№

ДАТА

1. 02.05.2019 г.

2. 08.05.2019 г.

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

ПОСТЪП
СИГНАЛ
ИЛ
СИГНАЛ
на „зелен
телефон”
/електронн
а поща
„зелен”
Сигнали за миризми от
телефон
дейността
на
„Енерджи
2”ООД, град Нова Загора,
подадени на 2, 3, 7, 9, 13, 15,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29,
30 май.
„зелен”
Сигнал за наличие на бяла
телефон
пяна и миризма до моста
между кв. Златен рог и
Индустриалната зона в град
Ямбол.

3. 08.05.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за разлив на гориво и
наличие на жълто-сини петна
в р. Тунджа под моста до
бензиностанция „Шел“ в град
Ямбол.

4. 13.05.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване с петна
от гориво на р. Сазлийка в
град Гълъбово.

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

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.

РИОСВ
– Извършена съвместна проверка на 08.05.2019 г. от експерти на
Стара Загора РИОСВ Стара Загора и „В и К“ ЕООД гр. Ямбол. От
водоразпределителното дружество са взети водни проби от
колектор „Индустриален“ и от промишлени източници в гр.
Ямбол. На „В и К‘ЕООД гр. Ямбол са издадени 3 предписания от
РИОСВ-Стара Загора в съответствие с изискванията на Наредба
№7 от 2000 г.
РИОСВ
– Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Стара
Стара Загора, Загора и БД ИБР гр. Пловдив. Направен е оглед на реката в
БД ИБР, гр. района на бензиностанция „ШЕЛ“ при който не се установи
Пловдив
наличие на разливи или петна. Извършена е и проверка на
бензиностанция „ШЕЛ“, при която не са установени
несъответствия съгласно екологичното законодателство.
РИОСВ
– Направена е проверка от експерти на РИОСВ- Стара Загора, РЛ
Стара Загора, Стара Загора и Община Гълъбово на р. Сазлийка и ТЕЦ „Брикел“
БД ИБР, гр. ЕАД
гр.
Гълъбово.
При
проверката
е
установено
Пловдив
нерегламентирано заустване на отпадъчни води от централата в
реката. Взети са водни проби повърхностни и отпадъчни води,
издадени са две предписания на „Брикел“ ЕАД. За установеното
нарушение от РИОСВ-Стара Загора, ще бъде образувана
административни-наказателна преписка по ЗООС.

5. 13.05.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за миризма на сяра в
град Гълъбово от дейността на
„Брикел“ ЕАД.

РИОСВ
– На 13.05.2019 г. в 11;50 часа в ТЕЦ Брикел възниква аварийна
Стара Загора ситуация в Шахтови мелници, които са свързани с подаването на
гориво/въглища към работещите енергийни котли (ЕК), поради
което димните газове от ЕК са пренасочени през байпасния
комин № 2. След невъзможност за отстраняване на аварията,
операторът е предприел действия по извеждане от експлоатация
на авариралия котел. За възникналата авария и взетите мерки
операторът, в съответствие с действащото комплексно
разрешително писмено е информирал РИОСВ – Стара Загора.
„В
и
К“ Изпратен по компетентност до „В и К“ ЕООД – Стара Загора
ЕООД
–
Стара Загора

6. 15.05.2019 г.

„зелен”
телефон

7. 16.05.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за задушлива миризма
от канализационна шахта на
ул. Поп Минчо Кънчев № 83 в
град Стара Загора.
Сигнал за гъст, черен дим
излизащ от „Кастамону“ АД в
с. Горно Сахране.

8. 20.05.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за запалено сметище
в гр. Гълъбово.

9. 21.05.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за обгазяване със
силна, токсична миризма в
бившия ДАП в град Ямбол.

РИОСВ
– Извършена е проверка на място на площадка № 1 на „Бозав”
Стара Загора ЕООД, Ямбол, при която се установи, че пожара е потушен.

10. 27.05.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за паднала кукумявка
от покрив в град Сливен.

РИОСВ
– Установени са два екземпляра от защитения вид домашна
Стара Загора кукумявка, които са настанени за доотглеждане в Спасителен
център за диви животни – Стара Загора.

11. 29.05.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за гълъб с марка със
счупено крило, в тежко
състояние в град Казанлък

СНЦ „Зелени Птицата е транспортирана до Спасителен център за диви животни
Балкани“
– Стара Загора за лечение. Видът не е защитен по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие.

12. 31.05.2019 г.

електронна
поща

Сигнал за открита сухоземна
костенурка с рани от
нахапвания в частен двор.

РИОСВ
– Със съдействието на Община Сливен костенурката е настанена за
Стара Загора лечение в спасителен център за размножаване и рехабилитация
на сухоземни костенурки в с. Баня, общ. Несебър.

РИОСВ
– В момента на подаване на сигнала в сушилна инсталация е
Стара Загора възникнал пожар, вследствие на което инсталацията е изключена,
пожара е потушен. Проверката по случая установи, че
предприетите действия от оператора са в съответствие с
Комплексното разрешително.
РИОСВ
– Извършена е проверка на място, при която е установено, че от
Стара Загора страна на Община Гълъбово са предприети действия за
потушаване на запалването. Дадено е предписание да се уведоми
писмено РИОСВ – Стара Загора за окончателната
преустановяване на пожара. Предписанието е изпълнено в срок.

