ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

ДАТА

1.

01.02.2018 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
ОТГОВОРНА
„зелен”
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
телефон
/електронна поща/
„зелен” телефон
Сигнали за замърсяване РИОСВ – Стара
на въздуха от „Градус Загора
2” в град Нова Загора,
подадени на 1, 5, 6, 8,
12 и 13 февруари

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

В периода от 15 до 28 февруари, в гр. Нова Загора беше
ситуирана Мобилната автоматична станция на ИАОС, с
която се извърши имисионно обследване на качеството на
атмосферния въздух в града. Оценката и анализа на
данните от обследването ще бъдат представени след
постъпване на протоколите в РИОСВ.
Сигнали за замърсяване РИОСВ – Стара Експлоатират се трите котела на гориво слънчогледова
на въздуха от „Бисер Загора
люспа – биомаса. Сутрешните часове се характеризират с
олива” в град Стара
ниско атмосферно налягане и посока на вятъра от изток,
Загора
което е предпоставка за разпространение на отпадъчните
димни газове към жилищна зона. Съгласно проведения
мониторинг превишение на Нормите за допустими емисии
по контролираните показатели от работещите котли няма.
Сигнали за замърсяване РИОСВ – Стара Извършена проверка на място и е съставен констативен
на атмосферния въздух Загора
протокол от 16 февруари 2018 г. Установено изгаряне на
от отоплението на хижа
парцали (стари дрехи). Издадени три предписания.
Бузлуджа.
Предстои образуване на административно – наказателна
процедура.

2.

12.02.2018 г.

„зелен” телефон

3.

12.02.2018 г.

„зелен” телефон

4.

19.02.2018 г.

електронна поща

Сигнал за мазно петно
в река Тунджа между
„Арсенал”
и
село
Розово, подаден на
17.02.2018 г.

РИОСВ – Стара
Загора, БД ИБР Пловдив

5.

19.02.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване
на реката с отпадъци от
ферма за отглеждане на
животни,
минаваща
покрай село Пчела,
община Елхово.

Община Елхово

Извършена е проверка на място съвместно с експерти на
РЛ-Стара Загора към ИАОС. При проверката са взети три
броя водни проби. Резултатите от анализите на пробите ще
бъдат изпратени по компетентност в БД ИБР – Пловдив.
Предстои образуване на административно – наказателна
процедура на „Арсенал“ АД гр. Казанлък.
Изпратен по компетентност до община Елхово

6.

20.02.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване
на въздуха от фирма за
производство
на
мебели в град Нова
Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

Извършена е съвместна проверка на място с представител
на отдел “Екология” на Община Нова Загора. Към момента
на проверката не се наблюдава нехарактерен дим от
изпускащото устройство и няма миризми. В експлоатация е
един водогреен котел на гориво дървесни стърготини,
които са отпадъци от производствената дейност. По данни
на оператора, при разпалване на котела се получава
непълно изгаряне и за период около 10-15 мин. се
наблюдава изпускане на сиво-черен дим и характерна за
изгаряне на дърва миризма. Издадени са четири
предписания, които оператора трябва да изпълни в
указаните срокове.

