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

ДАТА

1.

01.12.2017

2.

01.12.2017 г.

3.

04.12.2017 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
СИГНАЛ
телефон
/електронна поща/
„зелен” телефон
Сигнали за наличие на
мазни петна в река
Тунджа в участъка
между
Бонбонена
фабрика
и
бензиностанция ШЕЛ.
„зелен” телефон
Сигнали миризми от
фирма „Градус 2” в
град
Нова
Загора,
постъпили на 06,14, 22,
28 и 29.12.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за изпускане на
води
от
депо
за
неопасни отпадъци на
Ямбол в дерето.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

БД ИБР -Пловдив

Сигналът е изпратен по компетентност на БД ИБР –
Пловдив.

РИОСВ– Стара
Загора
Община Нова
Загора

През 2017 г. са извършени 9 проверки на инсталацията за
биогаз, издадени са 15 предписания и един акт за
установяване на административно нарушение (за
разпространение на миризми извън границите на
площадката). Извършено е имисионно обследване на гр.
Нова Загора, въз основа на което е оценено, че няма риск за
здравето на населението. Инсталацията е приведена в
съответствие с изискванията на екологичната нормативна
уредба. РИОСВ – Стара Загора е внесла предложение, до
МОСВ и ИАОС за имисионно обследване на града през
2018 г. – четири измервания в рамките на календарната
година с продължителност по 14 дни всяко.
Извършена е проверка на място на 05.12.2017 г., при която
се констатира изтичане на води в канавката с тъмен цвят.
Издадени са предписания на оператора на депото за
преустановяване изтичането на води. На 13.12.2017 г. е
направена и последваща контролна проверка, при която се
констатира, че въпреки предприетите действия от
оператора, отново се наблюдава изтичане на води с помалък дебит.
За установеното нарушение, РИОСВ - Стара Загора ще
образува административно-наказателна преписка по Закона
за опазване на околната среда на оператора на депото.

РИОСВ – Стара
Загора

4.

07.12.2017 г.

„зелен” телефон

5.

20.12.2017 г.

електронна поща

6.

20.12.2017г.

„зелен” телефон

7.

28.12.2017г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване
водите на река Тунджа РИОСВ – Стара
в
участъка
между
Загора
селата
Розово
и
Бузовград,
община
Казанлък.
Сигнал за сеч на Община Казанлък
дървета.
Сигнал за незаконна РИОСВ – Стара
продажба
на
Загора
пакетирани билки на
Общински
пазари
гр.Сливен.
Сигнал за изхвърлени РИОСВ – Стара
опаковки от химикали в
Загора
района
до
старото
сметище
на
село
Кирилово,
община
Стара Загора.

Извършена е проверка на място. На „Арсенал“ АД е
издадено предписание за почистване на замърсения
участък в района на водопроводната тръба пресичаща река
Тунджа. Предписанието е изпълнено в срок.
Изпратен по компетентност до община Казанлък.
Извършена е проверка на място на 21.12.2017г., при която
не са установени нарушения на Закона за лечебните
растения.
Извършена е проверка на място и e установено изхвърляне
на празни опаковки от препарати за растителна защита.
Издадено предписание на община Стара Загора за събиране
и предаване на опаковките на оторизирано лице за
последваща обработка и почистване на района от други
изхвърлени битови отпадъци.

