ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2011 Г.
№

ДАТА

1.

12.12.2011 г.

2.

12.12.2011 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил Миризма на епоксидна смола в
по „Зелен телефон”
к-с „Славейков” през цялата
нощ и в момента

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

Сигналът е постъпил Миризма
на
бензин
до
по „Зелен телефон”
кметството в к-с „Славейков”

РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
В района на к-с „Славейков” са
регистрирани
завишени
концентрации
на
бензен
от
подвижната АИС на Община
Бургас. Атмосферните условия са
крайно неблагоприятни- пълно
безветрие и гъста мъгла, в резултат
на което се получава смог и
разпространение на неприятни
миризми. Дадени са разпореждания
на
„ЛУКОЙЛ
Нефтохим
Бургас”АД и на „Кроношпан
България”ЕАД за намаляване на
натоварването на производствените
мощности и спиране на всички
операции с възможни последствия
за околната среда.
В к-с „Славейков” са регистрирани
завишени концентрации на бензен
от подвижната АИС на Община
Бургас. Крайно неблагоприятните
атмосферни условия - пълно
безветрие
и
гъста
мъгла,
допринасят за разпространението
на неприятните миризми и пречат
на разсейването. Дадени
са
предписания
на
„ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас” АД
и на
„Кроношпан България”ЕАД за
спиране на всички операции по

3.

12.12.2011 г.

Сигналът е постъпил Специфична миризма от
по „Зелен телефон”
„Лукойл” в к-с „Славейков”

РИОСВ-Бургас

4.

22.12.2011 г.

Сигналът е постъпил Пяна до водоскока в дерето до
по „Зелен телефон”
стадиона в кв. „Долно
Езерово”

РИОСВ-Бургас

прехвърляне и дрениране на
продукти.
В района на к-с ”Славейков” е
разположена мобилната АИС на
Община Бургас. Регистрирани са
завишени стойности на бензен. В
резултат на неблагоприятните
атмосферни
условияпълно
безветрие и гъста мъгла се
получава смог и се усеща
специфична миризма. Дадени са
предписания
на
„ЛУКОЙЛ
Нефтохим
Бургас”АД
и
на
„Кроношпан България”ЕАД
за
намаляване на натоварването на
мощностите
и
спиране
прехвърлянето и дренирането на
продукти.
Още същият ден е извършена
проверка по повод на постъпилия
сигнал от Директора на ТД
„Д.Езерово”- Бургас. Проверката
продължава и на следващия ден
23.12.2011 г. На вход „западно
дере”
на
водоскока
в
непосредствена
близост
до
стадиона в кв.”Д.Езерово”, водата
при падане образува голямо
количество пяна. За изясняване
вида на образувалата се пяна е
извършено
пробонабиране
от
акредитирана
регионална
лаборатория Бургас към ИАОС на
4 бр. водни проби от различни
места по пътя на водата. Пробите
ще
бъдат
анализирани
по
показатели: активна реакция, БПК,

ХПК,
анионни
детергенти,
екстрахируеми
вещества
и
цианиди.
От
служители
на
„Гражданска защита” е извършено
разреждане на образувалата се пяна
с чиста вода, за да може да
премине през покрития канал, след
което системата е продухана от
„ВиК”ЕАД-Бургас.

