№

ДАТА

1. 01.04.2019 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА

ПОСТЪП
СИГНАЛ
ОТГОВОР
ИЛ
НА
СИГНАЛ
ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електронн
а поща
„зелен”
Сигнали за силна миризма и от РИОСВ,
телефон
дейността на „Енерджи 2”АД Община
град Нова Загора, подадени на Нова Загора
1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 17, 18,
22, 24 и 30 април.

2. 01.04.2019 г.

„зелен”
телефон

3. 10.04.2019 г.

„зелен”
телефон

4. 11.04.2019 г.

„зелен”
телефон

5. 17.04.2019 г.

„зелен”
телефон

6. 26.04.2019 г.

„зелен”
телефон

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Въз основа на извършеното имисионно обследване през 2018 г. в
гр. Нова Загора е установено, че няма нарушаване на качеството
на атмосферния въздух. При извършения контрол на
инсталацията за биогаз са приложени действащите законови и
подзаконови нормативни актове по компоненти и фактори на
околната среда и същата е приведена в съответствие с тях.
Сигнал за замърсяване на РИОСВ
Извършена проверка на място. За целите за отопление през
въздуха от печка в оранжерия
зимния период се експлоатират три котела. Два от тях работят на
в село Загоре, община Стара
гориво дърва, а един на гориво природен газ. Не се установиха
Загора.
изгаряне на отпадъци от и/или други видове горива от какъвто й
да е характер.
Сигнал за оцветяване с жълти „В
и
К” Изпратен по компетентност до „В и К” ЕООД, град Ямбол.
и червени петна на водите на
ЕООД Ямбол
река Тунджа в град Ямбол до
изчислителния център.
Сигнал за запенване на водите Община
Изпратен по компетентност до Община Мъглиж.
на река Тунджа в село Ягода,
Мъглиж
община Мъглиж до
пресевните.
Сигнали за миризма на сяра в
РИОСВ
Извършена проверка на работещите инсталации и съоръжения на
село Обручище, община
площадката на ТЕЦ Брикел и в село Обручище. Констатиран
Гълъбово на 17 и 25 април.
нормален режим на експлоатация на работещите мощности в
ТЕЦ Брикел. Извън площадката на ТЕЦ и в село Обручище
проверката не установи прахови емисии и миризми. Съставен е
констативен протокол.
Сигнал за запенване на водата РИОСВ
Извършена е проверка и са взети водни проби за лабораторни
на река Тунджа в град Ямбол,
изследвания. След приключването на физико-химичния анализ и
кв. „Златен рог” срещу
получаване на резултатите ще бъдат предприети съответните
Изчислителния център.
правни действия.

