ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА

ДАТА

1.

04.07.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
телефон
/електронна
поща

„зелен” телефон

СИГНАЛ

Сигнал за изгоряла
пластмаса от работата
на текстилно
предприятие
„Наталия” в град
Стара Загора и
наличие на сивкав
дим от товарния
портал на завода.

Сигнал за незаконно
изкупуване на билки
от физическо лице в
село Еленино, община
Стара Загора

2.

05.07.2016 г.

„зелен” телефон

3.

19.07.2016 г.

електронна поща Сигнал за
нерегламентирано
замърсяване със
строителни отпадъци в
имот в района на
"Черния мост", местност

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ – Стара
Загора
и община Стара
Загора

Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ. На място не се констатираха миризми,
характерни от производствената дейност на
дружеството извън границите на производствена
площадка. С предписание е изискано да се
представи доклад и протоколи от извършен
собствен мониторинг.

РИОСВ – Стара
Загора

Община Стара
Загора

Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ. При проверка в село Еленино не се
констатира извършване на първична обработка на
билки от лечебни растения. Справка в Кметството
на селото установи, че посоченото физическо лице
не притежава имот в селото. Лицето е направило
запитване до кметството да ползва общински имот
като място за изсушаване на билки, но община
Стара Загора не е дала разрешение. Експертите
извършиха проверка и в посочения за наем имот,
но също не е установено наличие на билки.
Препратен по компетентност до община Стара
Загора.

"Юнаците", землището
на Стара Загора.

4.

20.07.2016 г.

електронна поща Сигнал за промяна на
цвета и прозрачността
на водите на река
Тунджа на моста край
град Николаево

5.

21.07.2016 г.

„зелен” телефон

6.

29.07.2016 г.

зелен телефон

РИОСВ – Стара
Загора

Сигнал за незаконен
Община Тунджа
добив на скален
Област Ямбол
материал на 279 км.
На магистрала
„Тракия” на разклона
за село Кабиле.
Сигнал за силен шум РИОСВ
от
работата
на
Декотекс - Сливен

Извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ. При обхода на посочения в сигнала
участък – моста на река Николаево, коритото на
река Тунджа се разширява и има участъци със
застояла вода, които са с тъмно зелен цвят и по слаба прозрачност. По течението на реката няма
видими следи от замърсяване и индикации за
промяна на физико-химичния състав на водата.
Сигналът е препратен по компетентност до община
Тунджа.

Извършена е проверка на място. Дадено е
предписание на фирмата за предприемане на
незабавни мерки целящи ограничаване на
шумовите емисии генирирани от вентилаторите,
монтирани на когенератора. Предписанието е
изпълнено в срок като са монтирани 5 честотни
регулатора на вентилаторите на когенерацията, с
което значително се е намалило нивото на шума.

