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Незаконен пункт за пластмасови
отпадъци в Сливен

РИОСВ Стара Загора

Извършена проверка на място, при която е установено, че фирмата има
издаден регистрационен документ за третиране на отпадъци, а пунктът е
законен. Не са констатирани нарушения.
Извършена съвместна проверка с Общинска администрация - Ямбол на
място за изложените твърдения в сигнала, при която е установено, че
нерегламентираното замърсяване със СБО и СО в близост до кв.”Христо
Ботев” и кв. „Бенковски” в гр. Ямбол на обща площ от около 8,00 дка е
почистено.

Подаден
сигнал
за
нерегламентирано замърсяване
РИОСВ със
смесени
битови
и
Стара Загора
строителни отпадъци в близост
до кварталите ”Христо Ботев” и
„Бенковски” в гр. Ямбол.

Замърсяване на р. Соколица от
дейността на Рудник „Трояново- РИОСВ 3“,
с.
Медникарово Стара Загора
експлоатиран от „Мини Марица
Изток“ ЕАД гр. Раднево

Сигнал
за
изливане
на
отпадъчни води на улицата - в
района зад блок 75 в кв. „Три
чучура – Север”, гр. Стара
Загора.
Незаконен пункт за метални
отпадъци в гр. Шивачево,
община Твърдица

Общинска
администрац
ия - Стара
Загора.
РИОСВ Стара Загора

РИОСВ изхвърлени гумени отпадъци на
Стара Загора
депото в Ямбол
Сигнал за задушлива миризма в
РИОСВкв. „Кольо Ганчев” в град Стара
Стара Загора
Загора.

Извършена проверка на място, при която са взети водни проби от
отпадъчни води от точката на заустване на Рудник „Трояново-3“, с.
Медникарово. На дружеството е издадено предписание да се извърши
корекция на показател рН (активна реакция) до стойностите, отговарящи
на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно
разрешителното за заустване на отпадъчни води. За констатираните
превишения по показатели неразтворени вещества, активна реакция,
желязо (общо), сулфати и манган е наложена текуща имуществена
санкция по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда в размер
на 11 805 лв.
Препратен по компетентност до Общинска администрация - Стара Загора.

Извършена проверка на място, при която е установено, че фирмата има
издадено разрешително за третиране на отпадъци, а пунктът е законен. Не
са констатирани нарушения, но превантивно е издадено предписание на
юридическото лице - да не допуска палене на отпадъци на площадката.
Извършена проверка на място на 24.03.2015 г., при която е констатирано
криминално изхвърляния на строителни отпадъци и гуми в близост до
Депото за Твърди битови отпадъци на Ямбол, като гумите са палени.
Издадено е предписание до Кмет на с. Дражево за почистване на
изхвърлените отпадъци.
Извършена е проверка на място. Не е установено нарушение.

