ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АПРИЛ 2015 ГОДИНА
№

ДАТА

1.

14.04.2015 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща
„зелен телефон”

2.

20.04.2015 г.

„зелен телефон”

20.04.2015 г.

„зелен телефон”

4.

22.04.2015 г.

„зелен телефон”

5

22.04.2015 г.

„Зелен телефон”

6.

26.04.2015 г.

7.

28.04.2015 г.

постъпил сигнал
по електронна
поща
„зелен телефон”

8.

28.04.2015 г.

„зелен телефон”

9.

28.04.2015 г.

„зелен телефон”

3.

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Запрашаване на въздуха в град
Гълъбово от дейността на РИОСВ
„Брикел” ЕАД
Почистване на пътното платно
Община
от храсти в района на с. Златна
Чирпан
ливада, общ. Чирпан
Община Ямбол
Инспекция по
Замърсяване и миризми на хлор
труда
в град Ямбол
Служба КОС на
МВР
РДПБЗН
РЗИ
РИОСВ
Замърсяване с битово – фекални Община Опан
води
Наличие на миризми от обект на
РИОСВ
фирма Градус в индустриална
зона на гр.Нова Загора.
Работа на заведение в гр. Стара
Община Стара
Загора без изградена
Загора и
канализация
ОДБХ
За посипване на бял прах от
РИОСВ
комините на ТЕЦ
„КонтурГлобал”
Река „Голяма варовита” в
Община
близост до село Дунавци,
Казанлък
община Казанлък залива
земеделски земи.
Оцветяване на водите на вада в
РИОСВ, Общ.
гр. Казанлък, южно от КАТ
Казанлък и „В и
К“ЕООД Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Издадено е предписание на оператора, с което е изискано да се
ограничи неорганизираните емисии и да докладва за предприетите
мерки и реализирани действия.
Препратен по компетентност до кмета на община Опан
Незабавно е извършена проверка и са измерени нивата на хлор в
атмосферния въздух от РДПБЗН – Ямбол. Установено е, че същите са
многократно под нормите. На 20 април е извършена проверка и от
служители на РИОСВ – Стара Загора, при която не се установи миризма
на хлор в района и на площадката.

Препратен по компетентност до кмета на община Опан.
Извършена проверка на място и са издадени предписания за
предприемане на мерки по ограничаване на възможността за
разпространение на миризми извън площадката на обекта.
Препратен за решаване по компетентност в община Стара Загора и
ОДБХ
Извършена е проверка на място. Установен е аварирал елемент в СОИ.
Разпоредени са мерки за спешно отстраняване на аварията.
Извършена проверка на място и са предприети мерки от община
Казанлък за изграждане на дига.
Извършени 3 проверки на място на стара съществуваща канализация и е
изискана информация от „В и К” ЕООД Стара Загора и Община
Казанлък за изясняване на обстоятелствата.

