ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА
№

1.

ДАТА

01.02.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна поща

Електронна поща

2.

03.02.2016г.

„зелен” телефон

3.

03.02.2016г.

4.

03.02.2016г.

„зелен” телефон

5.

15.02.2016г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Замърсяване на водите на река
РИОСВ – Стара
Тунджа
от
промишлени
Загора и „В и К“
обекти в Индустриалната зона
ЕООД гр. Ямбол
на град Ямбол.

В сушилня на пункт за
изкупуване на билки се
изгарят гуми за сушенето на
билките в село Дълбоки,
община Стара Загора
Изливане на отпадъчни води
от пивоварна Загорка в
езерото.
Наблюдава
се
оцветяване на водата и
наличие на умряла риба.
На 3 км. преди град Нова
Загора
в
канавката
на
автомагистрала
Тракия
е
ударена птица.
Камион на фирма „Бул метал”
изхвърля отпадъци между
реките Радова и Лазова, общ.
Гурково.
Образува
се
нерегламентирано
замърсяване на 1 км. от град
Гурково.

РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена съвместна проверка с представител на „В и
К“ЕООД гр. Ямбол на 10.02.2016 г. Направен е оглед в
индустриалната зона на гр. Ямбол. Установени са локални
замърсявания на отводнителен канал в индустриалната зона
на гр. Ямбол до маслодобивен завод „Папас Олио“АД и
фирма „Вени-97“ в резултат на стари изпускания.
Извършвани са почиствания на канализационната мрежа от
„В и К“ЕООД , като и в момента на проверката се извършва
почистване от фирма наета от „Папас Олио“АД. Издадени
са две предписания на „Папас Олио“АД за почистване на
канала и предприемане на мерки за недопускане на бъдещи
замърсявания.
Извършена проверка на място на 03.02.2016 г., при която не
се установи горене на видовете отпадъци, посочени в
сигнала.
Извършена е проверка на място на 03.02.2016 г., при която
се установи, че няма наличие на умряла риба, а
оцветяването на водата е в резултат на извършван авариен
ремонт на главен водопровод от „В и К“ ЕООД Стара Загора
за питейно-битово водоснабдяване.
Извършена е проверка на място, при която не е намерена
бедстваща птица.
Сигнализирана е община Гурково за образуваното
нерегламентирано замърсяване със строителни и смесени
битови отпадъци и е изискано да бъде почистен замърсения
терен. Последваща проверка на място установи, че теренът е
почистен.

6.

19.02.2016г.

„зелен” телефон

Миризма на сяра в град
Гълъбово в следобедните и
ранните вечерни часове на
деня.

РИОСВ – Стара
Загора

Сигналоподателят е информиран, че пунктът за контрол на
въздуха в град Гълъбово е регистрирал превишения на
средночасовата норма за серен диоксид в следобедните
часове и са издадени предписания на четирите
топлоелектрически централи в ЕК „Марица изток” за
намаляване на товара на работещите мощности.

