ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ МАЙ 2015 ГОДИНА
№

1.

2.

3.

ДАТА

04.05.2015 г.

04.05.2015 г.

04.05.2015 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща
„зелен” телефон

„зелен” телефон

„зелен” телефон

4.
05.05.2015 г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Замърсяване с отпадъчни води
на р. Банянска от дейността на РИОСВ - Стара
консервнафабрика „Дерони“ на Загора
„ДИОНИ“ООД
Замърсяване на отводнителна
канавка в с. Полско Пъдарево с
битово-фекални води от
бензиностанция „Лукойл“ Ф561, АМ Тракия

РИОСВ - Стара
Загора

Сигнал за умряла риба в канал в
с. Безмер, общ. „Тунджа”

Община
„Тунджа”

Сигнал за замърсяване на
РИОСВ - Стара
атмосферния въздух в района на Загора и Община
„Тракийски памук“ гр.Стара
Стара Загора
Загора, кв.”Индустриален” с
миризма на цинков оксид
Наблюдавано запрашаване,
жълт газ и жълта мъгла в
населени места от общ. Стара
Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

5

07.05.2015г.

„зелен” телефон

6.

11.05.2015 г.

„зелен” телефон

Миризми от ПСОВ-Овощник от
РИОСВ и
няколко дни, но само във
„В и К“ ЕООД вечерните часове след 22.00 часа
Стара Загора

7.

13.05.2015 г.

„зелен” телефон

8.

18.05.2015г.

„зелен” телефон

Замърсяване на атмосферния
РИОСВ – Стара
въздух с емисии на интензивно
Загора
миришещи вещества от
сепарираща инсталация
Намерен блъснат царски орел на РИОСВ – Стара

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена незабавна проверка на място на 04.05.2015 г. и са взети
водни проби от консервна фабрика „Дерони“.Издадено е задължително
предписание на оператора и е стартирана административно-наказателна
процедура по Закона водите за констатирани превишения на
индивидуалните емисионни ограничения, въведени с разрешително за
заустване на отпадъчни води.
Извършена проверка на място от експерт на РИОСВ. Издадени са 3
предписания за предоставяне на информация и демонтиране на
полипропиленова тръба. Предписанията са изпълнени в указания срок
срок, астановено при последваща проверка на 26.05.2015 г.
Извършена проверка на място от експерти на община „Тунджа” и са
взети водни проби, които са предадени за анализ в Регионална
лаборатория - Стара Загора, към ИАОС. Към момента се изчакват
резултатите от физико-химичните анализи на предоставената от община
Тунджа проба повърхностна вода.
Извършена проверка на място. В посочения район не се установи
наличие на дразнещи миризми. На площадката на „Боруй“ има фирми с
дейности по обработка на метали, включително поцинковане, от които
могат да се получат миризми.
В тази връзка РИОСВ-Стара Загора ще продължи да извършва
последващи контролни проверки.
Извършена проверка в селата Хрищени и Колена, общ. Стара Загора. Не
се установи видимо запрашаване на атмосферния въздух. Вследствие на
силен вятър, в района на селата, е наблюдавано пренасяне на поленов
прашец от близките борови масиви. Цъфтежът на иглолистните видове
е характерен за месец май, като поленовия прашец с лимонено – жълт
цвят се разнася при силен вятър и на по-отдалечени места.
Извършена проверка на място, при която не се констатира наличие на
миризми на територията на ПСОВ в землщето но с. Овощник, общ.
Казанлък. По информация на технолог на ПСОВ след 22 часа не се
извършват никакви манипулации по третиране на утайките.
Извършена проверка на място, при която се установи, че инсталацията
работи с пълен капацитет. Миризми, характерни от производствената
дейност не бяха констатирани извън площадката. Издадено е едно
предписание.
Мъртвата птица е транспортирана до Спасителния център за диви

пътя Сливен - Ямбол

9.

18.05.2015 г.

„зелен” телефон

10.

21.05.2015г.

„зелен” телефон

11.

26.05.2015г.

„зелен” телефон

12.

27.05.2015 г.

„зелен” телефон

13.

27.05.2015 г.

„зелен” телефон

Загора

животни в гр. Стара Загора. Извършената проверка в Спасителния
център и направената аутопсия показва, че вероятната причина за
смъртта на царския орел е удар от превозно средство.
РИОСВ – Стара Извършена проверка на място, при която се установи, че инсталацията
Загора
работи с пълен капацитет. Миризми, характерни от производствената
дейност, не бяха констатирани извън площадката.
Община Стара Сигналът е изпратен за разглеждане по компетентност до Община
Загора
Стара Загора и ОДБХ – Стара Загора.

Замърсяване на атмосферния
въздух с емисии на интензивно
миришещи вещества
Нехуманно отношение към
животните в Приюта за
безстопанствени животни в гр.
Стара Загора
Продажба чрез обява в интернет РИОСВ – Стара
на препариран екземпляр от
Загора
защитен вид Ливаден дърдавец
Подаден сигнал за замърсяване РИОСВ – Стара
на микроязовир в землището на
Загора
гр. Крън с отпадъчни води от
дестилерия за етерично-маслени
култури
Замърсяване на атмосферния
въздух от депото за
сгуропепелина на „Брикел”ЕАД

Потърсено съдействие от ОДП – Стара Загора за предоставяне на
информация за лицето предлагащо продажба на препарираната птица и
предприемане на действия за съвместна проверка.
Извършена проверка на място на 03.06.2015 г. в дестилерия „Булроуз
Етерика“ ООД, констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни
води в повърхностен воден обект. Издадено е предписание за
преустановяване на заустването, което е изпълнено в срок. Стартирана е
административно-наказателна процедура по Закона водите за допуснато
нарушение.
РИОСВ – Стара Извършена проверка на място. От оператора са предприети следните
Загора
мерки: пускане на оросителната инсталация, две водоноски за
оросяване, пожарен автомобил за оросяване.

