ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
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ПОСТЪПИЛ
ДАТА
СИГНАЛ на
ОТГОВОРНА
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
„зелен”
СИГНАЛ
ИНСТИТУ
телефон
ЦИЯ
/електронна
поща/
28.11.2018 г.
електронна Сигнал за замърсяване на река РИОСВ – СтараИзвършена е проверка, при която се констатира
поща
Тунджа в участъка северно от Загора
замърсяване около водопроводна тръба, пресичаща река
Завод „Арсенал” в град
Тунджа, собственост на „Арсенал“ АД, Казанлък. На
Казанлък
дружеството е дадено предписание за почистване на
замърсения участък.
30.11.2018 г.
електронна Сигнал
за
незаконна РИОСВ – СтараИзвършена е проверка, отразена в констативен протокол.
поща
площадка за изкупуване на Загора
Дадени са предписания за преустановяване на дейността
отпадъци от черни и цветни
по съхранение на отпадъци от черни и цветни метали
метали в двор на физическо
(ОЧЦМ) и предаването им на лицензирани фирми, както и
лице в село Чинтулово,
уведомяване на РИОСВ-Стара Загора за предприетите
община Сливен
действия. Срещу физическото лице е стартирана
административно-наказателна
процедура
за
нерегламентираната дейност.
03.12.2018 г.
„зелен”
Сигнали за миризми отРЗИ - Сливен;
Сигналите са изпратени до РЗИ - Сливен за разглеждане по
телефон
работата на инсталацията заРИОСВ – Старакомпетентност. През 2018 г., във връзка с утвърден от
биогаз,
експлоатирана
отЗагора
министъра на околната среда и водите график, в град Нова
„Енерджи 2” ООД в гр. Нова
Загора се извърши имисионно обследване на качеството на
Загора, постъпили на 03, 13, 14
атмосферния въздух. Проведоха се четири измервания,
и 27 декември
равномерно разпределени през годината. Въз основа на
имисионното обследване, основаващо се на реално
измерени концентрации, може да се направи извода, че
града се характеризира с добро качеството на атмосферния
въздух.
Всички протоколи от годишното имисионно обследване са
предоставени на РЗИ-Сливен за извършване на оценка на
здравния риск за населението в Нова Загора свързана с
качеството на атмосферния въздух.
05.12.2018 г. „зелен”
Сигнал за наличие на пяна и „ВиК“ ЕООД гр. Сигналът е изпратен по компетентност на „ВиК“ ЕООД,
телефон
оцветяване на водите на рекаЯмбол
Ямбол в качеството му на оператор, стопанисващ
Тунджа в бяло в участъка край
канализационната система на град Ямбол.
кв. „Златен рог” в град Ямбол.

5. 06.12.2018 г.

„зелен”
телефон

6. 13.12.2018 г.

„зелен”
телефон

7. 17.12.2018 г.

„зелен”
телефон

Сигнал
за
изгаряне
наОбщина Сливен
отпадъци в Промишлената зона
на град Сливен.
В кв. „Кольо Ганчев” в градОбщина
Стара
Стара Загора от нисък коминЗагора
на фирма за преработка наРИОСВ – Стара
дърва задимява целия квартал. Загора

Изпратено по компетентност до община Сливен.

Извършена проверка на площадката, отразена в
констативен протокол. В горивно съоръжение за целите за
отопление се изгаря твърдо гориво - дърва. Не е
констатирано изгаряне на отпадъци или други горива.
Издадено е предписание, изискващо увеличаване
височината на комина.
Сигнал за мътна, бяла вода,РИОСВ – Стара Извършена е съвместна проверка с експерти на БД ИБРкоято тече по канал, пресичащЗагора, БД ИБР- Пловдив и „ВиК“ ЕООД, Ямбол. Констатирано е изтичане
ул. „Ямболен” в град Ямбол иПловдив
на отпадъчна вода от запушена канализационна шахта в
се влива в река „Тунджа”.
индустриалната зона на гр. Ямбол. Предстои образуване
на административно - наказателна процедура на „В и К”
ЕООД, Ямбол в качеството му на оператор, стопанисващ
канализационната система на град Ямбол.

