ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АВГУСТ 2020 ГОДИНА
№

ДАТА

1. 03.08.2020 г.

2. 04.08.2020 г.

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
ОТГОВОР
Л СИГНАЛ
НА ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнали за лоша миризма от
РИОСВ
телефон
„Eнерджи -2“ ЕООД, гр. Нова
Загора, подадени на 03, 04, 07,
10, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 27, 28,
31 август 2020 г.
„зелен”
Сигнал за запалено сметище в
Община
телефон
кв. „Надежда”, град Сливен.
Сливен

4. 04.08.2020 г.

„зелен”
телефон

5. 05.08.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух с прахови
емисии при извършване на
строително-монтажни
дейности в град Стара Загора.
Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух с прахови
емисии при извършване на
строителни дейности на бул.
„Руски” № 6, град Стара
Загора.

РИОСВ

Община
Стара Загора
РИОСВ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка, отразена в КП № 007949/19.08.2020 г. за
оценка на съответствието на инсталацията със ЗЧАВ, ЗУО и ЗВ.
Издадени три предписания (за представяне на документи и за
почистване на участък от западна страна на склада на площадката
на дружеството).
Извършена е проверка от общинска администрация Сливен на
място, установено е, че в източния край на квартал „Надежда” е
била запалена купчина отпадъци от опаковки от неизвестен
извършител, които са загасени и почистени.
Изпратен по компетентност на община Стара Загора – извършена
проверка.

Изпратен по компетентност на община Стара Загора – извършена
проверка.

6. 06.08.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух от
дейността на ТЕЦ „Брикел”
ЕАД на 06, 07, 10, 11, 12, 18,
20 август 2020 г.
Сигнали за ранени щъркели в
с. Братя Даскалови и в
с. Богданово, община Нова
Загора.
Сигнал за наличие тъмно синя
пяна в река Бяла в землището
на с. Жълт бряг, община
Твърдица

РИОСВ

Извършени са четири проверки на площадката на дружеството и
на Депо за неопасни производствени отпадъци. Издадени са три
предписания, които са изпълнени в срок.

7. 10.08.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ

Птиците са транспортирани и настанени в Спасителен център за
диви животни в гр. Стара Загора.

8. 11.08.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ
БД ИБР
Пловдив

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Стара Загора и РЛСтара Загора към ИАОС. Взети са три проби повърхностна вода
от р. Беленска в с. Бяла и с. Жълт бряг. При проверката не
установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води в
реката.
Препратен по компетентност до община Тунджа.

9. 11.08.2020 г.

e-mail

Сигнал за нерегламентирано
сметище от строителни и
битови отпадъци в землището
на с. Златари, община Тунджа.

Община
Тунджа

10. 12.08.2020 г.

„зелен”
телефон

Община
Казанлък

Препратен по компетентност до община Казанлък.

11. 24.08.2020 г.

„зелен”
телефон

„зелен”
телефон

Община
Братя
Даскалови
РИОСВ
РИОСВ

Изпратен по компетентност на община Братя Даскалови.

12. 25.08.2020 г.

Сигнал за физическо лице,
което използва ул.
“Опълченска” в с.
Средногорово, обшина
Казанлък за сметище,
изхвърляйки по цялата улица
стари части от автомобили.
Сигнал за силни миризми от
селскостопански двор в с.
Малък дол, община Братя
Даскалови.
Сигнал за навлизане на биволи
на територията на резерват
„Кутелка” , природен парк
„Сини камъни”, гр. Сливен.

Извършена проверка на място, при която не е установено
наличие на биволи в границите на резервата.

14. 26.08.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за отглеждане на
щъркел в с. Осетеново,
община Павел баня.

РИОСВ

Щъркелът е транспортиран до Спасителен център за диви
животни. Деца са осигурявали редовно храна на щъркела в
центъра на селото.

15. 28.08.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за разлято петно с
течност от биомаса в гр. Нова
Загора.

РИОСВ

16. 28.08.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за запалено сметище
на изход от гр. Чирпан.

Община
Чирпан

На 28.08.2020 г., във връзка с допуснат разлив от автоцистерна на
„Енерджи 2” ООД транспортираща течна торова маса е
извършена проверка, съвместно с представител на община Нова
Загора, отразена в КП № 008030. Въпреки предприетите мерки по
измиване на уличното платно от разлива, се установиха следи от
торовата маса и остатъчни миризми.
От оператора се изиска повторно измиване на уличното платно,
което беше извършено около 15:00 часа на същия ден.
Извършена е проверка на място от Общинска администрация
Чирпан, при която е бил установен пожар в имот, в близост до
общинско депо за неопасни отпадъци. Пожарът е потушен и
дименето е преустановено.

