ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ МАРТ 2021 ГОДИНА
№

ДАТА

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
Л СИГНАЛ
на „зелен
телефон”
/електрон
на поща
1. 04.03.2021 г.
„зелен”
Сигнал за препълване на
телефон
долният язовир в с. Братя
Даскалови в резултат на
изпускане на вода от горния
язовир.
2. 04.03.2021 г.
„зелен”
Сигнали за лоша и задушлива
телефон
миризма от дейността на
„Eнерджи -2“ ЕООД, гр. Нова
Загора, подадени на 04, 18 и 30
март 2021 г.
3. 04.03.2021 г.
„зелен”
Сигнал за изхвърлени смесени
телефон
отпадъци до гробищния парк
на с. Лесово, общ. Елхово.

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

БД ИБР
Пловдив

Сигналът е изпратен до БД ИБР Пловдив за разглеждане по
компетентност.

РИОСВ
Стара Загора

При извършения текущ и извънреден контрол на инсталацията за
биогаз е установено спазване на действащите законови и
подзаконови нормативни актове по компоненти и фактори на
околната среда и същата работи в съответствие с тях.

Община
Елхово

Сигналът е изпратен до Община Елхово за разглеждане по
компетентност.

4. 04.03.2021 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за намерен бухал със
счупено крило в с. Дъбово,
общ. Мъглиж.

РИОСВ
Стара Загора

При извършена проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора е
открита сова, която е настанена в Спасителен център „Зелени
балкани”.

5 05.03.2021 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за силна миризма от
дере на река минаваща покрай
главен път в с. Козарево, общ.
Тунджа.
По
данни
на
сигналоподателя водите от

Община
Тунджа

Сигналът е изпратен до Община Тунджа за разглеждане по
компетентност.

дерето идват от
„Бакаджиците”.
6 08.03.2021 г.

„зелен”
телефон

7 10.03.2021 г.

„зелен”
телефон

8 15.03.2021 г.

„зелен”
телефон

9 16.03.2021 г.

„зелен”
телефон

10 22.03.2021 г.

„зелен”
телефон

11 23.03.2021 г.

„зелен”
телефон

местност

Сигнал за цистерна, която
излива течност със силна
миризма на околовръстен път
до завод „Зара фуражи” в кв.
„Кольо Ганчев”, гр. Стара
Загора.
Сигнал за замърсяване на
въздуха от дейността на
дружество „Средна Гора” в
Индустриалната зона на гр.
Стара Загора, в близост до кв.
„Три чучура - юг” и кв.
„Казански”.
Сигнал
за
лавинообразно
сметище в с. Ветрен, общ.
Мъглиж, което стига до края
на старото шосе.
Сигнал
за
неправомерно
отглеждане на животни в с.
Калитиново,
паралелно
с
водоизточниците на селото.
Сигнал за черен дим излизащ
от високия комин на ТЕЦ
Брикел.

РИОСВ
Стара Загора

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара
Загора. Не е установен разлив извън бетоновия резервоар или
замърсяване на терени.

РИОСВ
Стара Загора

След извършена проверка е
неоснователен.

Сигнал за нерегламентирано
изхвърляне на гуми до базата
на Лукойл.

Община
Стара Загора

установено, че

сигналът

е

Община
Мъглиж

Сигналът е изпратен до Община Мъглиж за разглеждане по
компетентност.

Община
Стара Загора
ВиК
Стара Загора
РИОСВ
Стара Загора

Сигналът е изпратен до Община Стара Загора и ВиК Стара Загора
за разглеждане по компетентност.

На 22.03.2021 г. в 09:30 часа е разпален енергиен котел № 1.
Съгласно издаденото Комплексно разрешително, при разпалване
на котли отпадъчните димни газове се изпускат в атмосферния
въздух през байпасен комин № 2 с височина 150 метра.
Сигналът е изпратен до Община Стара Загора за разглеждане по
компетентност.

