ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

№

1.

ДАТА

03.10.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
на „зелен” телефон
/електронна поща СИГНАЛ

„зелен” телефон

2.

03.10.2016 г.

„зелен” телефон

3.

04.10.2016 г.

електронна поща
и
„зелен” телефон

4.

10.10.2016 г.

„зелен” телефон

10.10.2016 г.

„зелен” телефон

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Два
сигнала
са
постъпили на 3 и 5
октомври 2016 г. за РИОСВ
силна миризма на сяра
в град Гълъбово.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
На ТЕЦ от комплекса „Марица изток” са издадени
предписания, изискващи намаляване на емисиите
на серен диоксид при експлоатацията на горивните
инсталации.

Сигнал за замърсяване
Сигналът е препратен по компетентност до В и К –
с отпадъчни води до В и К - град Ямбол.
Изчислителен център Ямбол
в кв. „Златен рог” град
Ямбол
На 4, 10, 13 и 27
Извършена проверка на 13.10.2016 г. и е съставен
октомври 2016 г. са
констативен протокол. Инсталацията е в
подадени сигнали за
съответствие с действащата нормативна база в
замърсяване
на РИОСВ
областта на околната среда. При проверката не са
атмосферния въздух
констатирани обстоятелства като аварийни
от работата на „Бисер
ситуации, работа без пречиствателни съоръжения
олива”.
или други, които да водят до увеличаване на
емисиите на вредни вещества.
Извършена проверка на място и е съставен
констативен протокол. Констатирано е, че до
Замърсяване със серен
северния портал на площадката на обекта се
диоксид
от
съхранява резервоар със серен диоксид. При
„Винпром” в град
операции по прехвърляне в преносими съдове се
Стара Загора.
получават локални миризми. Още по време на
проверката резервоара е преместен на отстояние
около 150 метра, в рамките на площадката.
Жител
на
село Община Стара Извършена е проверка на място от експерти на

Казанка е прекарал Загора
незаконни тръби за
отпадъчни
води,
които се заустват в
река Салзийка.

5.

6.

Сигнал за умряла риба
до
с.
Крушаре, РИОСВ, БД
община Сливен.

7.

Заустване
на
отпадъчни води в р.
Асеновска
от
бетонова канавка в гр. РИОСВ
Сливен. Водите са с
червен цвят и наличие
на пяна.

11.10.2016 г.

8.

„зелен” телефон

17.10.2016 г.

електронна поща

15.10.2016 г.

Електронна поща

Сигналоподател
съобщава,
че

в

РИОСВ, съвместно със служители на Община
Стара Загора. При огледа на място е установено
наличие на съществуваща отводнителна тръба за
отводняване на повърхностни води. Водата след
отводнителната тръба е застояла и липсва отток. В
момента на проверката не се констатира изтичане
на битово-фекални води. Предстои общинска
администрация – Стара Загора да предприемане
действия в рамките на своите компетенции.
Извършена е незабавна проверка на място от
експерти на РИОСВ и РЛ - Стара Загора и е
съставен констативен протокол. При огледа на
място е установено наличие на умрели риби - 10
броя в реката и 20 извън нея - извадени от рибари.
Не е установена наличие на оцветяване водите на
реката, замърсявания или утайки. В близост до
мястото няма точкови източници на отпадъчни
води. При проверката е взета 1 брой проба
повърхностна вода, резултатите от извършените
анализи са предоставени за произнасяне по
компетентност на БД ИБР Пловдив.
Във връзка с постъпилия сигнал, експерти на
РИОСВ–Стара Загора извършиха контролна
проверка на 17.10.2016 г. на „Е. Миролио“ЕАД гр.
Сливен, заустващ отпадъчни води в р. Асеновска в
посоченото в сигнала място. При проверката са
взети две водни проби от отпадъчни води за
емисионен контрол от пробовземни точки – изход
ПСОВ и смесен поток отпадъчни и дъждовни води,
преди заустване в река Асеновска, съгласно
действащото
комплексно
разрешително.
Направените физико-химични анализи на взетите
водни проби показват спазване на индивидуалните
емисионни ограничения.
Извършена е проверка на място от експерти на
РИОСВ, БД-Пловдив и РЛ - Стара Загора. При

социална
мрежа
наблюдавал снимки с
умрели риби по река
Тунджа
на
територията на област
Сливен между селата
Крушаре
и
Самуилово.

9.

25.10.2016 г.

електронна поща

Сигнал за изтичане на
отпадъчни води от
нелегални тръби от Община
домакинство в село Загора
Казанка
в
река
Сазлийка.

огледа на място е установено наличие на
значителни количества умрели риби (като част от
тях имат разкъсвания) основно речен кефал в
уширен участък на реката между селата Самуилово
и Крушаре. Не е установена наличие на оцветяване
на водите на реката, замърсявания или утайки. В
близост до мястото няма точкови източници на
отпадъчни води. При проверката е взета една проба
повърхностна вода. Резултатите от извършените
анализи са предоставени за произнасяне по
компетентност на БД - Пловдив.
Извършена е съвместна проверка от експерти на
РИОСВ, БД – Пловдив и Община Стара Загора в
присъствието на жалбоподателя на място. При
огледа е установено наличие на новоизградени
тръби, вкарани в съществуваща отводнителна
тръба. Отводнителната тръба се зауства в десен
приток на р.Казанска, село Казанка. В момента на
Стара проверката няма изтичане на битово - фекални
води. Водата след отводнителната тръба е чиста с
единични мазни петна по повърхността.
Извършен е оглед на реката и е издадено
предписание на община Стара Загора за
почистване на коритото на реката от растителни и
битови отпадъци и недопускане на последващо
замърсяване. За новоизградените тръби е
информирана общинска администрация-Стара
Загора за предприемане на действия по
компетентност.

