ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА

№

ДАТА

1. 03.06.2019 г.

2. 04.06.2019 г.

3. 06.06.2019 г.

4. 11.06.2019 г.

ПОСТЪП
СИГНАЛ
ОТГОВОР
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
ИЛ
НА
СИГНАЛ
ИНСТИТУ
на „зелен
ЦИЯ
телефон”
/електронн
а поща
„зелен”
Сигнали за измряла риба в РИОСВ
– Извършена е проверка на място съвместно с експерти на РЛтелефон
микроязовир над завод на Стара Загора, Стара Загора. Взети са водни проби за физикохимичен анализ от
„Капрони“ АД Казанлък
отпадъчната вода на Дестилерия за етерично - маслени култури в
гр. Крън. След получаване на резултатите ще бъдат предприети
действия в рамките на компетенциите на РИОСВ –Стара Загора
На оператора на дестилерията е дадено предписание за
почистване на дерето след дестилерията, което е изпълнено в
срок.
„зелен”
Сигнали за миризми от РИОСВ
– Направена е проверка на място. Проверени са всички дейности,
телефон
дейността на „Енерджи 2“ Стара Загора, които се извършват на площадката, всички съоръжения по
ООД, град Нова Загора, Община
технологичния път за производство на биогаз. Не са
подадени на 4, 5, 6, 7, 10, 12, Нова Загора
констатирани отклонения или нарушения на технологията и
13, 14, 17, 18, 20, 21, 24 юни
начина на ползване на съоръженията. По време на проверката не
се усещат миризми, характерни за дейността извън площадката.
Съставен е констативен протокол.
„зелен”
Сигнал за замърсяване на
РИОСВ
– Извършена е проверка на място. Направен е обход в района и на
телефон
въздуха в град Стара Загора от Стара Загора, площадката на дружеството не са констатирани миризми или
„Бисер олива“
обстоятелства, които да водят до увеличаване на емисиите на
вредни вещества.
„зелен”
Сигнал за бяло оцветяване на
„В
и
К“ Изпратен по компетентност до „В и К“ ЕООД – Ямбол
телефон
река Тунджа до
ЕООД
–
Изчислителният център в гр.
Ямбол
Ямбол

5. 11.06.2019 г.

6. 12.06.2019 г.

7. 17.06.2019 г.

8. 17.06.2019 г.

9. 17.06.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за преграждане на
водата в реката на с. Лозен,
общ. Стара Загора от
кметицата на селото
„зелен”
Сигнал за наличие на
телефон и нерегламентирано сметище в
електронна с. Яворово, общ. Стара Загора
поща
на около 100-150 м от имота
на сигналоподателя
„зелен”
Сигнал за бяло оцветяване и
телефон
силна миризма на р. Тунджа
на моста на кв. „Златен рог“ и
кв. „Каргона“
„зелен”
Сигнали наличие на миризма и
телефон
бяла пяна в Дюлева река в гр.
Сливен, кв. Дружба под
подстанция „Комуна“

„зелен”
телефон

Сигнал за замърсяване с
битово-фекални води, с.
Самуилово, общ. Сливен

Община
Стара Загора

Изпратен по компетентност до Община Стара Загора

Община
Стара Загора

Изпратен по компетентност до Община Стара Загора

„В
и
ЕООД
Ямбол

К“ Изпратен по компетентност до „В и К“ ЕООД – Ямбол
–

„В и К“ ООД Извършена е проверка на място на 18.06.2019 г., при която е
– Сливен
установено наличие на съществуващ дъждопреливник. В момента
на проверката не се констатира изтичане на води при сухо време.
В района няма промишлени източници, кварталът е с жилищно
строителство. За сигнала е информирана „В и К – Сливен” ООД ,
които съвместно с община Сливен са компетентен орган,
съгласно Закона за водите.
РИОСВ
– Изпратен по компетентност на Община Сливен
Стара Загора,
Община
Сливен

10. 19.06.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнали за измряла риба по
течението на реката в с.
Самуилово

РИОСВ
– Извършена е проверка на 19.06.2019 г. съвместно с експерти на
Стара Загора РЛ Стара Загора в участъка, посочен в сигнала, (между селата
Самуилово и Крушаре). Взета е една проба от повърхностна вода
от р. Тунджа. В района няма точкови източници на отпадъчни
води. Не се наблюдава наличие на мирис или оцветяване на
водата на реката. Извършена е и контролна проверка на ГПСОВ
Сливен. Станцията работи в нормален технологичен режим. При
проверката е взета проба от отпадъчна вода от изход ГПСОВ,
преди заустване в р. Асеновска. При огледа на р. Асеновска от
ГПСОВ - Сливен до вливането и в р. Тунджа не е установено
наличие на умрели риби.

11. 20.06.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за измряла риба в
РИОСВ
–
язовир Копринка, вследствие
Стара Загора
на изпускане на кафява вода от
розоварна

12. 21.06.2019 г.

„зелен”
телефон

13. 24.06.2019 г.

„зелен”
телефон

Извършена е проверка на място на 20.06.2019 г. съвместно с
експерти на БД ИБР и РЛ Стара Загора. При огледа на яз.
Копринка и вливането на р. Габровница не е установено наличие
на умрели риби. В района не е установено наличие на оцветяване
или нерегламентирано заустване на отпадъчни води. Направен е
оглед на близко разположената дестилерия за етерично-маслени
култури. Използваните лагуни са без пропуски, не са установени
разливи или други замърсявания. Взета е една проба от
повърхностна вода от яз. Коприна при вливане на р. Габровница.
Извършен е оглед на садките, където е установено измиране на
риба. По данни на представител на стопанството са умрели около
3500 броя маломерни екземпляри единствено в садка №7. Взети
са и два броя проби повърхностни води от яз. Копринка от района
на садките.
Сигнал за наличие на цистерна Община
Препратен по компетентност на Община Сливен. Направена е
край реката на с. Тополчане,
Сливен
проверка от експерти на общината и не е установено изливане на
общ. Сливен и съмнение за
РИОСВ
– води.
изливане на мръсни води.
Стара Загора,
Сигнал за миризма от фабрика РИОСВ
– Направена е проверка на място. Извършени са контролни
за дървени въглища в гр.
Стара Загора измервания от РЛ – Стара Загора на замърсителите, изпускани в
Сливен, кв. „Речица“
атмосферния въздух от работещите съоръжения. По време на
проверката е констатиран нормален режим на работа без видимо
задимяване и миризми извън района на площадката. Съставен е

констативен протокол.

14. 24.06.2019 г.

„зелен”
телефон

Сигнал за запалване на комина РИОСВ
–
на серочистката от 7 блок на
Стара Загора
ТЕЦ „Марица Изток 2“, с.
Ковачево

При извършване на дейности по планов годишен ремонт на СОИ
8 в „ТЕЦ Марица Изток 2“ се запалва мокър комин № 8.
В изпълнение на Условие 7.4 от КР, операторът е докладвал за
инцидента в РИОСВ-Стара Загора. Предприети са своевременни
мерки за овладяване на пожара. Пожарът е потушен и не е
допуснато замърсяване на атмосферния въздух над допустимите
норми. По случая се води разследване.

