ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
телефон
/електронна
поща

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИ
Я

1.

01.11.2017

„зелен” телефон

Сигнали за оцветяване
на водите на река
Тунджа
край
село
Самуилово в сиво-бяло
оцветяване.

БД ИБР
Община Сливен

2.

02.11.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за задушлива
миризма в село Езеро
от „Градус 2” в град
Нова Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

3.

07.11.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за образувано
нерегламентирано
замърсяване в село
Глуфичево,
община
Сливен.

Община Сливен

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара
Загора, БД ИБР Пловдив и Община Сливен отразена в
констативен протокол.
При извършената съвместна проверка е установено
заустване на отпадъчни води от два ракиени казана в с.
Самуилово. В тази връзка са издадени две предписания на
община Сливен. По възлагане на БД ИБР Пловдив са взети
два броя проби повърхностни води от р. Асеновска.
Извършена проверка на място по компоненти и фактори:
атмосферен въздух, води и управление на отпадъци.
Миризми, характерни от производствената дейност извън
границите на площадката не се установиха.
В рамките на 7 денонощия са проведени измервания на
качеството на въздуха в град Нова Загора, от 27 октомври до
3 ноември, с мобилна станция за контрол на въздуха на
Регионална лаборатория към ИАОС – София. Оценката и
анализа на данните показват, че не са отчетени превишения
на средночасовите норми на нито един от наблюдаваните
замърсители. Единствено е отчетено превишение на
средноденонощната норма за фини прахови частици под 10
микрометъра на 27 октомври и 2 ноември. Причините за
регистрираните две превишения на средноденонощната
норма по показателя е изгарянето на твърди горива – дърва и
въглища в битовия сектор.
Сигналът е изпратен по компетентност до община Сливен.
Поради падналите валежи и невъзможност за използването
на тежка техника, по информация на община Сливен,
дейностите по почистване на отпадъците са стартирани на 8
декември и продължават.

4.

08.11.2017 г.

„зелен” телефон

5.

08.11.2017 г.

„зелен” телефон

6.

09.11.2017 г.

„зелен” телефон

7.

10.11.2017 г.

„зелен” телефон

8.

14.11.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване
водите
на
река
Асеновска в края на
индустриалната зона на
града, по посока село
Самуилово.

БД ИБР Пловдив
РИОСВ-Стара
Загора

Сигнал за замърсяване
на водите на река
Тунджа след моста към
село Роза с безцветно
вещество, от което се
запенва водата.

„В и К“ ЕООД
гр. Ямбол,
БД ИБР –
Пловдив
РИОСВ-Стара
Загора

Сигнал за заустване на
отпадъчни
води
и
замърсяване на водите
на язовир „Копринка” в
района на заведения за
обществено хранене.

Община
Казанлък

Сигнали за спукан
централен
газов
тръбопровод в град
Стара Загора.
Сигнал за наличие на
силно
задушлива
миризма и черен цвят
на водата на река Крива

РИОСВ-Стара
Загора

Община
Казанлък

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара
Загора и БД ИБР Пловдив, отразена в констативен протокол.
Установена е изтичане на води от аварирал тръбопровод на
площадка за предварително съхранение на отпадъци на
„Топлофикация Сливен“. В тази връзка на дружеството са
издадени предписания за предприемане на мерки за
ограничаване на разлива и предоставяне на информация.
Извършена е проверка за последващ контрол, при която е
установено, че предписанията са изпълнени в поставения
срок.
Извършена е проверка на място съвместно с „В и К“ ЕООД
гр. Ямбол, отразена в констативен протокол, след
осъществена връзка със сигналоподателя. Описаното място е
колектор „Индустриален“ на гр. Ямбол с издадена
разрешително за заустване от БД ИБР гр. Пловдив. В
момента на проверката водата е с непроменен цвят.
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВСтара Загора и община Казанлък на ресторант с хотелска
част собственост на ЕТ „Емил Гаджев“ отразена в
констативен протокол. При огледа е установено наличие на
отпадъчна вода с битово-фекален характер в отводнителен
канал извън границите на имота в резултат на преливане на
събирателните шахти за битово-фекални води. В момента на
проверката не е констатирано изтичане на води в яз.
„Копринка”. На дружеството са издадени преписания за
представяне на документация за извършени почиствания на
събирателните съоръжения от лицензирана фирма и
предприемане на действия за недопускане на разливи.
Предстои проверка за последващ контрол
Незабавно е изготвено възлагателно писмо до РЛ-Стара
Загора за извършване на измервания с апаратура за аварийни
ситуации Gasmet. Данните от същото устройство не показват
риск за здравето на населението от спукването на
централния газопровод в град Стара Загора.
Сигналът е изпратен по компетентност до Община Казанлък.

9.

10.

17.11.2017 г.

23.11.2017 г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

вада в кв. „Запад” на
град Казанлък.
Сигнал за запечатване
във фуги на санирани
блокове
в
кв.
„Железник” на град
Стара
Загора
на
защитени
видове
животни прилепи и
бързолети.
Сигнал за намерен труп
на мечка в землището
на село Енина, община
Казанлък.

РИОСВ – Стара
Загора
Община Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

Извършена проверка на място, при която не са установени
защитени видове в таванските помещения и фасадата на
жилищния блок. Изпратено е писмо до Община Сата Загора
за предоставяне на информация за извършено предварително
обследване и предвидените СМР и срокове на изпълнение.

Извършена е проверка на място, при която е установена
мъртва кафява мечка с рана в коремната област. Веднага е
уведомено РПУ – Казанлък, което предприе незабавни
действия за уточняване причината за смъртта на екземпляра
и образуване на досъдебно производство по НК.

