ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АПРИЛ 2018 ГОДИНА

ДАТА

1.

14.03.2018 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
СИГНАЛ
телефон
/електронна поща/
електронна поща
Сигнал за замърсяване
с отработени масла,
филтри и други
отпадъци от
автомобили на
Старозагорски
минерални бани в
район вдясно по пътя за
село Сулица.
„зелен” телефон
Сигнали за замърсяване
на въздуха и наличие
на миризми от работата
на „Градус 2” в град
Нова Загора, постъпили
на 2, 3, 4, 10, 19, 23, 24,
25, 26, 27 и 30 април
2018 г.

2.

02.04.2018 г.

3.

03.04.2018 г.

„зелен” телефон

4.

03.04.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване
на въздуха в село Горно
Сахране, община Павел
баня от работата на
„Кастамону България”.
Сигналоподателят
съобщава за отделяне
на гъст дим с миризма
на сяра от фабриката.
Сигнал за незаконен
пункт в жилищна зона в

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

РИОСВ – Стара Извършена е проверка на място /канал за преглед на
Загора
автомобили/,
край бивша почивна станция на
Автокомбинат, с. Старозагорски минерални бани, при
която не е констатирано замърсяване с отпадъци на
посочения участък. Поставена е решетка, която ограничава
достъпа до канала за смяна на масла.

РИОСВ - Стара Проведени са две имисионни обследвания на атмосферния
Загора
въздух в град Нова Загора в периодите от 15.02.2018 г. до
28.02.2018 г. и от 13.04.2018 г. до 27.04.2018 г. Данните не
показват превишение на регламентираните средночасови
норми по наблюдаваните атмосферни замърсители. През
месец април се извърши комплексна проверка на
инсталацията за биогаз експлоатирана от „Градус 2” ООД
по компоненти и фактори: Емисии в атмосферата, Води и
Управление на отпадъците. Не са констатирани нарушения
на действащите правни норми. Издадено е едно
предписание, изискващо предоставяне на документи.
РИОСВ – Стара В сутрешните часове на 03.04.2018 е възникнал технически
Загора
проблем,
който
е
причина
за
задимяването.
Производственият процес е спрян и след отстраняване на
проблема, в обедните часове на деня, същият е възобновен.

РИОСВ – Стара
Загора

Извършена проверка на място, при която е установено, че
се извършва дейност по съхранение на хартиени,

град Стара Загора на
ул.”Марин Дринов” 9

5.

03.04.2018 г.

„зелен” телефон

6.

11.04.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за запалени
отпадъци
в
кв.
Лозенец” в град Стара
Загора
Сигнал за замърсяване
на шахтов кладенец на
фирма „Е. Миролио” в
град Ямбол.

Община Стара
Загора
РИОСВ-Стара
Загора и
БД ИБР-Пловдив

пластмасови и стъклени опаковки. На фирмата е издадено
предписание за преустановяване на дейността и
представяне на всички документи и разрешителни за
дейността на обекта.
Препратен по компетентност до община Стара Загора.

На 12.04.2018 г. експерти на РИОСВ - Стара Загора
съвместно с представители на БД ИБР - Пловдив
извършиха проверка и оглед на място - в индустриалната
зона на град Ямбол по постъпил сигнал за
нерегламентирано замърсяване на шахтов кладенец,
експлоатиран от „Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен. При
проверката се констатира наличие на разлив от течна
торова фракция около сградата на шахтовия кладенец, като
по естествения наклон на терена торовата фракция
прониква около сградата и вътре в шахтовия кладенец.
Разливът започва в съседен имот находящ се в
непосредствена близост до площадката на „ЕКО БИЛД
ПРОДЖЕКТ” ООД. Имотът се ползва под наем от „ЕКО
БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД. При проверката на имота се
констатира съхраняване на около 3000 т. силаж и около 50
т. отпадъци от твърда торова фракция от „ЕКО БИЛД
ПРОДЖЕКТ” ООД. Съхраняваните суровини се използват
за производството на биогаз в инсталацията ситуирана на
площадката на „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД. В
източния край на имота в непосредствена близост до
оградата, разделяща терена с помпената станция (сондажен
кладенец) на „Е. Миролио” ЕАД се констатира наличие на
разлив с големина около 60 кв. м. с течна торова фракция,
като разлива по естествения наклон на терена продължава
до шахтовия кладенец. Дадено е предписание на „ЕКО
БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД да извърши почистване на
замърсения терен, което е изпълнено в указания срок. За
установеното нарушение е образувана административно –
наказателна процедура.

7.

17.04.2018 г.

„зелен” телефон

Сигнал за неприятни
миризма на трупове на
животни от екарисаж в
село
Калояновец,
община Стара Загора.

ОДБХ- Стара
Загора
РИОСВ – Стара
Загора

8.

18.04.2018 г.

„зелен” телефон

9.

20.04.2018 г.

„зелен” телефон

Сигналоподател
Община Казанлък
съобщава, че жителите
на село Копринка не са
изградили
септични
ями,а
чрез
тръби
отвеждат отпадъчните
води в реката и я
замърсяват.
Сигнал
за
остра, РИОСВ – Стара

След получаване на сигнал за наличие на миризми от
работата на мобилна инсталация за изгаряне на
животински трупове в село Калояновец, експерти на
РИОСВ – Стара Загора съвместно с представител на ОДБХ
– Стара Загора към Агенцията по безопасност на храните
извършиха проверка на място.
Проверката установи, че в имот, нает от „ЕКО БГ-СЖП”
ЕООД, град София е разположена мобилна инсталация за
изгаряне на животински трупове. Мобилният инсинератор
служи за пълното изгаряне на животински отпадъци без да
остава месокостно брашно. Технологичният процес се
осъществява в 2 камери и при висока температура до 1200
0
C напълно се изгаря суровината и се унищожават газовете,
а през комина се изпуска водна пара.
При обхода на площадката, на която е разположен
инсинератора не се установиха миризми, характерни за
извършваната дейност. Фирмата изпълнява дейността си по
договор за обществена поръчка на ОДБХ – София и
притежава сертификат от 2017 г. по ISO14001/2015г. с
обхват
събиране,
транспортиране,
съхранение
и
унищожаване чрез изгаряне на трупове от животни с
мобилна инсталация.
Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната
среда, фирмата е уведомила МОСВ за инвестиционното си
намерение, за което има издадено становище, че не
подлежи на процедури по Глава 6 от ЗООС – на ОВОС и
оценка за съвместимост.
Обектът подлежи на регистрация и контрол от Агенцията
по безопасност на храните, съгласно Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Препратен по компетентност до община Казанлък,
съгласно разпоредбите на Закона за водите.

Извършена е проверка на място. Не е установено наличие

10.

23.04.2018 г.

„зелен” телефон

11.

23.04.2018 г.

„зелен” телефон

12.

26.04.2018 г.

„зелен” телефон

13.

30.04.2018 г.

„зелен” телефон

задушлива миризма на
Загора
пропан – бутан в
района на ЖП гара –
Гурково.
Сигнал за оцветяване „В и К“ ЕООД
на водите на река град Ямбол
Тунджа в района на кв.
„Златен рог” в град
Ямбол.
Жители на село Роза, община „Тунджа”
община
„Тунджа”,
област Ямбол
област
Ямбол
съобщават
за
нерегламентирано
отглеждане на крави.
Сигнал за изпускане и БД ИБР Пловдив
намаляване на водите
на
язовир
„Малко
Шарково”, при което
измира риба.
Сигналоподател
община Казанлък
съобщава, че през двор
на ул. „Коста Дзънов”
23 за село Енина,
община
Казанлък
минава вада, от която
се напоява цялото село.
Водата е с бял цвят и
предполага,
че
е
замърсена.

на остра задушлива миризми.

Препратен по компетентност на „В и К“ ЕООД, град Ямбол

Препратен по компетентност до община „Тунджа”, област
Ямбол

Препратен по компетентност на БД ИБР - Пловдив.

Препратен по компетентност до община
съгласно разпоредбите на Закона за водите.

Казанлък,

