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

ДАТА

1. 02.03.2020 г.

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
ОТГОВОР
Л СИГНАЛ
НА ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнал за умряла риба в
телефон
регулацията на р. Омуровка, с.
Партизанин, общ. Братя
Даскалови.
РИОСВ –
Стара Загора
БД ИБР
Пловдив

2. 03.03.2020 г.

„зелен”
телефон

На главен път Преслав, пункт
за вторични суровини горят
бакър.

Община
Ямбол

3. 04.03.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за миризма от
„Енерджи -2” в гр. Нова
Загора, подадени на 4, 5, 6, 9,
11, 13, 16 март 2020 г.

РИОСВСтара Загора
Община
Нова Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка на място съвместно с експерти на БД ИБР и
гр. Пловдив, в присъствие на служители на МВР район Чирпан и
Стара Загора. Установено е наличие на мъртви екземпляри около
40-50 броя, от вида речен кефал и каракуда до моста за с.
Партизанин. При извършения оглед на реката срещу течението не
е установено наличие на мъртви риби. Извършена е и проверка на
млекопреработвателно предприятие находящо се нагоре по
течението
като
при
проверката
не
са
установени
нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в р. Омуровска.
По възлагане на БД ИБР гр. Пловдив при проверката са взети 3
броя проби повърхностни води от реката за оценка на
имисионното състояние на водоприемника.
Сигналът е препратен за разглеждане по компетентност на
община Ямбол. При извършената проверка на място от
служители на общинска администрация- Ямбол е установено, че
сигналът е неоснователен.
При извършения текущ 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.

4. 06.03.2020 г.

„зелен”
телефон

В гр. Сливен, около 150-200м.
до къщите има завод
„Декотекс”, от който се чува
шум от 1 месец. Според
сигналоподателя е от агрегат.

РИОСВСтара Загора

Във връзка с обявеното извънредно положение в Р България и на
основания Заповед РД-08-39/09.03.2020 г. на Директора на
РИОСВ-Стара Загора, издадена във връзка с препоръките на
Националния щаб, не е извършена проверка на място на
посочената инсталация.

