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

№

1.

ДАТА

ПОСТЪП
СИГНАЛ
ИЛ
СИГНАЛ
на „зелен
телефон”
/електронн
а поща
19.07.2019
„зелен”
Сигнал
за
непоносима
г.
телефон
миризма на фекалии от
животновъден
обект
–
кравеферма в землището на с.
Кортен, община Нова Загора
на ЕТ „Диана-МИ-Минчо
Иванов”, с. Кортен, община
Нова Загора

2.

01.08.2019
г.

„зелен”
телефон

3.

01.08.2019 електронна
г.
поща

Сигнали за миризми от
дейността
на
„Енерджи
2”ООД, град Нова Загора,
подадени на 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
13, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28,
29 и 31 август.

Сигнал за разкомплектоване
на превозни средства по начин
замърсяващ почвата и теренът

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Община
На 19.08.2019 г. е извършена проверка от експерти на
Нова Загора РИОСВ на животновъден обект – кравеферма в землището на с.
РИОСВ
– Кортен, община Нова Загора на ЕТ „Диана-МИ-Минчо Иванов”,
Стара Загора, с. Кортен, община Нова Загора. Миризми характерни за
дейността се усещат на площадката в близост до оборите с
животни и съоръженията за съхраняване на торова маса. Не се
установиха нерегламентирани замърсявания с твърд и течен
торов отпад, няма изтичане/разливи на отпадъчни води. Миризми
извън площадката, отстояща на около 300 м от жилищната зона
не се усещат.
РИОСВ
– На 01.08.2019 г. е извършена проверка на площадката на
Стара Загора, „Енерджи-2”ООД в гр. Нова Загора. Енергийната централа за
Община
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Нова Загора
работи в нормален технологичен режим с натоварване около 90
% от инсталираните мощности. В момента на проверката в 13:00
часа при обхода на работещите съоръжения, миризми, характерни
за дейността се усещат непосредствено до работещите смесители
и склада за птича постеля. Извън площадката и проверените
места в град Нова Загора около Автогарата, Гарата, Общината и
центъра на града неприятни миризми не са установени.
РИОСВ
– Извършена е извънредна проверка в село Чинтулово, община
Стара Загора Сливен съвместно с представители на РПУ при ОД на МВРСливен по постъпил сигнал на зелен телефон. Сигналоподателят

на който се извършва.

4.

05.08.2019 „зелен”
г.
телефон

5.

05.08.2019 „зелен”
г.
телефон

6.

06.08.2019 „зелен”
г.
телефон

7.

08.08.2019 електронна
г.
поща

съобщава за автосервиз в с. Чинтулово, където се
разкомплектоват автомобили. На 20.09.2019 г. при посещението
на експерти в селото е проведен разговор със сигналоподателя,
който уточнява, че се касае за разкомплектоване на автомобили в
цялото село и не имал предвид конкретен автосервиз. В тази
връзка е извършен обход на ул. „Мария Кюри” и ул. „Хаджи
Димитър” в селото. Извършени са две проверки и огледи по
улица „Хаджи Димитър”, за което е съставен протокол. Не са
констатирани нерегламентирани дейности с ИУМПС.
Сигнал за лоша миризма и РИОСВ
– Сигналът е препратен по компетентност до „В и К” ЕООД, град
бяло оцветяване на р. Тунджа
Стара Загора, Ямбол. За предприетите действия и резултатите от извършената
„В
и
К” проверка писмено е уведомена РИОСВ –Стара Загора.
ЕООД, град
Ямбол
Сигнал за силна миризма и
Община
При направен обход от представител на Община Тунджа е
замърсяване на въздуха от
Тунджа
констатирана лека миризма на слънчоглед в подветрената част на
работата на фабрика „Слънчо“
селото.
в с. Кукорево.
Сигнал
за
изгаряне
на Община
Направена проверка на обекта на 08.08.2019 г. от експерти на
отпадъци в двора на рекламна Сливен,
РИОСВ-Стара Загора и съставен констативен протокол (КП) с
агенция „М- Арт“ в гр. РИОСВотразени констатации за изпълнено предписание, дадено с КП от
Сливен.
Стара Загора, 24.06.2019 г. Миризмите, посочени в сигнала, се получават при
РЗИ-Сливен работа на лазерната машина за рязане на пластмасови изделия.
След изпълнение на предписанието газовете от лазерна машина и
плотерна машина са изведени над покрива на сградата чрез
вентилационна система.
Сигнал за нерегламентирано
Община
Сигналът е изпратен до община Стара Загора за предприемане на
сметище от строителни
Стара Загора мерки и действия по компетентност.
отпадъци близо до езерото
„Загорка“ в гр. Стара Загора.

8.

09.08.2019 „зелен”
г.
телефон

Сигнали за черен дим и РИОСВмиризма на сяра от работата Стара Загора
на комина на „Брикел“, гр.
Гълъбово , подадени на 9, 12 и
13 август.

9.

12.08.2019 „зелен”
г.
телефон

Сигнал за изхвърляне на Община
отпадъци от камиони в Сливен
местност „Батник“ в гр. РИОСВ
–
Сливен.
Стара Загора

10.

13.08.2019 „зелен”
г.
телефон

11.

13.08.2019 „зелен”
г.
телефон

Сигнал за запалено сметище в
гр. Павел Баня - на влизане от
с. Турия.
Сигнал за задимяване с бял
дим в района на „Бисер
Олива“ в гр. Стара Загора.

12.

19.08.2019 „зелен”
г.
и телефон
20.09.2019
г.

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора на
15.08.2019 г. и съставен констативен протокол. На 10 и
11.08.2019 г. ТЕЦ „Ей и Ес” е осъществил превключване на
мощности на Горивната инсталация, изразяващи се в разпалване
на Спомагателен котел №2, пуск на Енергиен котел №2 и
погасяване на Енергиен котел №1. На 12.08.2019 г. ТЕЦ „Брикел”
е извършил превключване на работещите мощности, като е
разпалил Котлоагрегат(КА) №5 на мазут и погасен КА №4.
Наблюдаваните промени в цвета на димните газове, изпускани от
ТЕЦ и наличието на миризми са в следствие анормалните режими
на работа на горивните инсталации при смяна на мощности.
Промените са регламентирани с условията в действашите
комплексни разрешителни на ТЕЦ.
Изпратено до община Сливен за изпълнение на мерки и действия
по почистване на замърсяванията с отпадъци.

Община
Павел баня

Изпратено до община Павел баня за предприемане на мерки и
действия по потушаване на пожара.

РИОСВСтара Загора

Извършена е проверка на обекта на 13.08.2019г. и е направен
обход около производствената площадка на дружеството. Не е
констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци и
миризми. Обектът работи в нормален експлоатационен режим. В
журналите на оператора не са регистрирани аварийни ситуации в
котлите. Издадени са три предписания за представяне на
документи, удостоверяващи дейността на дружеството по
управление на отпадъците, които са изпълнени.
Извършена е проверка в имот № 000315 с местонахождение
землището на с. Долно Сахране. Проверяваният имот се ползва
под наем от „ Робертет България“ ЕООД. На територията му се
съхраняват растителни отпадъци от преработката на лавандула,
които все още тлеят в резултат на запалване. Дадени са

Сигнали за задушлива, силна РИОСВмиризма и замърсяване на Стара Загора
въздуха в гр. Казанлък в
няколко района .

13.

20.08.2019 „зелен”
г.
телефон

Сигнал за задушлива миризма
от фабриката за производство
на въглища в гр. Сливен, кв.
Речица

РИОСВ
–
Стара Загора,
Община
Сливен

14.

21.08.2019 „зелен”
г.
телефон

Сигнали за изливане на масло РИОСВ
от тръба в р. Тунджа, източно БД ИБР
от Арсенал, до Бузовград
Пловдив

15.

26.08.2019 „зелен”
г.
телефон

Сигнали за гъст, черен дим и РИОСВмиризма на сяра от комина на Стара Загора
„Брикел“, гр. Гълъбово

16.

28.08.2019 „зелен”
г.
телефон

Сигнали за замърсяване на РИОСВвъздуха
и
миризми
на Стара Загора
изгоряло в гр. Стара Загора
и РЛ към
ИАОС

-

предписания за потушаване на тлеенето, които са изпълнени. На
„Робертет България“ ЕООД е съставен акт за установяване на
административно нарушение.
Извършена съвместна проверка с представител на Община
Сливен. При проверката е констатирано, че инсталацията за
производство на дървени въглища работи в нормален
експлоатационен режим с две от общо четирите си инсталации.
Другите две инсталации не са в експлоатация от началото на
2019г. Към момента на проверката не са установени неприятни
миризми и задимяване в района.
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ, БД
ИБР-Пловдив и РЛ-Стара Загора. Взети са водни проби за
физико-химичен анализ- отпадъчна вода от точките на заустване
на „Арсенал“ АД – площадка Казанлък и повърхностна вода от р.
Тунджа в района на замърсяването. След получаване на
резултатите. РИОСВ - Стара Загора ще предостави резултатите
на БД – Пловдив.
Във вечерните часове на 24 август на дежурния телефон на
РИОСВ – Стара Загора постъпиха няколко сигнала от жители на
град Гълъбово за черен пушек, излизащ от комина на ТЕЦ
„Брикел”. РИОСВ – Стара Загора е получила уведомление от
оператора за същия период, че е аварирал работещ енергиен
котел,
което
причинява
задимяване
в
района.
В тази връзка Регионалната инспекция информира, че няма
превишения на средночасовата норма за серен диоксид в
съботния и неделния ден в град Гълъбово. 218 микрограма на
кубичен метър, при норма 350, е максималната концентрация
отчетена на 24.08.2019 г. в 17 часа. Резултатите са от пункта за
контрол на качеството на въздуха в централната част на града.
Извършена проверка и направени измервания на КАВ в селата
Сокол, Радево и Еленово, община Нова Загора, близко
позиционирани до възникналия пожар в землището между селата
Еленово и Сокол. Не са отчетени превишения на контролираните
показатели.

17.

28.08.2019 „зелен”
г.
телефон

Сигнал
за
неизползвана РИОСВсероочистваща инсталация на Стара Загора
„ТЕЦ Сливен“, гр. Сливен

На 28.08.2019 г. в 09:47 часа вследствие на токов удар, изгаря
двигател на въглищна мелница, изключват димов и бридов
вентилатори на работещия ЕК№ 2. Горивната инсталация
продължава работа в анормален режим, без да се изключват
пречиствателните съоръжения. Понижаването на тягата в
димохода е причина за отделяне на по-гъст и по-тъмен дим,
наблюдаван на изход от комина. Проверки на място са извършени
на 28 и 29.08.2019 г., констатирано е отстраняване на аварията и
нормален режим на работа. За случая писмено е информиран
РИОСВ-Стара Загора.

