ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АВГУСТ 2021 ГОДИНА

№

1

2

3

ПОСТЪПИ
Л СИГНАЛ
ДАТА
на „зелен
СИГНАЛ
телефон”
/електрон
на поща
02.08.2021 г.
„зелен”
Сигнали за лоша и задушлива
телефон
миризма от дейността на
„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. Нова
Загора, подадени на 31 юли,
02, 10, 16, 23, 24, 27, 30 и 31
август 2021 г.
03.08.2021 г
„зелен”
Сигнали за замърсяване с прах
телефон
над гр. Гълъбово и лоша
миризма от дейността на
Брикел ЕАД, гр. Гълъбово
получени на 03, 09 и 13 август
2021 г.
10.08.2021 г.
„зелен”
Получен сигнал за пожар на
телефон
сметището в кв. Надежда, гр.
Сливен.

4 10.08.2021 г.

„зелен”
телефон

5 11.08.2021 г.

„зелен”
телефон

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ
Стара Загора

Инсталацията е приведена в съответствие с действащото
екологично законодателство. Не са отчетени превишения на
нормите за качество на атмосферния въздух по контролираните
показатели.

РИОСВ
Стара Загора

На 09.08.2021 г. в 05:40 е разпален КА4. В експлоатация са КА3 и
КА5. Водна опресовка на КА2, с включен за целта димен
вентилатор. На 13.08.2021 г. в 14:30 е разпален КА1. Не са
наблюдавани и отчетени превишения на нормите за качеството на
атмосферния въздух по контролираните показатели.

Община
Сливен

Сигналът е препратен по компетентност на Община Сливен. Покъсно е получен отговор от Община Сливен, че пожара е
потушен.

Получен сигнал за запалено
Община
Сигналът е препратен по компетентност на Община Мъглиж. Посметище в гр. Мъглиж, близо
Мъглиж
късно е получен отговор от Община Мъглиж, че пожара е
до ромската махала, до
потушен.
магистралата.
Получен сигнал за силна РИОСВ-Стара Проведен е разговор с представител на предприятието, който
миризма на пластмаса и
Загора
уведомява, че към подаването на сигнала инсталацията работи в
въглища в района на завод
установен технологичен режим и пречиствателната система на
Наталия в гр. Стара Загора.
дружеството работи в изправност.

6 13.08.2021 г.

„зелен”
телефон

Получен сигнал за червено
оцветяване на т. Тунджа при с.
Кукорево, общ. Тунджа.

РИОСВ
Стара Загора

На 13.08., съвместно с БД и РЛ, експерти на РИОСВ-Стара Загора
са извършили обход на р. Тунджа в с. Кукорево и гр. Ямбол. Към
момента на проверката не се наблюдава червен цвят на водите на
реката. По данни на местни рибари замърсяването е от дейността
на предприятието "Ямболен" АД. Взета е една проба след ПСОВ.

7 16.08.2021 г.

„зелен”
телефон

Получен сигнал за изтичане на
газ от газово стопанство на
АМ Тракия, 243 км. от
бензиностанция "Еко".

ОД МВР
РД ПБЗН

Проведен е разговор с оперативен център Сливен. На мястото на
изтичането на газта са се отзовали ОД МВР и РД ПБЗН. Районът
е своевременно отцепен и няма хора.

8 19.08.2021 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ
Стара Загора

Извършена е съвместна проверка с ДАНС-Сливен и РЛ-Стара
Загора. БД-Пловдив са уведомени за проверката.
При проверката е установено нерегламентирано изтичане от
тръба на мандра. Издадени са предписания.

9 20.08.2021 г.

„зелен”
телефон

Получен сигнал, според който
р. Тунджа от с. Бяла до с.
Жълт бряг, обл. Сливен е
замърсена с химикали от
физическо лице.
Получени сигнали за силна
миризма и дим от дейността на
фирма "Пениталес" ООД в гр.
Казанлък, подадени на 20 и 26
август 2021 г.

Община
Казанлък

Сигналите са препратени на Община Казанлък за предприемане
на действия по компетентност.

10 23.08.2021 г.

„зелен”
телефон

Община
Павел баня

Сигналът е препратен на Община Павел баня за предприемане на
действия по компетентност. Получен е отговор по телефона, че
пожара е своевременно погасен.

11 23.08.2021 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ
Стара Загора

12 26.08.2021 г.

„зелен”
телефон

Получен сигнал за пожар на
сметището след с. Асен, общ.
Павел
баня,
посока
с.
Скобелево, в дясно от пътя.
Получен сигнал, според който
в с. Сборище, общ. Твърдица,
обл. Сливен има 4 бр.
незаконни
пунктове
за
изкупуване на билки
Получен сигнал за взрив в
завод 3 на "Арсенал" АД, гр.
Казанлък.

Експерти от РИОСВ-Стара Загора са извършили проверка, на
която е установено, че на посочените в сигнала адреси в с.
Сборище, общ. Твърдица не се извършва изкупуване и/или
първична обработка на билки от лечебни растения. Сигнала се
счита за неоснователен.
На мястото на инцидента са пристигнали екипи на ОД МВР и РД
ПБЗН. Пожарът е своевременно потушен.

ОД МВР
РУ ПБЗН

13 30.08.2021 г.

зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух в района
на кв. Самара 1, гр. Стара
Загора от дейността на завод
Наталия.

РИОСВ
Стара Загора

От извършена комплексна проверка на площадката на 17.06.2021
г., инсталацията е в съответствие с екологичното
законодателство. На 29.08.2021 г. в 21:32 часа съоръженията и
инсталацията на площадката не са в експлоатация.

