ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА
№

ДАТА

1. 03.02.2020 г.

ПОСТЪПИ
СИГНАЛ
Л СИГНАЛ
на „зелен
телефон”
/електрон
на поща
„зелен”
Сигнали за наличие на черен
телефон
дим в района на
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД

ОТГОВОР
НА ИНСТИТУ
ЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ –
Стара Загора

Извършена е проверка на място в „Топлофикация-Сливен“ ЕАД.
По време на проверката е установено, че работи единствено
Водогреен котел КВГМ на гориво въглища, разрешен с
комплексно разрешително. ЕК №1 е в ремонт и не работи, ЕК №2
е изваден от експлоатация вследствие настъпила авария. В
момента на проверката се извършва ремонт на същия. В часовете
на проверката черен дим, запрашаване и емисии на интензивно
миришещи вещества не са установени.
В 17:00 часа е започнало поетапно разпалване на ЕК №2, като
периодите на пускане и спиране на котлите са регламентирани в
издадено комплексно разрешително на дружеството.
Извършена планова комплексна проверка на инсталацията за
биогаз за спазване на екологичното законодателство по
компонент „Въздух” и фактори „Опасни химични вещества” и
„Управление на отпадъците”. Установено е спазване на
действащите законови и подзаконови нормативни актове на
екологичното законодателство.
Препратен по компетентност до Община Сливен.

2. 03.02.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за миризми от
дейността на „Енерджи 2“
ООД, град Нова Загора,
подадени на 03, 04,05,10, 12,
13, 18, 19, 26, 27, 28 февруари.

РИОСВ –
Стара Загора

3. 03.02.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за изгаряне на
отпадъци от работници в
двора на Колежа към
Технически университет
София, намиращ се в гр.
Сливен

РИОСВСтара Загора
Община
Сливен

4. 25.02.2020 г.

„зелен”
телефон

5. 27.02.2020 г.

„зелен”
телефон

6. 28.02.2020 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за нерегламентирано
сметище в гр. Ямбол, ж.к.
Георги Бенковски, местност
Червен Баир. Роми с каруци
изхвърлят отпадъци.
Сигнал за запалени материали
до Бившето АТЗ, до
охранителна фирма „Кремък“
в гр. Стара Загора. Мирише на
кабели и гуми. Вижда се също
и черен пушек.
Сигнал за тежка миризма на
крави в с. Плодовитово, общ.
Братя Даскалови, ул.
„Лилия“12. Не е почиствано от
три години. Извикани са
журналисти от предаването
„Съдебен спор“.

РИОСВСтара Загора
Община
Ямбол

Препратен по компетентност до Община Ямбол.

РИОСВСтара Загора

Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ на
място. Установено е локално димене и следи от горене на клони и
храсти. Изгарянето на храстите и клоните се извършва след
съгласуване с РС ПБЗН-Стара Загора. Не е констатирано наличие
или следи от изгаряне на отпадъци.

Община
Братя
Даскалови

Препратен по компетентност до Община Братя Даскалови.

