ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА
ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

№

ДАТА

1.

02.11.2015 г.

„зелен“ телефон

2.

02.11.2015 г.

eлектронна поща

3.

03.11.2015 г.

„зелен“ телефон

4.

05.11.2015 г.

„зелен“ телефон

5.

06.11.2015 г.

eлектронна поща

6.

06.11.2015 г.

eлектронна поща

7.

09.11.2015 г.

„зелен“ телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Сигнал, подаден от дежурен на
община
Стара
Загора
за
замърсяване на въздуха в района
на Депо за неопасни отпадъци в
местност „Мандра баир”.
Сигнал за наличие на отпадъци в
западната част на град Чирпан и
образувано
нерегламентирано
сметище.

Община Стара
Загора
РИОСВ –
Стара Загора

Издадени са предписания на Община Стара Загора, която е
предприела незабавни действия по погасяване на тлеещите участъци;
както и запръстяване и оросяване.

Община
Чирпан
РИОСВ –
Стара Загора

Извършена е проверка на място и са установени локални
замърсявания с битови отпадъци около ромската махала. Дадено е
едно предписание – да се предприемат ежемесечни мерки и действия
по почистване на района.

Сигнал, подаден от дежурен на
община
Стара
Загора
за
замърсяване на въздуха в района
на Депо за неопасни отпадъци в
местност „Мандра баир”.
Сигнал за неприятна, задушлива
миризма в село Любеново,
община Раднево от работата на
ТЕЦ в ЕК „Марица изток”

Община Стара
Загора
РИОСВ –
Стара Загора

Извършена е проверка и са установени няколко запалвания в 1 ви
участък на депото. Вследствие на което е налице дим и задушлива
миризма. По време на проверката се извършва запръстяване и
погасяне на димящите места. Дадено е едно предписание – Да се
продължат мерките по запръстяване и погасяване на тлеещите части.
Извършена е проверка от експерти на РИОСВ - Стара Загора. В
района на град Гълъбово и село Любеново се усеща остра, задушлива
миризма. Извършена е контролна проверка на площадката на
„Брикел‘ ЕАД, Гълъбово. Не бяха констатирани нарушения в
работата на Дружеството.
Сигналът е препратен по компетентност за разглеждане до кмета на
Община Стара Загора.

Сигналът е за силна миризма от
работата
на
обществено
заведение за хранене в град
Стара Загора.
Сигнал за задушлива миризма в
сутрешните часове в град
Гълъбово, която се усеща от 5
дни.
Замърсяване с отпадъчни води
на отводнителен канал в
Индустриалната зона на град
Ямбол от „Папас олио”АД гр.
Ямбол

Община
Гълъбово
РИОСВ – Стара
Загора
Община Стара
Загора
Община
Гълъбово
РИОСВ - Стара
Загора

Извършена проверка от РИОСВ - Стара Загора. Констатациите
потвърждават сигнала. Дадено е предписание и съставен акт за
установено нарушение на „Брикел‘ ЕАД.

Извършена съвместна проверка с представители на ОУ ПБЗН гр.
РИОСВ – Стара Ямбол на 10.11.2015 г. Констатирано е нерегламентирано заустване
Загора
на отпадъчни води в отводнителен канал от маслодобивен завод
„Папас Олио“АД гр. Ямбол. Издадени две предписания – за
преустановяване на заустването на отпадъчни води и почистване на
канала. За констатираното нарушение на дружеството е съставен ак
по Закона за водите.

8.

9.

09.11.2015 г.

11.11.2015 г.

„зелен” телефон

Извършена проверка от РИОСВ - Стара Загора. Констатациите не
потвърждават сигнала. Миризми, характерни за дейността в обекта,
се усещат само на площадката на инсталацията.

РИОСВ –
Стара Загора

Извършена съвместна проверка на 11.11.2015 г., с представители на
РЛ – Стара Загора, БД ИБР Пловдив на ТЕЦ „Брикел“ЕАД гр.
Гълъбово. Взети са 3 проби отпадъчни и повърхностни води от р.
Сазлийка. Констатирано е нерегламентирано заустване на отпадъчни
води в реката от „Брикел“ЕАД, гр. Гълъбово. На дружеството са
издадени две предписания за преустановяване на заустването на води
в р. Сазлийка от тръба (в близост до ПС „Сазлия“) и затапване на
същата тръба. Извършена е проверка последващ контрол на
26.11.2015 г., при която се установи, че предписанията са изпълнени.
Престои стартиране на административно-наказателна процедура по
ЗВ.
Извършена проверка на място от РИОСВ - Стара Загора.
Констатациите не потвърждават сигнала. Миризми, характерни за
дейността в обекта,
не се усещат
извън площадката на
инсталацията. Съставен е констативен протокол и дадено
предписание на фирмата за недопускане разпространение на
миризми извън работната площадка.
Сигналът е препратен по компетентност за разглеждане до кмета на
Община Сливен.

Замърсяване на река Сазлийка.

Сигнал
за
миризми
от Община Стара
площадката за предварително
Загора
третиране на отпадъци в РИОСВ - Стара
Индустриална зона на град
Загора
Стара Загора.

19.11.2015 г.

„зелен” телефон

11.

19.11.2015 г.

„зелен” телефон
Вълканова

12.

20.11.2015 г.

eлектронна поща

13.

20.11.2015 г.

eлектронна поща

26.11.2015 г.

Община Стара
Загора
РИОСВ - Стара
Загора

„зелен” телефон

10.

14.

Сигнал
за
миризми
от
площадката за предварително
третиране на отпадъци в
Индустриална зона на град
Стара Загора.

„зелен” телефон

Къщите,
които
са
в
непосредствена
близост
до
язовира на село Злати войвода
заустват битовите си отпадъчни
води.
Замърсяване на въздуха в района
на Окръжна болница в град
Стара Загора

Община
Сливен

Община Стара
Загора
РИОСВ - Стара
Загора
Изхвърляне
на
отпадъчни РИОСВ –
продукти от работата на ракиен Стара Загора
казан в реката на село Мрамор, Община
община Тополовград.
Тополовград
В СОУ в град Стара Загора РЗИ
училищен павилион е напръскан
със задушлив газ.

Сигналът визира последствия от битовото отопление в жилищен
квартал на град Стара Загора, което по ЗООС попада в
компетенциите на Община Стара Загора.
Извършена е проверка и са установени замърсявания с отпадъци
(джибри) зад ракиен казан в селото. Дадени са две предписания – за
почистване на отпадъците и уведомяване на РИОСВ - Стара Загора.
Извършена е незабавна проверка от РИОСВ - Стара Загора.
Проверката се извърши с присъствието на сигналоподателя, който е
и собственик на павилиона, намиращ се в близост до СОУ “Христо
Смирненски”. Г-жа Евтимова е усетила дразнене очите и гърлото,
докато е обслужвала учениците в павилиона и е подала сигнал на
тел.112. Към момента на проверката, вече не се усеща дразнене на
дихателните пътища или очите. Проверката се извърши в
присъствието на представители на Пожарна служба, които очакваха

15.

26.11.2015 г.

„зелен” телефон

Замърсяване на атмосферния
въздух с интензивно миришещи
вещества
от
работата
на
инсталация за производство на
биогаз в Индустриалната зона на
град Нова Загора.

Община Нова
Загора
РИОСВ - Стара
Загора

експерти от РЗИ - Стара Загора за вземане на проби с цел преценка
на здравния риск.
Веднага е извършена проверка от РИОСВ - Стара Загора на обекта в
присъствието на сигналоподателите и директора на „Градус 2“ ООД.
Констатирано е наличие на миризми. Съставен констативен протокол
и образувано административно - наказателно производство.

