ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

№

ДАТА

1. 02.09.2019 г.

ПОСТЪП
ИЛ
СИГНАЛ
на „зелен
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
телефон

2. 02.09.2019 г.

„зелен”
телефон

3. 02.09.2019 г.

„зелен”
телефон

4. 02.09.2019 г.

„зелен”
телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Сигнали за миризми от
дейността на „Енерджи 2“
ООД, град Нова Загора,
подадени на 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 27 септември
Сигнал за наличие на черен
дим от Брикел в с. Обручище

РИОСВ
–
Стара Загора,
Община
Нова Загора

При извършения през 2019 г. текущ и извънреден контрол на
инсталацията за биогаз е установено спазване на действащите
законови и подзаконови нормативни актове по компоненти и
фактори на околната среда и същата работи в съответствие с тях.

РИОСВСтара Загора

На 31.08 и на 01.09.2019 г. в ТЕЦ” Ей и Ес-3С Марица изток 1” са
извършени няколко превключвания, свързани с погасяне и
разпалване на спомагателни и основни котли. Процесите в тези
периоди протичат в анормален режим и се получават частични
задимявания. На 01. и 02.09.2019 г. В ТЕЦ „Брикел” не са
регистрирани аварийни ситуации или превключване на
мощности.
Сигнал за задушлива миризма РИОСВИзвършена е проверка в същия ден, съвместно с експерти на
и дим от цех за дървени
Стара Загора, Община Сливен. Проверката на обекта констатира нормална
въглища в кв. Речица, гр.
Община
експлоатация на инсталацията за производство на дървени
Сливен
Сливен
въглища, без наличие на неприятни миризми и задимяване на
района.
Сигнал за фирма, извършваща РИОСВИзвършена е проверка в същия ден на място на територията на
товаро-разтоварни дейности от Стара Загора, жалбоподателя „Панхим” АД и на площадката в съседния имот
южната страна на „Панхим“
Община
Констатира се замърсяване на южната част на „Панхим” АД с
като целия цех е в черен прах Сливен
черен прах от товаро - разтоварни дейности на „Евроинженеринг”
ЕООД. Издадени са предписания до дружеството при почистване
на черния прах и товаро-разтоварни дейности да не се допуска

5. 04.09.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за запрашаване и
миризми от цех-фабрика за
пелети до КАТ - Сливен

Община
Сливен

6. 12.09.2019 г.

„зелен”
телефон

Община
Тунджа

7. 16.09.2019 г.

„зелен”
телефон

8. 16.09.2019 г.

„зелен”
телефон

9. 17.09.2019 г.

„зелен”
телефон

10. 18.09.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за тежка миризма на
олио в с. Кукорево, общ.
Тунджа, като се предполага че
е от фабрика „Слънчо“
Сигнал за миризма на амоняк
и сяра между „Брикел“ ЕАД и
ТЕЦ „Контур Глобал Марица
Изток 3“
Сигнали за миризма на
изгорели кабели по р. Тунджа,
около градска градина и
индустриална зона
Сигнал за запрашаване от
преминаващи товарни коли и
бетоновози в стопанския двор
на АПК, в Бетоновия център,
гр. Стара Загора
Сигнал за измряла риба и
черно оцветяване на водата в
южната част на р. Съзлийка в
с. Ракитница

разпространение на неорганизирани емисии извън границата на
площадката и предписание за почистване на замърсения терен на
„Панхим” ООД от „Евроинженеринг” ЕООД. Предстоят
проверки за последващ контрол на място.
След осъществена връзка по телефона с представител на Община
Сливен и извършен обход от него е констатирано леко
запрашаване, което е за определен момент от време.
Община Тунджа е извършила проверка и е констатирано, че в
населеното място с.Кукорево няма наличие на миризми.

РИОСВ
- Проведени телефонни разговори с дежурните инженери на
Стара Загора топлоелектрическите централи. Няма аварийни ситуации. Върнат
отговор на сигналоподателя, който съобщава, че миризмите са
били само за 10-15 мин.
Общинска администрация Ямбол са извършили проверка на
Община
място и са установили, че към момента няма наличие на миризми
Ямбол
от изгаряния по р. Тунджа около градската градина и
индустриалната зона на община Ямбол.
Община
Сигналът е за общински път в регулацията на град Стара Загора.
Стара Загора Пътят се ползва от тежкотоварен транспорт и на много места е
разбита настилката, което предизвиква запрашаване при
преминаване на автомобилите.
БД ИБР –
Пловдив,
РИОСВ
Стара Загора

На 18.09.2019 г. е извършена незабавна проверка от експерти на
РИОСВ –Стара Загора и Регионална лаборатория –Стара Загора.
При проверката е извършен оглед на река Сазлийка в района на
изход колектор, заустващ отпадъчни води, съгласно
разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда.
Не е констатирано наличие на мъртва риба в реката. Проверен е
Регионален център за управление на отпадъци, при което е
констатирано, че няма изтичане на отпадъчна вода от площадката
на депото.

11. 19.09.2019 г.

„зелен”
телефон

12. 24.09.2019 г.

„зелен”
телефон

13. 24.09.2019 г.

„зелен”
телефон

Взети са две водни проби за физико-химичен анализ от река
Сазлийка, преди и след точката на заустване на колектора.
На Община Стара Загора, като компетентен орган по
експлоатация на канализационните мрежи в населените места е
дадено предписание за извършване на обследване на всички
ревизионни шахти по трасето на колектора, преминаващ през
с.Ракитница, с цел установяване на нерегламентирано включване.
В изпълнение на даденото предписание Община Стара Загора е
предоставила информация. Предприети са своевременни
действия за недопускане на евентуално нерегламентирано
заустване на отпадъчни води.
Сигнал за възможно
БД ИБР – Изпратен по компетентност до БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Стара
замърсяване на водохващането Пловдив,
Загора. Представена е информация от РЗИ Стара Загора, че са
на с. Арнаутито и с.
РЗИ – Стара взети и изследвани водни проби, които не показват отклонение за
Калояновец, вследствие на
Загора
качеството на водата за питейно- битови цели, съгласно Наредба
замърсяване на р.Сазлийка от
№9/2001г
18.09.2019г.
Сигнали за замърсяване на
РИОСВ
Извършен е проверка и обход на река Блатница на територията
реката в гр. Раднево през
Стара Загора на Община Нова Загора. В село Богданово е констатирано
почивните дни.
нерегламентирано заустване на отпадъчни води в реката от
Кравеферма. За допуснато нарушение на Закона за водите на
собственика на фермата ще бъде образувана административно
наказателна процедура
Сигнал за изгаряне на
РИОСВ
– Извършена е проверка и при обход и оглед на място на площадка
отпадъци в пункт за отпадъци Стара Загора с местонахождение: местност Хангара, околовръстен път север с
на околовръстния път на гр.
площ 15000кв.м., община Ямбол се установи следното: в
Ямбол, посока „Кабиле“
северната част на имота в метален контейнер има наличие на
следи от изгаряне на отпадъци. Участъкът е локализиран само в
металният контейнер и не се констатираха изгаряния на
територията на площадката. Представен е писмен отговор от
собственика на имота, в което е обяснено, че пазачът на фирмата
е изхвърлил посред нощ пепел от стара печка на дърва и въглища
в металния контейнер, от която са се запалили отпадъци.
Предприети са мерки и санкциониращи действия от страна на

собствениците на имота.
14. 24.09.2019 г.

„зелен”
телефон

15. 25.09.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за системно
изхвърляне на боклуци с
каруци в р. Тунджа, гр. Ямбол,
ж.к. „Христо Ботев“
Сигнал за изхвърляне на
строителни отпадъци от
камиони във вилната зона на
гр. Сливен, след разклона за с.
Сотиря, посока „Карандила“

Община
Ямбол

Изпратен по компетентност до Община Ямбол за извършване на
проверка и предприемане на мерки и действия по почистване на
нерегламентираните за замърсявания с отпадъци.

Община
Сливен

Изпратен по компетентност до Община Сливен за извършване на
проверка и предприемане на мерки и действия по почистване на
нерегламентираните за замърсявания с отпадъци.

