ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮНИ 2017 ГОДИНА

1.

2.

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

СИГНАЛ

31.05.2017

Електронна поща

Сигнал за убиване на Община Сливен
защитени видове от сем.
Смокове в гр. Сливен

05.06.2017 г.

„зелен” телефон

3.

07.06.2017 г.

„зелен” телефон

4.

12.06.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за изгаряне на
пластмаса по Калояновско
шосе, преди Нефтобаза

Сигнал за замърсяване на р.
Тунджа от канализационната
система на град Ямбол в кв.“
Златен рог“ гр.Ямбол
Сигнал за замърсяване на
водите на река Кортенска,
приток на река Блатница в
района на село Любенова
махала, община Нова Загора.
Водите на реката са с тъмен,
черен цвят и се наблюдават
умрели риби.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

РИОСВ-Стара
Загора

РИОСВ
“В и К“ ЕООД
гр.Ямбол

РИОСВ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Изпратено писмо до кмета на гр. Сливен за
предприемане на действия по почистване на
междублоковите пространства от наличната тревна
и храстова растителност с цел предотвратяване на
конфликта
между
хора
и
животни.
Сигналоподателят е уведомен с писмо, изпратено
на ел. поща на посочен от него адрес.
Извършена е проверка на място съвместно с
представители на община Стара Загора.
В северната част на базата за производство на
тютюнев разсад се констатираха следи от
изгаряния на площ от 3 кв. м. В момента на
проверката не е установено изгаряне, миризми и
дим. Не е установен собственика на имота и е
уведомен
сигналоподателя
за
извършената
проверка.
Извършена е съвместна проверка със служители на
„В и К“ Ямбол. Издадено е предписание на „В и К“
Ямбол за проверка и контрол на канализационната
мрежа.
Извършена е контролна проверка и обход на р.
Блатница и част от р. Кортенска в землищата на
селата Езеро, Дядово, Богданово и Любенова
махала, община Нова Загора с участието на
сигналоподателите.
Проверката
констатира
помътняване на водите на р.Блатница. Не е
установено наличие на мъртва риба. По поречието
на река Блатница в проверения район не са

5.

12.06.2017 г.

Електронна поща

6.

13.06.2017 г.

„зелен” телефон

7.

13.06.2017 г.

Електронна поща

8.

13.06.2017 г.

„зелен” телефон

9.

19.06.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за убита кафява
мечка,
публикувана
в
социална мрежа.

РИОСВ

Сигнал
за
задушлива
миризма от работата на
„Градус 2”, град Нова Загора.

РИОСВ

Сервиз на фирма „Викинг
сервиз-2005”
в
град
Казанлък е в близост до
жилищните
сгради
и
затруднява движение на
другите автомобили, вдига
шум и замърсява въздуха.
Сигнал за замърсяване на
реката
между
селата
Крушаре и Глуфичево в
община Сливен, наблюдават
и умряла риба.

Сигнал за запрашаване на
въздуха в град Гълъбово от
ТЕЦ „Брикел”

РИОСВ

РИОСВ
БД ИБР - Пловдив

РИОСВ

установени точкови източници на замърсяване с
отпадъчни води.
Проверка на обстоятелствата по постъпилия сигнал
за публикуваната снимка във Facebook установи,
че е направена през 2012 г. при отстрел на кафява
мечка в района на ДЛС „Мазалат” съгласно
издадено разрешително от МЗХ. Изпратено е
писмо до сигналоподателя.
Извършена е проверка на място, при която се
констатира, че инсталацията работи с 65 % от
капацитета си. Към момента на проверката
миризми, характерни от производствената дейност,
извън границите на площадката, не се установиха.
Извършена е проверка на място. Установи се, че
обектът е в експлоатация с удостоверение от
община Казанлък.
Към момента на проверката не са констатирани
авторемонтни дейности на МПС или разливи на
масла. Представени са изисканите документи за
дейността и е отговорено на подателката на
сигнала.
Извършена е съвместна проверка с експерти на БД
ИБР – Пловдив, при която се констатира наличие
на мъртва риба в р. Тунджа в землището на с.
Глуфишево. Взета е водна проба от повърхностна
вода за изследване от РЛ–Стара Загора към ИАОС.
В района няма източници на отпадъчни води,
които за заустват в р. Тунджа.
Резултатите от проведения физико-химичен анализ
не показват отклонение от нормите
Издадено е предписание на оператора за
предприемане на мерки с цел минимизиране на
запрашаването от Депото за неопасни отпадъци на
дружеството.

10.

21.06.2017 г.

„зелен” телефон

11.

22.06.2017 г.

„зелен” телефон

12.

27.06.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за миризма от
работата на „Градус 2” в град
Нова Загора

Сигнал за сменен начин на
трайно ползване (НТП) на
пасища, попадащи в Натура
2000
в
землището
на
с.Крушаре, общ.Сливен.
Замърсяване на водите на
река Тунджа и наличие на
мазни
петна
около
Каргонския мост в град
Ямбол.

РИОСВ

РИОСВ

“В и К“ ЕООД
гр. Ямбол

Проверката, извършена на 21.06.2017 г. от
експерти на РИОСВ - Стара Загора на място.
Установи се нормален режим на работа на
инсталацията, като натоварването е 53%, а
производството-840 kW/h. По време на проверката
се провеждаха и двата режима на производствения
процес – зареждане и смесване на суровината. При
зареждането, което се извършва с повдигащо
автоустройство (фадрома) се налага за определено
време, завесите на склада и на смесителите да се
отварят, при което на площадката се усеща
миризмата на суровините. Същата миризма се
усети и извън обекта, при портала на фуражния
завод на около 50 метра източно от Инсталацията.
Констатациите от проверката са описани в
констативен протокол на РИОСВ – Стара Загора,
за което ще бъде стартирана административно наказателна процедура по Закона за чистотата на
атмосферния въздух.
Извършена е проверка на терен, при която е
констатирано нарушаване на забраната за:
„залесяването на ливади, пасища, както и
превръщането им в обработваеми земи и трайни
насаждения”, въведена по т.6.2. със Заповед №РД556/05.09.2008г. на МОСВ (ДВ, бр.84/2008) за
обявяване на защитена зона „Адата-Тунджа” с код
BG0002094. Предстои съставяне на АУАН.
Сигналът е изпратен по компетентност на „В и К“
ЕООД, гр. Ямбол.

13.

14.

9.06.2017 г.

30.06.2017 г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

Сигнал за наличие на
неприятни/задушливи
миризми в района на пътен
възел
Стара
Загора
–
Раднево.
Сигнал за наличие на
миризма от работата на
„Градус 2” в град Нова
Загора
в
района
на
автогарата.

РИОСВ

РИОСВ

При извършената проверка не е установено
наличие на неприятни/ задушливи/ миризми в
посочения район.
Извършена е проверка на място, при която се
констатира, че инсталацията работи с 65 % от
капацитета си. Към момента на проверката
миризми, характерни от производствената дейност
основно от влаганите животински и растителни
субстанции, извън границите на площадката, не се
установиха.

