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

ДАТА

1.

01.04.2016 г.

електронна поща

2.

05.04.2016г.

електронна поща

3.

05.04.2016г.

4.

11.04.2016г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна поща

„зелен” телефон

„зелен” телефон

5.

12.04.2016г.

„зелен” телефон

6.

12.04.2016г.

електронна поща

СИГНАЛ

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

РИОСВ – Стара
Сигнал за миризми от депото
Загора;
за отпадъци на Ямбол
Община Ямбол
Сигнал, подаден в Община
Стара Загора през нощните
часове на 05.04.2016 г. и
препратен
в
РИОСВ
в
сутрешните часове на деня за
задушлива миризма в кв.
„Лозенец” в град Стара
Загора.
Сигнал за замърсяване от
отглеждането на отглеждани
животни в частен имот,
наличиена миризми и разливи
на торов отпад в село
Пъстрен, община Опан за
Сигнал за замърсяване с
отпадъци от опаковки край
вековно дърво Стария чинар в
парк „Бедечка” в град Стара
Загора.
Сигнал за замърсяване на
водите на река Тунджа в
района на Балахурски мост до
Руския пазар в град Ямбол.
Сигнал
за
нередовно
извозване на битови отпадъци
от контейнери, разположени
около
дома
на
сигналоподателя и детска
градина в село Хрищени,
община Стара Загора.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка на място на 01.04.2016 г. установено е,
че се извършва запръстяване на отпадъците на площ от 10
дка на Регионалното депо и не се констатира наличие на
миризми.
Извършена проверка на място на 05.04.2016 г., при която не
се установи наличие на остра задушлива миризма.

РИОСВ – Стара
Загора;
Община Ямбол

Община Опан

Препратен по компетентност до община Опан.

Община Стара
Загора

Препратен по компетентност до община Стара Загора.

В и К – Ямбол
Община Ямбол

Препратен по компетентност до община Ямбол и В и К –
дружеството.

Община Стара
Загора

Препратен по компетентност до община Стара Загора.

7.

8.

14.04.2016г.

15.04.2016г.

„зелен” телефон

електронна поща

Сигнал за оцветяване на
водите на река Сазлийка в
черен цвят на около км. След
гр. Раднево посока към град РИОСВ – Стара
Стара Загора и наличие на Загора
умряла риба. Предполагаем БД-Пловдив
източник на замърсяване –
свинекомплекс в село Хан
Аспарухово.
Сигнал за умряла риба в
микроязовир в село Оризово,
община Братя Даскалови,
РИОСВ – Стара
наличие на мазни петна и
Загора
оцветяване на водите с
БД-Пловдив
предполагаем източник на
замърсяване
консервно
предприятие в село Оризово.

Извършена е съвместна проверка с експерти на БД-Пловдив.
Направен е оглед около площадката на свинекомплекса, но
не е установено изпускане на отпадъчни води. В близост до
обекта не преминават повърхностни водни обекти.
При извършените огледи се установи наличие на умрели
риби – малки екземпляри около 10 броя в село Даскал
Атанасово, откъдето е взета водна проба за лабораторен
анализ.
Извършена е съвместна проверка с кмета на село Оризово.
Направен е оглед на река Азмака и южния край до дигата на
микроязовира. При огледа не се установи наличие на умряла
риба, неприятна миризма или наличие на мазни петна. Взета
е водна проба за лабораторен анализ на изхода на
пречиствателната станция на посочения в сигнала обект замърсител. Резултатите от извършените физикохимични
анализи не показват превишения на индивидуалните
емисионни ограничения.

