ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ МАЙ 2016 ГОДИНА

ДАТА

1.

03.05.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща
„зелен” телефон

2

03.05.2016 г.

електронна поща

3

10.05.2016 г.

От тел 112

4

10.05.2016 г.

От тел. 112

5

10.05.2016 г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Сигнал за замърсяване
на въздуха в град Стара
Загора

РИОСВ
Община Стара
Загора

Сигнал за изсичане на
дървета в село Коларово
край река Сазлийка.
Наблюдават се умрели
птици и риби, вероятно
от изхвърлени препарати
за пръскане на посевите.
Сигнал за слаби гърмежи
около стената на завод
„Арсенал” в град
Казанлък и наличие на
мъгла и миризма на
барут
Сигнал за замърсяване
водите на р. Тунджа - до
моста край Родопа в град
Ямбол. Наблюдават се
мазни петна.
Наличие на миризми от
работата на „Екоцентър”
Стара Загора.

РИОСВ и Община
Раднево

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка на данните за КАВ от пункт
„Зелен клин” и са информирани сигналоподателите,
че няма превишения на нормите, характеризиращи
КАВ.
На 4 май експерти на РИОСВ – Стара Загора
извършиха проверка на място и установиха сеч на
дървесна растителност. Изискана е информация от
община Раднево за издадени разрешителни за сеч.

РИОСВ и община
Казанлък

Извършена е проверка на място съвместно с община
Казанлък, при която не се установиха изнесените в
сигнала обстоятелства.

В и К Ямбол

Извършена е проверка на място от експертите на
РИОСВ – Стара Загора. За установените изтичания
на отпадъчни води са издадени предписания на „В и
К” Ямбол за предприемане на мерки за недопускане
изтичане на отпадъчни води в река Тунджа.
Извършена е проверка на място от експерти на
РИОСВ - Стара Загора. На площадката на обект,
чиято дейност е свързана с временно съхранение и
предварително третиране на смесени битови
отпадъци, се установи наличие на пластмасови
отпадъци. Дадени са предписания на управителя на

РИОСВ и община
Стара Загора

6

12.05.2016 г.

„зелен” телефон

7

14.05.2016 г.

„зелен” телефон

8

16.05.2016 г.

От тел. 112

9

17.05.2016 Г. Оперативен
център на
Пожарна
безопасност –
Стара Загора

10

17.05.2016 Г. От тел. 112

11

18.05.2016 г.

„зелен” телефон

фирмата да се отстранят отпадъците, които се
съхраняват между северната част на халето и
северната сграда на площадката на фирмата и да не
се допуска разпространение на неприятни миризми
извън границите на площадката.
Препратена по компетентност до община Братя
Даскалови.

Сигнал за замърсяване с
оборска тор и отпадъчни
води в село Оризово,
община Братя Даскалови
от частен имот, в който
се отглеждат овце и
крави
Сигнал за задушлива
миризма от работата на
„Булметал” - Стара
Загора

Община Братя
Даскалови

РИОСВ - Стара
Загора и община
Стара Загора

Извършена е контролна проверка, при която не се
установиха изнесените в сигнала обстоятелства.

Сигнал за наличие на
миризма от дейността на
предприятие „Шипка” в
град Казанлък
Сигнал за изливане на
отпадъчни води от
преработка на рози на
„Елзем” ООД, град
Казанлък в овощната
градина на
сигналоподателя.
Сигнал за наличие на
пяна в езеро „Загорка” в
град Стара Загора
Замърсяване на водите
на микроязовир, който се
намира по пътя за
Казанлък, посока село

РИОСВ - Стара
Загора и община
Казанлък

Препратена по компетентност до община Казанлък.

В и К ЕООД, Стара
Загора Община
Казанлък
РИОСВ - Стара
Загора

Извършена проверка на място,при която се установи
изтичане на замърсени с розови джибри води.
Дадени са предписания за прекратяване на
изтичането им и почистване на замърсения терен.
Последваща контролна проверка установи, че
предписанията са изпълнени.

РИОСВ – Стара
Загора

Извършена проверка на място и оглед на езерото и
притока на река Бедечка при вливането й в него. Не
се установи наличие на пяна.
Извършена е проверка на място от експерти на
РИОСВ и община Казанлък на дестилерия за
преработка на етерично маслени култури на
„Булроуз – Етерика” ООД, с. Крън. При проверката

РИОСВ - Стара
Загора и община
Казанлък
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18.05.2016 г.

„зелен” телефон

13

23.05.2016 г.

„зелен” телефон

14

24.05.2016 г.

електронна поща

15

24.05.2016 г.

От 112

Крън. Вероятен
замърсител е розоварна
на „Булроуз – Етерика”
ООД, с. Крън.
На площадка на фирма
„Сонитекс- Николай
Чалъков” в село
Шейново се съхраняват
големи количества
пластмасови отпадъци и
се замърсява околната
среда.
Сигнал за замърсяване
на въздуха в град Стара
Загора и наличие на
миризми.
Сигнал за замърсяване
на река Габровница с
розови джибри при
моста на село Долно
Сахране, община Павел
баня.

Сигнал за намерена
малка сърна в село
Голям Дервент, община
Елхово

РИОСВ - Стара
Загора

РИОСВ - Стара
Загора и община
Стара Загора
РИОСВ - Стара
Загора

ДГС-Елхово

се установи, че образуваните отпадъчни води при
изваряването на розовия цвят се отвеждат в лагуна.
В момента на проверката не се установи преливане
на отпадъчни води.
На място се установи, че на площадката на фирмата
в село Шейново се съхраняват 3 тона пластмасови
отпадъци без фирма да притежава регистрационен
документ за извършване на дейности по третиране
на отпадъци, съгласно Закона за управление на
отпадъците. На управителя е съставен акт за
административно нарушение.
Извършени са проверки на данните за КАВ от
мониторинговия пункт „Зелен клин”. Не са
регистрирани
превишения
на
нормите
по
контролираните показатели.
Извършена е проверка на място и оглед на река
Габровница в района на село Долно Сахране,
община Павел баня. При огледа е установено
наличие на розови джибри в десния и левия ръкав на
реката. Контролна проверка е извършена и на
дестилерията за етерично маслени култури на „Алба
Групс” ЕООД, с. Скобелево, находяща се в горното
течение на река Габровница. Установи се, че част от
отпадъчните води, формирани при изваряването на
розовия цвят, смесени с джибри, изтичат в р.
Габровница в района на село Скобелево. На
дружеството
е
издадено
предписание
за
преустановяване изтичането на отпадъчни води в
реката.
Последваш контрол установи, че е изпълнено
даденото предписание.
Сигналът е препратен към ДГС - Елхово.
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25.05.2016 г.

От 112

17

25.05.2016 г.

От репортер на
ТВ СКАТ

18

30.05.2016 г.

От 112

Сигнал за паднал щъркел
от гнездото си. Птицата е
със счупено крило.
Сигнал за наличие на
нерегламентирано
замърсяване с битови
отпадъци в югоизточния
край на село Нова
махала, община
Николаево.
Сигнал за възникнал
инцидент в Завод 4 на
„Арсенал” АД в град
Мъглиж.

РИОСВ
Община Николаево
РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

Птицата е транспортирана и настанена за лечение в
Спасителния център за диви животни в Стара
Загора.
Извършена е контролна проверка на място.
Установи се нерегламентирано замърсяване със
смесени битови отпадъци и животинска тор на
разстояние 300 м. от последната къща в селото в
посока юг-югоизток. Издадено е предписание на
кмета на общината теренът да се почисти. Предстои
последващ контрол по издаденото предписание.
Извършена е незабавна проверка, при която се
установи, че няма емисии на вредни вещества и не
се
налага
измерване
на
показателите,
характеризиращи КАВ.

