ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА
ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

№

ДАТА

1.

01.09.2015 г.

„зелен” телефон

2.

02.09.2015 г.

eлектронна поща

3.

02.09.2015 г.

eлектронна поща

4.

03.09.2015 г.

„зелен” телефон

5.

15.09.2015 г.

eлектронна поща
и „зелен” телефон

6.

16.09.2015 г.

„зелен” телефон

7.

18.09.2015 г.

„зелен” телефон

8.

23.09.2015 г.

eлектронна поща

9.

24.09.2015 г.

eлектронна поща

СИГНАЛ

Сигнал
от
Кмета
на
Старозагорски минерални бани,
за мъгла по поречието на реката
в областта на селата Пряпорец и
Ново село.
Заустване на отпадъчни води в
р. Тунджа от колектор на
градската
канализационна
мрежа на гр. Ямбол
Сигнал за унищожаване на
местообитания в землището на
с. Дряново, общ. Тунджа.
Замърсяване на въздуха и
наличие
на
миризми
от
дейността на „Наталия” в град
Стара Загора
Замърсяване на въздуха от
„Топлофикация Сливен” град
Сливен
Сигнал за намерена защитена
птица- Лебед в безпомощно
състояние в землището на с.
Безмер , общ. Тунджа.
Замърсяване на въздуха и
наличие
на
миризми
от
дейността на „Наталия”.
Замърсяване на въздуха от
хлебопекарна в град Стара
Загора.
Запитване за проект за
рекултивация по река Тунджа на
запад от водохващането на
Помпена станция „Ягода”.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ
РИОСВ - Стара
Загора

Община Ямбол

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Проведен разговор по телефона с Кмет на Старозагорски минерални
бани, при него самия той съобщава, че явлението е било за около 30
минути и така наречената”мъгла” се е разсеяла. Не се съобщава за
последващо появяване.
Изпратено до община Ямбол за предприемане на мерки за
отстраняване на проблема.

ОД „Земеделие” Извършена проверка на място. Не е установено увреждане на
гр. Ямбол
местообитания на защитени видове. Изпратено е за разглеждане по
компетентност до ОД „Земеделие” – Ямбол.
РИОСВ - Стара
Извършена проверка на място. Към момента на проверката наличие
Загора
на миризми от дейността на „Наталия” не е констатирано.
РИОСВ - Стара
Загора
РИОСВ - Стара
Загора

Извършена проверка на място. Към момента на проверката
замърсяване на атмосферния въздух от производствената дейност не
е констатирано.
Извършена е проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора на
мястото, посочено в сигнала. Не е намерена птица в безпомощно
състояние.

РИОСВ - Стара
Загора

Извършена проверка на място. Към момента на проверката наличие
на миризми от дейността на „Наталия” не е констатирано.

РИОСВ - Стара
Загора

Извършена проверка на място. Към момента на проверката
замърсяване на атмосферния въздух от производствената дейност не
е констатирано.
Съгласно чл. 90 от Закона за подземните богатства, Министерството
на енергетиката осъществява цялостен контрол на проектите за
консервация, ликвидация и рекултивация. Съгласно ЗПБ, МОСВ
осъществява контрол във вид и в обем, предвидени в глава девета от
Закона за опазване на околната среда и в съответните разпоредби на
Закона за защитените територии, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите и на Закона за управление на
отпадъците.

БД-Пловдив

10.

24.09.2015 г.

eлектронна поща

Замърсяване с битово-фекални
води в с. Змейово, общ. Стара
Загора

Община
Стара Загора

11.

25.09.2015 г.

„зелен” телефон

Сигнал за миризма на сяра в гр.
Гълъбово

РИОСВ - Стара
Загора

12.

25.09.2015 г.

eлектронна поща

Миризми от дейността на
„Градус 2” ООД, гр. Нова Загора

РИОСВ - Стара
Загора

РИОСВ – Стара Загора, извърши съвместна проверка на терен с
представител на Басейнова дирекция - Пловдив на 21.07.2015г., при
която се установи, че в имот № 000463 в землището на с. Ягода, общ.
Мъглиж е започнало почистване на дървесна и храстова
растителност в коритото на река Тунджа в участък с дължина около
150 метра. Имот № 000463 по начин на трайно ползване,
представлява „водно течение, река” и е извън регулационните
граници на населеното място. За извършените дейности няма
назначена междуведомствена комисия, съгласно чл. 140, ал. 5 от
Закона за водите (ЗВ). В тази връзка на фирмата, извършваща
почистване е съставен акт за установеното административно
нарушение.
Извършена съвместна проверка на място от експерти на РИОСВСтара Загора и община Стара Загора. Установено е изтичане на
битово-фекални води от регулацията на село Змейово в близко
разположено дере. Предприемането на действия е в компетентността
на община Стара Загора.
Извършена е проверка на производствената площадка на „Брикел”
ЕАД. В експлоатация са три Енергийни котела и пречиствателните
съоръжения към тях. Към момента на проверката миризми
характерни от производствената дейност (на сяра, въглища) извън
площадката не са констатирани. Издадено е предписание за
почистване/измиване на производствената площадка с цел
предотвратяване на неорганизирани прахови емисии.
Извършена проверка на място. Към момента на проверката миризми
характерни от производствената дейност извън площадката не са
констатирани.

