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

ДАТА

1.

2.

12.02.2017 г.

13.02.2017 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

СИГНАЛ

„зелен” телефон

Сигнал за изхвърляне на РИОСВ - Стара
торов отпад в реката след Загора
„Стария мост”
по пътя
Елхово
–
Лесово
от
дейността на свинарник,
намиращ се в землището на
село Гранитово, община
Елхово.

„зелен” телефон

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Сигнал за високи нива на
шум и запрашаване на
въздуха при рязане на дърва РИОСВ - Стара
в склад под Психодиспансера Загора
в град Стара Загораа в
района на МБАЛ „Стоян
Киркович” .

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка на място по изнесените в сигнала
обстоятелства и оглед в животновъдния обект –
свинекомплекс, както и прилежащите терени. Установи
се,
че
поради
замръзване
на
площадковата
канализационна мрежа на обекта е започнало
наводняване на помещенията, в които се отглеждат
подрастващи прасета. Следствие на което започва
преливане на течен торов отпад от ревизионните шахти
и поради денивелация на терена същия изтича и
замърсява съседен имот - черен път на площ от 100 кв.м.
Извършен е оглед и на река Араплийска около
площадката на дружеството, при което не се установи
замърсяване в близост до коритото й. Не се наблюдава
изтичане на течен торов отпад в реката. Водите на
реката са бистри, без миризми, утайки или отлагания. На
управителя на фирмата е издадено предписание да
почисти засегнатия терен, замърсен с торов отпад, извън
границите на обекта, за което да информира РИОСВ.
Предписанието е изпълнено в дадения срок.
Извършена проверка съвместно с представители на
община Стара Загора, по изнесените в сигнала
обстоятелства. Към момента на проверката, ситуираните
на площадката машини за рязане на дърва не работят,
което е съобразено с регламентираното от община Стара
Загора работно време (прекъсване от 14 до 16 часа). На
едната от машините е монтиран прахоуловител, който не
допуска разпрашаване по време на работа. Издадени са
две предписания, с които е изискано ежедневно

3.

4.

15.02.2017 г.

16.02.2017 г.

Електронна поща

Електронна поща

Сигнал за замърсяване с
отпадъци на бетонов канал за
ремонт
на
автомобили, Община
разположен до бивш пункт Казанлък
на КАТ на източния вход на
град Казанлък.
Сигнал за замърсяване на РИОСВ –
атмосферния
въздух
от Стара Загора
работата на ТЕЦ Сливен.

оросяване на площадката за недопускане на
разпрашаване извън границите й и да се представят
протоколи от последните извършени измервания на
нивата на шума
Сигналът е препратен по компетентност до община
Казанлък.

Извършена е контролна проверка на място. Сигналът е
основателен. В обекта е извършена процедура по смяна
на работещите мощности, при което не се експлоатират
пречиствателните
съоръжения.
Дейностите
по
процедурата са регламентирани в условията в
комплексното
разрешително
на
ТЕЦ
Сливен.
Замърсяването на атмосферния въздух е локално, в
района на ТЕЦ. Дадени са две предписания на оператора
за спазване на процедурата и недопускане замърсяване
извън площадката на обекта.

