. Сливен, Стара Загора
ж.к. „Сините камъни” № 8
Сигнал за наличие на миризми
РИОСВ –
от работата на „Наталия“ АД в
Стара Загора
град Стара Загора
Разкопаване на речното корито
Община
на река Тунджа под стената на
Казанлък
язовир „Копринка“.
РИОСВ – Стара
Сигнал за умряла риба в язовир
Загора
„Розов кладенец“
и БД ИБР Пловдив

Извършена проверка на място, при която се установи , че в района на
ж.к. „Сините камъни” № 8, гр. Сливен е открита на земята птица от
вида домашна кукумявка. Птицата е малка, в лошо състояние,
дехидратирана. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е
изпратена за лечение в „Спасителен център за диви животни”, гр.
Стара Загора.
На 03.07.2015 г. извършена е проверка на място и не е установено
наличие на миризми.
Препратен по компетентност до Община Казанлък
Извършена е незабавна проверка на място и са взети две водни проби
– от мястото на заустване на отпадъчни води на „Брикел“ ЕАД и от
каменната дига на язовир „Розов кладенец“.

На 17.07.2015 г. е извършена проверка на място, като на територията
на площадката не е установено извършване на дейност.
На 31.07.2015 г. е проведена среща със собственика на терена на
бившия завод „Свежест”, който представи договор за наем за
предоставяне на част от имота /терен и сграда/ на фирма „Булдов
България” ЕООД, за което е изготвен констативен протокол. По
данни на наемателя на сградата „Булдов България” ЕООД към
момента се извършват само пробни изпитания за производство на
биогорива.
Извършена е незабавна проверка на място на кравефермата на
„Аскент” ЕООД в с. Елхово, община Николаево и района на р.
Тунджа, като е съставен констативен протокол. При проверката се
РИОСВ – Стара установи, че в отводнителния канал източно от кравефермата има
Загора
изтичане на течен торов отпад. В обработваеми земеделски земи в
района на кравефермата се извършва наторяване с течен торов отпад.
Част от торовата маса се влива в отводнителен канал, разположен на

Сигнал за производство на
биогориво на територията на
бившия завод „Свежест“ в град РИОСВ – Стара
Стара Загора, индустриална част
Загора
и
наличие
на
неприятни
миризми.
Сигнал за променено качество
на водите на р. Тунджа (кафяв
цвят), преди вливане в яз.
„Жребчево“ с предполагаем
източник кравеферма на
„Аскент” ЕООД, Ст. Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

7.

16.07.2015
г.

„зелен“ телефон

8.

20.07.2015 г.

„зелен” телефон

9.

22.07.2015 г.

„зелен” телефон

10.

23.07.2015 г.

„зелен” телефон

11.

23.07.2015 г.

„зелен” телефон

12.

23.07.2015 г.

„зелен” телефон

13.

23.07.2015 г.

„зелен” телефон

14.

27.07.2015 г.

„зелен” телефон

около 500 м североизточно от кравефермата и на около 3.5 км от р.
Тунджа. Не се констатира заустване на течен тор в р. Тунджа.
Дадени са 2 предписания до управителя на „Аскент” ЕООД, Ст.
Загора. Писмено е уведомен сигналоподателя.
Сигнал за бял прах от РИОСВ – Стара Извършена е проверка на инсталацията в град Гълъбово. Дадено е
сероочистващата инсталация на
Загора
предписание на оператора да приведе съоръжението в нормален
„Брикел“ ЕАД, град гърлъбово
режим на работа.
Кмета на с. Миладиновци, общ. Тунджа е предоставил птицата от
вида бял щъркел на служител на Община Тунджа, гр. Ямбол. От
Сигнал от кмета на с.
РИОСВ –
Община Тунджа екземплярът е взет и транспортиран от ветеринарен
Миладиновци, общ. Тунджа за
Стара Загора
лекар в Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора. На
намерен бял щъркел със счупен
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за лечение в
крак
„Спасителен център за диви животни”, гр. Стара Загора с
констативен протокол на РИОСВ – Стара Загора.
Сигнал за малка птица от вида
Извършена е проверка на място. Птицата от вида бял щъркел (малко)
бял щъркел, който не може да РИОСВ – Стара е взета от гнездото в безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал.
излети от гнездото си – с.
Загора
2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за лечение в „Спасителен център за
Овощник, общ. Казанлък
диви животни”, гр. Стара Загора с констативен протокол на РИОСВ –
Стара Загора.
Информиран е сигналоподателя, че видът не попада в приложното
Сигнал за отсичане на дърво от
Община
поле на Закона за биологичното разнообразие. Устройството на
вида – черен орех, в парк
Казанлък
озеленените площи в населените места е регламентирано в Закона за
„Розариум”, гр. Казанлък
устройство на територията, който е от компетентността на кмета на
съответната община.
Извършена проверка на място. Птицата от вида бял щъркел (малко) е
намерена от 16 годишно момче в землището на с. Черганово, общ.
Сигнал от жител на с. РИОСВ – Стара Казанлък в безпомощно състояние. Птицата е взета от служители на
Черганово, общ. Казанлък за
Загора
РИОСВ – Стара Загора. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
намерен щъркел от 16 годишно
птицата е настанена за лечение в „Спасителен център за диви
момче
животни”, гр. Стара Загора с констативен протокол на РИОСВ –
Стара Загора.
Подаден е сигнал от жител на
РИОСВ – Стара Извършена е проверка на място в присъствието на жалбоподателя –
гр.Казанлък за замърсяване на
Загора
сигналоподателя – жител на гр.Казанлък. Беше направен обход на
атмосферния въздух с емисии и
„Женския пазар” в града, проведоха се разговори и с други жители
неприятна остра миризма.
на града. Към момента на проверката не беше установено наличие на
миризми и емисии в атмосферния въздух.
Подаден сигнал в 14:00 часа на
РИОСВ - Стара Направена е проверка на място. В „Брикел“ЕАД е настъпила
23.07.2015 г. от жител на град
Загора
аварийна ситуация налагаща спиране на сероочистващата инсталация
Гълъбово за наличие на силна
и изпускане на непречистените димни газове през байпасен комин
миризма на сяра в атмосферния
№2 с височина 150 метра. За констатациите е съставен констативен
въздух на гр.Гълъбово
протокол.
Подаден сигнал в 10:15 часа на
Община Стара Извършена е проверка на място. Установена е горивна инсталация,
27.07.2015 г. за задимяване на
Загора
собственост на „Бред инвест“ЕООД, гр.Стара Загора, изгаряща само
района на пресечката на улици
РИОСВ -Стара твърдо гориво - букова дървесина. Не са открити други горива или
„Кольо Ганчев“ и „Гурко“ в
Загора
следи от такива. Операторът на обекта представи разрешителни за
гр.Стара Загора и миризма на
редовна експлоатация от Община Стара Загора. Дадено от РИОСВ

15.

27.07.2015 г.

„зелен” телефон

16.

28.07.2015 г.

„зелен” телефон

17.

30.07.2015 г.

„зелен” телефон

18.

30.07.2015 г.

„зелен” телефон

дизелово гориво от комин на
хлебопекарна.
Замърсяване на атмосферния
РИОСВ – Стара
въздух с емисии на интензивно
Загора
миришещи вещества от
инсталацията за производство на
биогаз.
Сигналоподателят съобщава за
„В и К“ ЕООД
изливане на отпадъчни води от
Стара Загора
дъждопреливна шахта в река
Община Стара
Енинска, община Казанлък
Загора
Замърсяване на атмосферния
въздух с емисии на интензивно
РИОСВ – Стара
миришещи вещества от
Загора
дейността на ТЕЦ в комплекса
„Марица изток”
Сигнал за изливане на
„В и К“ ЕООД,
отпадъчни води от хотел
град Ямбол
„Тунджа“ град Ямбол в река
Община Ямбол
Тунджа

предписание за изгаряне само на регламентираното гориво.
Извършвана е проверка на площадката в град Нова Загора и са
дадени предписания, с които се цели ограничаване на миризмите.

Препратен по компетентност

Издадени са три броя предписания на „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица изток 3“ АД и „Ей и Ес – 3С Марица изток
1“ ЕООД за предприемане на мерки с цел намаляване на емисиите на
интензивно миришещи вещества и недопускане на неорганизираните
емисии.
Препратен по компетентност

