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

1.

ДАТА

01.03.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна поща
„зелен” телефон

2.

03.03.2016г.

„зелен” телефон

3.

11.03.2016г.

„зелен” телефон

4.

11.03.2016г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Сигнал за замърсяване на
автомобили с червеникав прах РИОСВ - Стара
в квартал „Самара“, град Загора
Стара Загора

Сигнал за замърсяване водите
на канал след сметището на
Ямбол в района на село РИОСВ - Стара
Дражево, община Тунджа, Загора
област Ямбол и наличие на
умряла риба.

Сигнал за задушлива миризма
от инсталацията за сепариране РИОСВ - Стара
на отпадъци в град Стара Загора
Загора.
Сигнал за изхвърляне на
Община Елхово
торова маса с ремаркета в

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Проведени са разговори с експерти на БАН, които са
потвърдили наличието на пренос на прахови частици от
Северна Африка - Сахара. Явлението е регистрирано в
Северозападна България на 29.02.2016 г. , а на 01.03.2016 г .
и в Южна България. Преносът на праховите частици е от
силен средиземноморски циклон.
Извършена проверка и оглед на целия район в селата
Хаджидимитрово, Дражево и Кабиле на 03.03.2016 г. Взети
са 4 водни проби от Регионална лаборатория - Стара Загора.
Резултатите от извършения физико-химичен анализ
показват превишения по показатели: общ азот, общ фосфор
и електропроводимост. В най – близката до Регионалното
депо за отпадъци точка на пробовземане е установено и
превишение по показател химична потребност от кислород.
Вероятната причина за регистрираните превишения по
изследваните показатели е в дефектирал участък от
оборотната система за инфилтратни води на депото.
Последната, четвърта водна проба, взета от напоителен
канал в землището на село Кабиле, представляващ разширен
участък и обособен като малко стопанство за отглеждане на
риба, отчита и ниско съдържание на разтворен кислород,
който в съчетание със слабия повърхностен отток на водата
са причина за наблюдаваните умрели риби.
С цел възстановяване на нормалния експлоатационен режим
на съоръжението, РИОСВ-Стара Загора издаде предписание
на кмета на община Ямбол за предприемане на незабавни
мерки за отстраняване на появилия се дефект, тъй като в
момента обектът е в период на съобщаване на дефекти.
Извършена е проверка на място на 11.03.2016 г., при която,
в момента на проверката не се установи наличие на
задушлива миризма.
Сигналът е препратен по компетентност до Община Елхово.

5.

11.03.2016г.

6.

15.03.2016г.

„зелен” телефон

16.03.2016г.

„зелен” телефон

8.

16.03.2016г.

„зелен” телефон

9

17.03.2016г.

„зелен” телефон

10

21.03.2016г.

„зелен” телефон

7.

11

21.03.2016г.

електронна поща

„зелен” телефон

близост до реката в село
Лалково, община Елхово от
две кравеферми и една
овцеферма, разположени в
района.
Сигнал за нерегламентирано
замърсяване
около
селскостопанския двор на
бившето
ТКЗС
в
село
Юлиево, община Юлиево.
Сигнал за намерен бял щъркел
в безпомощно състояние в
района на Община Котел.
Сигнал за гърмежи и наличие
на бял и жълт дим от
площадката на Баритна мина в
град Стара Загора.
Сигнал за изхвърляне на
битови отпадъци в реката в
село
Борущица,
община
Мъглиж.
Изтичане на отпадъчни води с
тъмен цвят и неприятна
миризма от стар бетониран
канал, преминаващ по бул.
„Никола Петков“ и заустващ
от източната бряг на Старата
река в град Казанлък
Арендатор на земеделски земи
с малинови масиви ги тори с
пресен птичи тор, което носи
силна неприятна миризма.

Община Мъглиж

Сигналът е препратен по компетентност до Община
Мъглиж.

РИОСВ – Бургас

Сигналът е препратен по компетентност до РИОСВ –
Бургас.
Установено е, че фирмата е провела регламентирано
изпитване на противоградна ракета.

РИОСВ – Стара
Загора
РИОСВ – Стара
Загора
Община Мъглиж
В и К ЕООД,
град Стара
Загора и Община
Казанлък

Община Павел
баня

Замърсени инфилтратни води
от депото на Ямбол се събират
в ретензионен басейн и с РИОСВ – Стара
цистерни се извозва до Загора
утайниците на Ямболе в град
Ямбол.

Извършена е проверка на 30.03.2016 г.по поречието на река
Борущинска, при което не се установи наличие на битови
или строителни отпадъци.

Извършена проверка и е препратен по компетентност до „В
и К“ ЕООД, град Стара Загора и община Казанлък.

Сигналът е препратен по компетентност до Община Павел
баня
Извършена проверка на място на 25.03.2016 г. на Депо за
неопасни отпадъци - Ямбол в землището на село
Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол с оператор
„Регионално депо –Ямбол“ ДЗЗД. На място се констатира,
че формираните инфилтратни води от депото се отвеждат в
ретензионен басейн. За недопускане на преливането им,
операторът е създал временна организация за извозване на
инфилтрата в изсушителните полета на ПСОВ на „Ямболен“
АД, град Ямбол.В момента на проверката се установи, че
цистерни с инфилтратни води се транспортират и отвеждат

12

13

21.03.2016г.

21.03.2016г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

От бившите краварници на
село Гранит, община Братя
РИОСВ – Стара
Даскалови
се
изливат
Загора
отпадъчни води, която се
излива на км. по надолу.

Сигнал за нерегламентирано
замърсяване с биологични
Община Стара
отпадъци в близост до
Загора
Петролно - снабдителна база
Стара Загора

за съхранение в изсушителните полета на площадката на
дружеството. Полетата са с бетонови дъна, предназначени за
съхранение на замърсени води и утайки и са без
технологична връзка с площадковата канализационна мрежа
на завода и река Тунджа. При огледа не са установени
разливи и замърсявания в района. За приетите инфилтратни
води от депото, „Ямболен“ АД е представило количествена
справка.
Проверен е и операторът на депото. След преглед на
наличните документи е установено нарушение на
екологичната нормативната база и ще бъдат предприети
административно – наказателни мерки. На оператора
„Регионално депо –Ямбол“ ДЗЗД е дадено предписание за
представяне на всички документи, свързани с предаването,
транспортирането и съхранението на инфилтратните води.
Извършена проверка на място, при която се установи
изливане на води от тръба за подов сифон в едно от
производствените халета на фирма ЕТ „Братя Янкови”, село
Гранит, община Братя Даскалови и отвеждане на води
(използвани за поене на животни) от 2 броя открити
площадки, предназначени за свободно отглеждане на
подрастващи птици.
Дадено е предписание да се извърши запръстяване на
съществуващия вътрешен открит канал с цел недопускане
отвеждане на води извън площадката на обекта.
Сигналът е препратен по компетентност до Община Стара
Загора.

