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

№

ДАТА

1.

02.10.2015 г.

„зелен“ телефон

2.

07.10.2015 г.

„зелен“ телефон

3.

08.10.2015 г.

„зелен“ телефон

4.

09.10.2015 г.

„зелен“ телефон

5.

12.10.2015 г.

eлектронна поща

6.

12.10.2015 г.

eлектронна поща

7.

13.10.2015 г.

eлектронна поща

СИГНАЛ

Сигнал от жител на град
Твърдица за миризма на тиня на
питейната вода и оцветяване в
кафяв цвят.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ
БД ИБР гр.
Пловдив и
РЗИ-Сливен

Сигнал на миризма на сяра в РИОСВ - Стара
центъра на село Обручище.
Загора
Сигнал на миризма на сяра в
град Гълъбово и на площадката
на ТЕЦ „Брикел” ЕАД, град
Гълъбово.
Сигнал за задушлива миризма
на пластмаса от работата на
„Наталия”АД,
град
Стара
Загора.

РИОСВ - Стара
Загора
РИОСВ - Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Изпратен за разглеждане по компетентност от БД ИБР гр. Пловдив и
с копие до РЗИ-Сливен.
Направена проверка в същия ден и констатирано замърсяване на
атмосферния въздух с миризма на сяра от дейността на „Брикел“
ЕАД и съставен констативен протокол. Образуван е акт за
установено административно нарушение на дружеството.
Сигналът е основателен. Усещането на сяра в град Гълъбово е
вследствие на дейността на „Брикел” ЕАД. Дадено е предписание за
почистване на площадката с цел недопускане на неорганизирани
емисии.
Извършена проверка на място. Пречиствателните съоръжения към
Шпанрама и парен котел са в нормален режим на работа. Към
момента на проверката не се усеща посочената в сигнала миризма.

Извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора,
Басейнова диреция - гр. Пловдив и РЛ-Стара Загора. Направен е
цялостен оглед на р. Тунджа от моста на с. Бузовград до стената на
яз. „Копринка”. Взети са водни проби от реката, но не са
Сигналът е за помътняване на
Басейнова
констатирани отклонения. Установено е изземване на инертни
водите на реката от добив на
дирекция материали от коритото на реката и извън него от неизвестен
инертни
материали
до
Пловдив
извършител. Няма разположени е района точкови източници емитери
язовирната стена на язовир
на отпадъчни води. Не е установено помътняване на водите на р.
„Копринка” и замърсяване със РИОСВ - Стара Тунджа.
строителни отпадъци в община
Загора
Установено е замърсяване със строителни отпадъци в района на
Павел баня.
ГПСОВ Павел баня, за което РИОСВ – Стара Загора е издала
предписание за почистване на засегнатия участък от Община Павел
баня.
Сигнал за жълтеникав дим от
РИОСВ - Стара По искане на сигналоподателя са предоставени резултати от
работата на „Бисер олива” и
Загора
последното измерване на замърсяващи вещества, изпускани в
миризма на олио.
атмосферния въздух от дейността на „Бисер олива‘ АД, гр.Стара
Загора. Димът е в следствие на работата на паровата централа на
обекта, използваща биогориво.
Запрашаване на въздуха от РИОСВ - Стара В тези дни /12.10-13.10/ в посочения район са извършвани контролни
дейността на „Динас” АД, град
Загора
проверки от експерти на РИОСВ -Стара Загора, ОД на МВР-Сливен,
Сливен.
ДИТ-Сливен във връзка с Постановление на Окръжна Прокуратура-

8.

27.10.2015 г.

„зелен” телефон

9.

27.10.2015 г.

„зелен” телефон

10.

30.10.2015 г.

„зелен” телефон

Замърсяване на водите на река РИОСВ - Стара
Белинска от дейността на
Загора
млекопреработвателно
предприятие в село Бяла,
община Сливен.

Свинеферма, в дясно по пътя
Сливенски минерални бани село Ковачите, община Сливен е
причинител на миризми

РИОСВ - Стара
Загора

Сигнал за задушлива миризма,
включително и на въглища в
град Казанлък.

РИОСВ –
Стара Загора

Сливен за проверка на дейността на „Динас” АД, гр.Сливен. Не е
регистрирано запрашаване на атмосферния въздух в района.
Осъществена
е
контролна
проверка
на
място
на
млекопреработвателно предприятие „Рафтис – Милк” ЕООД, град
Сливен, с производствена площадка в село Бяла. При извършения
оглед се констатира, че отпадъчните води, формирани от
производствената дейност, посредством изградени канализационни
колектори, се отвеждат в отводнителен канал, заустващ в река
Беленска. Дружеството не притежава разрешително за заустване на
отпадъчни води от БД ИБР – Пловдив, съгласно изискванията на
Закона водите.
За констатираното нарушение, РИОСВ – Стара Загора стартира
административно – наказателна процедура по Закона за водите.
Издадени са и две предписания за преустановяване на заустването на
отпадъчни води в реката и представяне на информация в РИОСВ за
мерките, които ще предприеме дружеството за бъдещото третиране
на формираните отпадъчни води.
Осъществена е контролна проверка на място на 28.10.2015 г. Между
населените места не се констатира наличието на свинеферма, което
потвърдиха кмета на селото и служители на ОБДХ гр. Сливен.
Констатира се, че в бившия стопански двор на с. Ковачите, в
изоставени стопански постройки се отглеждат два броя свине майки
и около десет броя подрастващи. Обектът е на разстояние около 800
м. от селото. При извършения оглед в землището на с. Ковачите,
както и по пътя за Сливенските минерални бани, не се усещат
неприятни миризми.
В следобедните часове на 29 октомври 2015 г. е подаден сигнал в
противопожарната служба за запалена растителна маса (лавандула)
на площадка на розоварна в село Горно Сахране, община Павел баня.
От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на
населението” са предприели действия по потушаване на пожара. Към
сутрешните часове на 30.10.2015 г. тлеенето на запалената
растителност все още продължава и това предизвиква неприятната
миризма в населените места в района. Най-близко разположения до
пожара пункт за мониторинг качеството на атмосферния въздух - в
село Ръжена не показва превишения на нормите по контролираните
замърсители.

