ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АВГУСТ 2015 ГОДИНА
ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

№

ДАТА

1.

03.08.2015 г.

„зелен телефон”

2.

03.08.2015 г.

имейл

3.

04.08.2015 г.

„зелен телефон”

05.08.2015 г.

„зелен телефон”

5.

05.08.2015 г.

„зелен телефон”

6.

05.08.2015 г.

„зелен телефон”

7.

07.08.2015 г.

„зелен телефон”

4.

8.

07.08.2015 г.

„зелен телефон”

9.

11.08.2015 г.

„зелен” телефон

10.

11.08.2015 г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ

Сигнал за миризма на сяра в РИОСВ –
град Гълъбово.
Стара Загора
Сигнал за миризма на сяра от
РИОСВ –
дейността на „Брикел” ЕАД,
Стара Загора
град Гълъбово.
Сигнал за миризма на сяра във РИОСВ – Стара
вечерните часове от 19 до 22
Загора
часа в град Гълъбово.
Сигнал за миризма на сяра в РИОСВ – Стара
град Гълъбово.
Загора
Сигнал от жители на град РИОСВ – Стара
Гълъбово за силно задушлива
Загора
миризма на сяра в града.
Сигнал от жители на град
Гълъбово за запрашаване в града
от работата на ТЕЦ.
Сигнал за паднал щъркел от
гнездото си в село Младово,
община Сливен.
Сигнал за изгаряне на гуми в
късните вечерни часове на
площадката на бившия товарен
ДАП в град Ямбол, от което се
замърсява въздуха на квартал
„Кабиле“ в града.
Сигнал за паднала сова на пътя
Стара Загора – Раднево.
Сигнал за замърсяване с
отпадъци
край
язовир
„Жребчево“.

РИОСВ – Стара
Загора
РИОСВ – Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка на място.
В момента на проверката не са установени нарушения в работата на
горивната инсталация.
Сигналоподателят е информиран, че е извършена контролна
проверка по изнесените обстоятелства и не са установени нарушения
в работата на горивната инсталация.
Извършена проверка на 04 и 05 август. В момента на проверка се
установи неорганизирани прахови емисии, което е нарушение на
условия в комплексното им разрешително. На дружеството е
съставен акт за установено административно нарушение.
Извършена проверка на 04 и 05 август. В момента на проверка се
установи неорганизирани прахови емисии, което е нарушение на
условия в комплексното им разрешително. На дружеството е
съставен акт за установено административно нарушение.
Извършена проверка на 04 и 05 август. В момента на проверка се
установи неорганизирани прахови емисии, което е нарушение на
условия в комплексното им разрешително. На дружеството е
съставен акт за установено административно нарушение.
Извършена проверка на място, установено е нарушение на условие
от комплексното разрушително на “Брикел” ЕАД и е съставен акт за
установеното административно нарушение.
Птицата е транспортирана от експерти на РИОСВ - Стара Загора до
Спасителен център за диви животни – Стара Загора.

РИОСВ – Стара Извършена проверка на място,при която не е установено изгаряне на
Загора
гуми. Издадени са предписания за почистване на площадката от
омаслени петна и за обозначаване на определените сектори по
разкомплектоване и съхранение на отпадъците. Издадено е
превантивно предписание-да не се изгарят отпадъци.
Птицата е транспортирана от експерти на РИОСВ - Стара Загора до
Спасителен център за диви животни – Стара Загора.
РИОСВ – Стара Извършена проверка на място. Установени са локални замърсявания
Загора
с пластмасови и хартиени отпадъци, за което е издадено предписание
на кмета на община Твърдица за представяне информация на каква
територия са замърсяванията /на общинска или друга/, за да се
изпрати предписание за почистване на собственика на терена.

11.

12.

11.08.2015 г.

12.08.2015 г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

13. 13.08.2015 г.

„зелен телефон”

14.08.2015 г.

„зелен телефон”

14.

15.

14.08.2015 г.

„зелен” телефон

16.

18.08.2015 г.

„зелен” телефон

17.

18.08.2015 г.

„зелен” телефон

Сигнал за изхвърляне на утайка РИОСВ – Стара
в реката от фабрика „Дерони“ в
Загора
местност „Мечи кладенец“, град
Стара Загора.
Сигнал, постъпил от спешния
телефон 112 за наличие на
миризми на въглища от работата
на завод „Наталия“АД, град
Стара Загора.
Сигнал на миризма на сяра на
площадката на „Брикел“ ЕАД,
град Гълъбово
Сигнал за бедстващ щъркел край
водоем на село Трънково,
община Раднево

Извършена проверка на място. Не е установено наличие на утайки в
реката и по брега, след пречиствателната станция за отпадъчни води
на дружеството, на мястото на заустване в пробовземна точка 1,
съгласно издаденото разрешително от БД ИБР. Заустваните води са
визуално незамърсени, без наличие на оцветяване.
РИОСВ – Стара Направена проверка на място. Не е установена миризма на въглища.
Загора
По информация на оператора, съгласно производствената програма,
в периода 21:00 – 22:00 часа се извършва почистване на парния
котел. При посока на вятъра север в разположения срещу портала на
„Наталия“АД жилищен квартал се усеща миризма на въглища за
около 10 -15 минути. Дадените от РИОСВ предписания се спазват.
РИОСВ – Стара При проверка на „Брикел” ЕАД на 14.08.2015г. от експерти на
Загора
РИОСВ - Стара Загора, не са установени емисии на интензивно
миришещи вещества на площадката и извън нея. Информиран е
подателя на сигнала.
РИОСВ – Стара Извършена е проверка на място на 18.08.2015г. Сигналът е
Загора
неоснователен.

При проверка на „Брикел” ЕАД на 14.08.2015г. от експерти на
РИОСВ - Стара Загора и РЛ - Стара Загора по подаден сигнал за
замърсяване на река Сазлийка се констатира нерегламентирано
Сигнал за замърсяване на река
изтичане на отпадъчни води с черен цвят от тръба, находяща се на
Сазлийка от „Брикел“ ЕАД, град РИОСВ – Стара 15 м. след Помпена станция „Сазлия“ в реката. По данни на „Брикел“
Гълъбово
Загора
ЕАД изтичането на отпадъчните води в реката се дължи на
преливане от приемната шахта на Помпена станция „Оборотни води“
поради несработване на регулатора за ниво в шахтата. При
проверката е взета 1 проба от отпадъчните води, изтичащи от тръбата
в р. Сазлия. В тази връзка е издадено предписание да се преустанови
окончателно и да не се допуска изтичане на отпадъчни води от
тръбата до ПС ”Сазлия” на „Брикел”ЕАД.
На 18.08.2015г. е извършена последваща проверка на „Брикел”
ЕАД от експерти на РИОСВ - Стара Загора, при която се установи, че
операторът не е изпълнил предписание, при извършената контролна
проверка на 14.08.2015, а именно не е преустановено изтичането на
Сигнал
за
продължаващо РИОСВ – Стара отпадъчни води от тръба на ПС”Оборотни води” в р. Сазлия.
замърсяване на река Сазлийка от
Загора
Констатира се продължаващо заустване на отпадъчни води с черен
„Брикел“ ЕАД, град Гълъбово
цвят и повишена мътност в р. Сазлия от тръба, находяща се на 15м.
след бетонирания участък в района на ПС „Сазлия”. Отпадъчните
води са примесени със сгуропепелна маса и около левия бряг на р.
Сазлийка се наблюдава черно оцветяване и помътняване. За
неизпълнение на даденото предписание е издаден акт за
установеното административно нарушение.
Сигнал за замърсяване на РИОСВ – Стара Направена проверка на място в късните вечерни часове. За периода
въздуха в квартала от работата Загора
20:00 – 22:30 часа не са установени миризми, характерни за
на завод „Наталия“ АД, град
производствената дейност на „Наталия“АД гр.Стара Загора - на

Стара Загора
18.

20.08.2015 г.

„зелен” телефон

19.

24.08.2015 г.

„зелен” телефон

20.

24.08.2015 г.

„зелен” телефон

21.

26.08.2015 г.

„зелен” телефон

22.

31.08.2015 г.

„зелен” телефон

23.

31.08.2015 г.

„зелен” телефон

24.

31.08.2015 г.

„зелен” телефон

въглища и бои.
Извършена е проверка по сигнал за измряла риба в р. Тунджа, при с.
Сигнал за умряла риба
Ханово, общ. Тунджа. Констатирано е наличие на измряла риба при
саваците на ПС Ханово на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Взета е една
водна проба за физико-химичен анализ от РЛ - Стара Загора.
Сигнал за изливане на течност Община Тунджа, Препратен по компетентност до община Тунджа
от цистерна на земеделски земи област Ямбол
в дясно от пътя от село Дражево
към град Сливен.
Сигнал за миризми от работата РИОСВ – Стара Изпратени са писма до РЗИ - Сливен и община Нова Загора за
на инсталацията на „Градус“ за Загора
определяне на представители за извършване на съвместна проверка.
биогориво в град Нова Загора.
Сигнал за задушлива миризма от РИОСВ – Стара Изпратени са писма до РЗИ - Сливен и община Нова Загора за
работата на инсталацията на Загора
определяне на представители за извършване на съвместна проверка.
„Градус“ за биогориво в град
Нова Загора.
Сигнал за замърсяване на
Направена проверка на място. Не е установена миризма на
въздуха в квартала от работата
въглища.Дадените предписания от РИОСВ за работата на котела се
на завод „Наталия“ АД, град
спазват.
Стара Загора.
Сигналът е получен в РИОСВ - Стара Загора в 10:00 часа и в 14:00
часа е осъществена проверка на площадките на „Дия газ‘ООД
Сигнал за запрашаване със
гр.Сливен и „Динас“АД, гр.Сливен, които са разположени в
силициев диоксид в град Сливен
Промишлена зона на град Сливен, в близост до ТЕЦ Сливен и
от трошачна машина на „Динас“
Керамична фабрика. Извършена е комплексна проверка, съвместно
АД.
със служител на община Сливен и в присъствието на управителите
на двете фирми. На терена на складовата база на „Дия газ“ООД е
констатирано наличие на отложен прах. На площадката на
„Динас“АД се установиха две барабанни мелници, които в момента
не работеха. По информация на управителя на „Динас“АД, същите се
използват за овалване на кварцови късове, доставени от собствена
кариера в с.Струпец, община Сливен. Те работят по открит способ,
поради което емитираните прахови емисии са неорганизирани и не
могат да се приложат прахоулавящи съоръжения. Работният режим е
периодичен, като през светлата част на деня почти не се работи. На
оператора на „Динас“АД е дадено предписание за ограничаване
разпространяването на праховите емисии чрез оросяване(водна
завеса). За пълно решаване на проблема, операторът ще предприеме
мерки за демонтиране на мелниците до три месеца. РИОСВ ще
извърши последващи проверки за проследяване на даденото
предписание за ефективността на оросителната система и качеството
на атмосферния въздух в района.
Сигнал за неприятни миризми
Извършена проверка на място издадени и са издадени две
от свинекомплекс в село
предписания, с които е изискано да се почистят земеделските площи
Пъстрен, който замърсява с
и да се премахнат тръбите за изливане на течен торов отпад.
РИОСВ – Стара
Загора

течен торов
Еледжик.

отпадък

река

