ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
ПОСТЪПИ
Л СИГНАЛ
№
ДАТА
на „зелен
СИГНАЛ
телефон”
/електрон
на поща
1 01.11.2021 г.
„зелен”
Сигнали за лоша и задушлива
телефон
миризма от дейността на
„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. Нова
Загора, подадени на 01, 08, 11,
15, 17, 22, 23, 26 и 29 ноември
2021 г.

2

02.11.2021 г

„зелен”
телефон

3 02.11.2021 г.

„зелен”
телефон

Получен сигнал за силен шум
от агрегат или компресор на
хипермаркет в гр. Нова Загора.
Получен сигнал за силна
миризма на пластмаса и
задименост от дейността на
фирма
"СолидПак",
гр.
Казанлък.

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ
РИОСВ
Стара Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Община
Нова Загора

На 08.11. е извършена комплексна проверка - води и емисии в
атмосферата. Не са установени миризми. Инсталацията работи в
съответствие с екологичното законодателство. На 26.11.2021 г. е
извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Стара
Загора, РЗИ Сливен, Община Нова Загора и РУ Нова Загора по
сигнал за неприятни миризми, подаден на 26.11.2021 г. в РИОСВСтара Загора и МОСВ. На проверката е поканена и
сигналоподателката, но същата не се е явила. Миризми
характерни от дейността на централата са установени единствено
на паркинга пред обекта, както и от западната страна на оградата
в непосредствена близост до р. Кортенска /при бреговите
зауствания/. По данни на представителите на Община Нова
Загора в сутрешните часове се е усетила миризма на ферментирал
силаж. На дружеството са дадени две предписания.
Сигналът е изпратен на Община Нова Загора за предприемане на
действия по компетентност.

Община
Казанлък

Сигналът е изпратен на Община Казанлък за предприемане на
действия по компетентност.

4 03.11.2021 г.

„зелен”
телефон

5 15.11.2021 г.

„зелен”
телефон

6 15.11.2021 г.

„зелен”
телефон

7 19.11.2021 г.

„зелен”
телефон

8 22.11.2021 г.

„зелен”
телефон

Получен сигнал за цех за ПВЦ
Община
Сигналът е изпратен на Община Мъглиж за предприемане на
врати и прозорци в с. Ветрен,
Мъглиж
действия по компетентност.
общ. Мъглиж, в който се
изгарят
отпадъци.
Остра
миризма, задимено е.
Получен
сигнал
за РИОСВ-Стара На 15.11., експерти на РИОСВ-Стара Загора са извършили
нерегламентирано изгаряне на
Загора
незабавна
проверка,
на
която
не
е
констатирано
отпадъци в района на Южна
нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Сигналът се счита за
индустриална зона, гр. Стара
неоснователен. Сигналоподателят е уведомен за направените
Загора.
констатации.
Получен
сигнал
за
две РИОСВ-Стара На 23.11. експерти на РИОСВ-Стара Загора са извършили
нерегламентирани сметища в
Загора
проверка. Дадено е предписание до кмета на Община Мъглиж за
с. Ветрен, общ. Мъглиж.
предприемане на действия по компетентност, а именно
почистване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци в
срок до 30.12.2021 г.
Получен
сигнал
за РИОСВ-Стара Поради авария, в 01:43 ч. на 19.11. е изключен от паралел
замърсяване на атмосферния
Загора
енергиен котел (ЕК) № 4. В 03:00 ч. на същата дата е разпален ЕК
въздух
от
работата
на
№ 5, с разрешение на териториално диспечерско управление. В
горивната
инсталация
на
11:00 ч. на 19.11.2021 г. е изключен от паралел ЕК № 3, поради
„Брикел” ЕАД.
пропуск екран. Горивната инсталация, към момента работи с ЕК
№ 1 и ЕК № 5. Условие 9.2.1.4 от Комплексно разрешително №
40-Н1/2011 г. разрешава експлоатацията на Комин № 2 с
височина 150 метра при анормални режими на работа –
разпалване на котлите или аварийни спирания на СОИ № 1.
До 14:00 часа на 19.11.2021 г. от АИС Гълъбово не са отчетени
превишения на праговата стойност на средночасовата норма по
показател серен диоксид, както и по показател азотен диоксид.
Сигналоподателят е уведомен за направените констатации.
Получен сигнал, според който
Община
Сигналът е изпратен на Община Нова Загора за предприемане на
в с. Крива Круша, общ. Сливен Нова Загора действия по компетентност.
няколко цистерни системно
изсипват нещо с неприятна
миризма в нивите.

9 22.11.2021 г.

„зелен”
телефон

10 26.11.2021 г.

„зелен”
телефон

11 29.11.2021 г.

„зелен”
телефон

Получен сигнал за бял пушек
РИОСВ
Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора на
и силна неприятна миризма в Стара Загора 01.12.2021 г. - констатира се наличие на цистерни със соапщок
с. Преславен, общ. Стара
(мастни киселини) от производството на олио. Дадени са
Загора от цех за производство
предписания за представяне на документи относно произхода на
на кожи намиращ се в бившия
мастните киселини на площадката, както и документи относно
стопански двор.
собствеността на имота.
Получен
сигнал
за
Община
Сигналът е изпратен на Община Чирпан и Община Братя
нерегламентирано изгаряне на
Чирпан
Даскалови за предприемане на действия по компетентност.
гуми на сметище, преди моста Община Братя
на реката в посока от с.
Даскалови
Плодовитово, община Братя
Даскалови към Чирпан.
Получен сигнал за незаконно Община Стара Сигналът е изпратен на Община Стара Загора за предприемане на
сметище след разклона за с.
Загора
действия по компетентност.
Арнаутито, общ. Стара Загора.

