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

ДАТА

1. 01.09.2020 г.
2. 01.09.2020 г.

4. 01.09.2020 г.

5. 11.09.2020 г.

6. 14.09.2020 г.

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
ОТГОВОР
Л СИГНАЛ
НА ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнал за орел със счупено
РИОСВ
телефон
крило в с. Столетово, община
Опан.
„зелен”
Сигнали за лоша миризма от
РИОСВ
телефон
„Eнерджи -2“ ЕООД, гр. Нова
Загора, подадени на 01, 03, 08,
09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23,
24, 25, 28, 29, 30 септември
2020 г.
„зелен”
Сигнал за замърсяване на
РИОСВ
телефон
атмосферния въздух от
дейността на ТЕЦ „Брикел”
ЕАД.
„зелен”
Сигнал за замърсяване на
РИОСВ
телефон
атмосферния въздух от
дейността на завод „Наталия”
АД, гр. Стара Загора.
„зелен”
Сигнал за замърсяване на
РИОСВ
телефон
атмосферния въздух от
възникнал пожар от обект за
производство на матраци,
собственост на „Хегра Д”
ООД, гр. Ямбол.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Птицата от вида „Обикновен мишелов“ е транспортирана и
настанена за лечение в „Спасителен център за диви животни”, гр.
Стара Загора.
Извършена проверка на инсталацията за биогаз. Не са
констатирани нарушения, не са издавани предписания.
Инсталацията е приведена в съответствие с действащото
екологично законодателство.
Извършена незабавна проверка на място. Констатирано е
неизпълнение на две условия от Комплексното разрешително.
Спрямо оператора е образувано административнонаказателно
производство.
Съгласно извършената комплексна проверка, инсталацията е
приведена в съответствие с действащото екологично
законодателство.
В деня на пожара, на 12.09.2020 г., съвместно с Регионална
лаборатория-Стара Загора е извършено имисионно обследване в
три точки на града (най-близките до пожара жилищни зони), за
оценка на риска и влиянието на отпадъчните димни газове от
пожара върху населението. Не е установено нарушаване на
качеството на атмосферния въздух.

7. 16.09.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за оцветяване на р.
Сазлийка, с. Лясково, област
Стара Загора,без наличие на
умряла риба.

РИОСВ
БД ИБР
Пловдив

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Стара Загора и РЛСтара Загора към ИАОС. Взети са две проби повърхностни води
от р.Сазлийка. При проверката не е установено нерегламентирано
заустване на отпадъчни води в реката.

8. 17.09.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух в
землището на с. Струпец,
област Сливен, като се
посочва асфалтова база.

РИОСВ

9. 23.09.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на река
Сазлийка с отпадъци от
производствената дейност на
фабрика „Дерони” при
наличие на пяна от препарати.

РИОСВ
БД ИБР
Пловдив

10. 23.09.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ

11. 24.09.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух с емисии
на силно миришещи вещества
от дейността на „Бисер Олива”
АД, гр. Стара Загора.
Сигнал за силни миризми в с.
Завой, община Тунджа.

Извършена проверка на място. Проверени са асфалтосмесителя,
суровините, горивата и пречиствателните съоръжения. Не са
констатирани нарушения. В момента на проверката ( 13:00-15:00
часа на 17.09.2020 г.) не се установи замърсяване на въздуха.
Най-близко разположените селища с.Струпец и с.Бинкос отстоят
на 4 км. Съставен е констативен протокол и на оператора е
дадено предписание със срок на изпълнение- постоянен
Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Стара Загора, БД
ИБР Пловдив и РЛ-Стара Загора към ИАОС. Взети са две проби
повърхностна вода от р. Банянска и една проба отпадъчна вода от
Консервна фабрика „Дерони“ преди заустване в реката. След
получаване на резултатите ще бъдат предприети съответните
нормативно регламентирани действия.
Съгласно извършената комплексна проверка, инсталацията е
приведена в съответствие с действащото екологично
законодателство.

РИОСВ

В землището на селището няма промишлени източници на
емисии на интензивно миришещи вещества.

12. 24.09.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за силна миризма в
района на с. Пъстрен, община
Опан, област Стара Загора.

РИОСВ

Предстои проверка. Координирани са действията с местната
власт.

13. 24.09.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за запалено сметище в
гр. Николаево, област Стара
Загора.

Община
Николаево

14. 27.09.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ

15. 27.09.2020 г.

„зелен”
телефон

16. 30.09.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух от
дейността на ТЕЦ „Брикел”
ЕАД.
Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух в с.
Маджерито, община Стара
Загора.
Сигнал за замърсяване на река
Тунджа при село Ханово,
община Тунджа при наличие
на умряла риба.

Извършена е проверка на място от служители на Община
Николаево, област Стара Загора. При пристигане на посоченото
място от служителите, процесът по гасене е приключил. Огънят е
овладян навреме, розовите насаждения не са засегнати.
Извършена проверка на място. Констатирано е неизпълнение на
условие от Комплексното разрешително. Спрямо оператора ще
бъде образувано административнонаказателно производство.

РИОСВ
ОДБХ
Стара Загора

Сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ Стара Загора

БД ИБР
Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност на БД ИБР гр.Пловдив

