ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
ПОСТЪПИ
Л СИГНАЛ
№
ДАТА
на „зелен
СИГНАЛ
телефон”
/електрон
на поща
1 01.12.2021 г.
„зелен”
В стопанския двор на с.
телефон
Преславен се разтоварват
боклуци с неясен произход,
във вечерните часове.

ОТГОВОР
НА
ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ
Стара Загора

На 01.12. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Стара
Загора. Дадени са предписания за представяне на документи за
произход на наличните в имота мастни киселини/отпадъци. В
момента на проверката цистерна прехвърля в друга цистерна
течност с неизвестен произход. Направени са опити
сигналоподателя да бъде уведомен за констатациите, но същия не
отговаря на телефонните обаждания.

2 01.12.2021 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за лоша и задушлива
миризма от дейността на
„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. Нова
Загора, подадени на 01, 02, 09,
17, 20 и 21 декември 2021 г.

РИОСВ
Стара Загора

На 09.12. от експерти на РИОСВ-Стара Загора е извършена
извънредна проверка. Направен е обход в пет точки на град Нова
Загора и проверка на инсталацията за биогаз. Всички съоръжения
работят в изправност. По време на проверката не са констатирани
миризми.

06.12.2021 г

„зелен”
телефон

Получен сигнал за незаконно
сметище под стадиона в гр.
Твърдица
(в
частни
и
общински имоти). Извозват се
отпадъци
със
самосвал
северно от жп моста на р.
Козаревска и в момента.

Община
Твърдица

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

3

4 17.12.2021 г.

„зелен”
телефон

5 22.12.2021 г.

„зелен”
телефон

6 30.12.2021 г.

„зелен”
телефон

Получен сигнал, според който
РИОСВ
Към момента на подаване на сигнала в ТЕЦ Брикел е извършвано
от стария ТЕЦ Брикел излиза Стара Загора разпалване. Не са констатирани превишения по показателите
черен дим, който стига до с.
отчитани от АИС Гълъбово. Сигналоподателят е уведомен.
Трояново.
Получен сигнал наличие на
РИОСВ
Експерти от РИОСВ-Стара Загора са осъществили телефонен
прахови частици от дейността Стара Загора разговор с Кмета на с. Братя Кунчеви. От същия става ясно, че
на кариерата в с. Братя
към настоящия момент кариерата не работи и няма наличие на
Кунчеви, общ. Стара Загора.
прахови частици.
Получен сигнал, според който РИОСВ-Стара Веднага след получаване на сигнала е изпратено писмо до
на площадката на „Енерджи-2”
Загора
дружеството, с което е изискано да бъде предоставена
ЕООД, гр. Нова Загора се е
информация относно преобърнатия товарен автомобил и за
обърнала гондола пълна със
предприетите действия за ограничаване на замърсяването.
суровина. Сигналоподателят
Според получения от дружеството отговор, при изсипването на
се интересува, как е почистена
товара на площадката няма разпилени суровини и отпадъци,
суровината и къде са отведени
както и няма отпадъчни води, изискващи третиране в
отпадните води.
съответствие с нормативните изисквания.

