ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
№

ДАТА

1. 02.11.2020 г.

2. 02.11.2020 г.

4. 03.11.2020 г.

5. 05.11.2020 г.

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА
ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
ОТГОВОР
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Л СИГНАЛ
НА ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнали за неприятна миризма
РИОСВ
При извършения текущ и извънреден контрол на инсталацията за
телефон
от „Eнерджи -2“ ЕООД, гр.
Стара Загора биогаз е установено спазване на действащите законови и
Нова Загора, подадени на 02,
подзаконови нормативни актове по компоненти и фактори на
03, 13, 16, 17, 18 ноември 2020
околната среда и същата работи в съответствие с тях.
г.
„зелен”
Сигнал за незаконна кражба на
БД
Сигналът е препратен по компетентност на БД Черноморски
телефон
вода от р. Кепиловска, с.
район и БД Дунавски район.
Кипилово, общ. Котел от
ВИК-Омуртаг при наличие на
прокопана яма в река
Кепиловска, местност Боаза, с.
Кипилово, общ. Котел.
„зелен”
Сигнал за замърсяване на р.
РИОСВ
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара
телефон
Кортенска, на изход от гр.
Стара Загора, Загора, РЛ Стара Загора и БД ИБР Пловдив. Установен е
Нова Загора в посока гр. Стара
БД ИБР
източника на замърсяване – мандра на „Минчеви“ ЕООД. За
Загора, преди бензиностанция
нерегламентираното заустване на отпадъчни води в р. Кортенска
Пловдив
„Лукойл“.
срещу „Минчеви“ ЕООД е образувана административно
наказателна преписка-съставен е АУАН по Закона за водите.
„зелен”
Сигнал за изтичане на битовоРИОСВ
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара
телефон
фекални води в коритото на р. Стара Загора, Загора, РЛ Стара Загора, Община Ямбол и „ВиК“ ЕООД
Тунджа, в центъра на град
Община
гр.Ямбол. При проверката е взета един брой водна проба
Ямбол.
Ямбол,
отпадъчна вода от изход авариен колектор. Изтичането на битово
„ВиК“ ЕООД – фекалните води се дължи на авария на помпена станция. На
Ямбол
„ВиК“ ЕООД гр.Ямбол е дадено предписание за преустановяване
на нерегламентираното заустване, което е изпълнено в срок.

6. 09.11.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух от
дейността на „Средна гора“
АД, гр. Стара Загора.

7. 12.11.2020 г.

„зелен”
телефон

8. 18.11.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за физическо лице,
което замърсява с торова маса
река Луда Камчия, в с.
Нейково, общ. Котел, обл.
Сливен.
Сигнал за загробване на
добитък в с. Самуилово, общ.
Стара Загора.

9. 18.11.2020 г.

e-mail

10. 19.11.2020 г.

„зелен”
телефон

РИОСВ
Стара Загора

БАБХ.
БД

Извършена е проверка на място, при която е констатирано, че
няма
нарушения
на
екологичното
законодателство.
Неравномерното постъпване на дървесни изрезки в котела,
периодично предизвиква по-интензивен газов поток на
отпадъчните газове с краткотраен характер. За равномерно
подаване на горивото – дървесните изрезки, за недопускане на
изпускането в атмосферния въздух на интензивни газови потоци
е издадена Заповед на Изпълнителния директор на дружеството.
Сигналът е препратен по компетентност на БД ИБР Пловдив и
БАБХ.

ОДБХ

Сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ Стара Загора

Сигнал за провеждане на
опити от „ТоплофикацияСливен“ ЕАД за изгаряне на
отпадъци.

РИОСВ
Стара Загора

Сигнал за пожар на
територията на завод „Сила“ в
град Ямбол.

РИОСВ
Стара Загора

Извършена е извънредна проверка от експерти на РИОСВ Стара Загора.

При извършения обход на площадката на „ТоплофикацияСливен“ ЕАД, не се констатира наличие на самоделна инсталация
за изгаряне на отпадъци или провеждането на непозволени опити
на инсталация за изгаряне на отпадъци.

Извършена е извънредна проверка от експерти на РИОСВ Стара
Загора и експерти на РЛ Стара Загора за обследване с GASMET,
но при проверката се констатира, че пожара е потушен, няма
отделяне на пушек и димни газове - не е извършено измерване.

