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

ДАТА

1.

03.07.2017

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

2.

06.07.2017 г.

eлектронна поща

3.

11.07.2017 г.

eлектронна поща

4.

17.07.2017 г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

Сигнал за замърсяване на РИОСВ – Стара
водите на реката край село Загора
Бяла, община Сливен от
местната мандра.
Сигнал за запрашаване на
атмосферния въздух от лошо
състояние на пътна настилка
в село Кукорево, община
Тунджа, област Ямбол.

Община Тунджа

Два сигнала за притежание и
продажба на препарирани
защитени видове птици.

РИОСВ – Стара
Загора

Сигнал за замърсяване на
водите на река Тунджа до
Каргонския мост в град
Ямбол. Водата е с бял цвят.

„В и К“ ЕООД гр.
Ямбол

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е съвместна проверка с община Сливен
на мандра, собственост на „Рафтис милк“ЕООД.
При проверката е констатирано изтичане на
замърсени води от мандрата в р. Беленска, с. Бяла,
община Сливен. Издадени са предписания за
преустановяване на замърсяването.
Изготвено е писмо до кмета на общ. Тунджа за
предприемане на спешни мерки за редуциране на
праховите емисии и подобряване качеството на
атмосферния въздух в с. Кукорево, съгласно
изискванията на Закона за чистотата на
атмосферния въздух.
При проверка в посочения сайт не е открита
обявата и сигналът е изпратен до ОД МВР - Стара
Загора за предприемане на действия по
компетентност. На 26.07.2017г. експерти на
РИОСВ - Стара Загора участва в проверка на ОД
МВР – Стара Загора за притежаване и продажба на
препарираните защитени видове. Препаратите се
иззети по надлежния ред като веществени
доказателства по досъдебно производство и са на
отговорно пазене в РИОСВ – Стара Загора.
Сигналът е препратен по компетентност на „В и К“
ЕООД гр. Ямбол

5.

20.07.2017 г.

„зелен” телефон

6.

20.07.2017 г.

„зелен” телефон

7.

24.07.2017 г.

„зелен” телефон

8.

25.07.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за миризма на старо
месо/мърша от дейността на
обект находящ се в старата
баня в село Ракитница,
община Стара Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

Сигнал за замърсяване на
водите на река Тунджа и
наличие на мъртва риба в
пресевни край село Розово,
община Казанлък.

РИОСВ – Стара
Загора, БД ИБР
Пловдив

Сигнал за наличие на мъртва
риба в река Блатница,
землището на с. Любенова
махала, община Нова Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

Сигнал за измиване на
цистерна, при което се ОДБХ- Ямбол и ОД
изсипва черна течност с „Земеделие” - Ямбол
неприятна миризма върху
земи в района на пътен
участък град Ямбол – село

Извършена е проверка на място и е съставен
констативен протокол на обекта, находящ се в
сградата на посоченото място „Булдрайхим” ООД.
Към момента на проверката миризми, характерни
от дейността, не са установени. Издадено е едно
предписание за подмяна на съществуващия
филтър, с цел недопускане на неприятни миризми
извън границите на обекта.
Извършена е съвместна проверка с експерти на БД
ИБР – Пловдив и РЛ – Стара Загора към ИАОС.
Установено е наличие на единични екземпляри в
едно от езерата/бивши пресевни/ в землището на с.
Розово. При проверката са взети два броя водни
проби отпадъчни води от „Арсенал“АД гр.
Казанлък, преди заустване в р. Тунджа (изход
отливен канал Ф-2000 и изход ПСОВ). Взета е и 1
брой водна проба повърхностна вода от езерата
(бившите пресевни) на р. Тунджа. При
установяване на отклонения от индивидуалните
емисионни ограничения, РИОСВ – Стара Загора
ще
стартира
административнонаказателна
процедура.
Извършена е проверка на място на 23.07.2017 г. от
експерти на РИОСВ-Стара Загора и РЛ Стара
Загора към ИАОС. Установено е наличие на
умрели риби. Не е установен точков източник,
заустващ отпадъчни води в района. При
проверката е взета 1 брой водна проба
повърхностна вода от р. Блатница в землището на
с. Любенова махала.
Сигналът е изпратен по компетентност на ОДБХЯмбол и ОД „Земеделие” – Ямбол.

9.

10.

24.07.2017 г.
и 25.07.2017
г.

„зелен” телефон

27.07.2017 г.

„зелен” телефон

11.

27.07.2017 г.

„зелен” телефон

12.

31.07.2017 г.

„зелен” телефон

Безмер, разклона за „Новите
лозя”.
Сигнали за миризма от
работата на „Градус 2” в град
Нова Загора

РИОСВ – Стара
Загора

Сигнал за наличие на мъртва
риба в река Омуровска, в
землището на село Братя
Даскалови, в близост до
помпена станция.

Сигнал за наличие на
миризми от битово-фекални
отпадъчни води от дере в
близост до жилищни блокове
в село Радунци, община
Мъглиж.
Сигнал за наличие на мъртва
риба и разлив на масло/нафта
в близост до „Арсенал”, град
Казанлък.

Община Мъглиж

РИОСВ – Стара
Загора

Извършена е проверка на място на площадката на
енергийна централа „Градус-2“ООД гр. Нова
Загора. При проверката не е установено наличие на
миризми извън площадката на централата.
Извършена е проверка на място от РИОСВ -Стара
Загора, съвместно с експерти на РЛ Стара Загора и
БД ИБР гр. Пловдив. Не е установено наличие на
умрели риби. При проверката е взета 1 бр. проба
повърхностна вода от р. Омуровска в землището на
с. Братя Даскалови. Извършена е и проверка на
млекопреработвателно предприятие „Млечен свят2003“ООД, с. Братя Даскалови. При нея е
констатирано нерегламентирано заустване на
отпадъчни води от дружеството. На управителя на
дружеството са издадени предписания и ще
стартира административнонаказателна процедура
по
Закон
за
водите
за
установеното
административно нарушение.
Сигналът е изпратен по компетентност до община
Мъглиж.

Извършена е съвместна проверка с представител на
„Арсенал“ АД, гр. Казанлък. Установено е наличие
на мазни петна от нефтопродукти в района на
бента на р. Тунджа. Издадено е предписание на
„Арсенал“ АД, като единствен точков източник в
близост до описания район, за изсмукване със
специализирана техника на мазните петна в района
на бента.

