ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АВГУСТ 2016 ГОДИНА
ДАТА

1.

2.

02.08.2016 г.

02.08.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

„зелен” телефон

„зелен” телефон

СИГНАЛ

Сигнал за замърсяване
на въздуха всяка вечер
от работата на обект за
производство на
въглища в град Сливен.
Сигнал за замърсяване
на въздуха от работата
на „Наталия“.
Сигналоподателят
съобщава, че
отпадъчните газове не
преминават през
филтрите, а през
вратите от южната част
на обекта. Наблюдава се
и сиво-синкав задушлив
дим на пластмаса.

3.

02.08.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване
на въздуха от работата
„Брикел“ ЕАД, град
Гълъбово

4.

08.08.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за умряла риба

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ – Стара

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ.
Инсталацията е в съответствие с действащата
нормативна уредба – по отношение на спазването на
нормите за допустими емисии при работата на пещите
на гориво дърва. Към момента на проверката не е
установено замърсяване на атмосферния въздух.
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ.
На площадката се установи, че в експлоатация са
всички цехове и парова централа на гориво донбаски
въглища. Съгласно записките в дневника, котелът е в
нормална експлоатация и аварийни ситуации не са
настъпвали. Пречиствателното съоръжение към котела,
използващо варовик е в нормален режим на работа.
Отпадъчните газове от шпанрама, преминават през
пречиствателно устройство за обезмирисяване на
отпадните газове. Към момента на проверката миризми,
характерни за производството на площадката на
“Наталия” АД не бяха установени. Не се установиха и
неорганизирани емисии на вредни вещества.
Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ
и измерване с подвижна апаратура Gasmet в различни
точки - на площадката на дружеството и извън нея. Към
момента на проверката не е установено замърсяване на
атмосферния въздух. Пунктът за мониторинг на
качеството на атмосферния въздух в гр. Гълъбово не
отчита превишения на нормите по контролираните
показатели.
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ и
БД ИБР – Пловдив. Взети са 2 водни проби от
Регионална лаборатория на ИАОС в селата Ханово и
Тенево. Съгласно становището на Басейнова дирекция–

между селата Тенево и
Маломир, а в
следобедните часове и в
село Ханово.

5.

6.

08.08.2016 г.

08.08.2016 г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

7.

12.08.2016 г.

„зелен” телефон

8.

17.08.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за умряла риба в
река Турийска, с. Турия,
община Павел баня.
Сигналоподателят
съобщава, че от
розоварна са измили
пръскачки в реката.
Сигнал за задушлива
миризма и замърсяване
на атмосферния въздух
във вечерните часове в
село Християново.

Загора и БД ИБР Пловдив

РИОСВ – Стара
Загора и БД ИБР Пловдив

РИОСВ – Стара
Загора

Сигнал за изхвърлени
химикали в село Златна
ливада, община Чирпан
по пътя за село Вулкан,
община Димитровград.

РИОСВ – Стара
Загора

Сигнал за изтичане на
газ от цистерни на
площадка за съхранение
на газ в град Николаево.

РИОСВ –Стара
Загора
ПБЗН –Стара
Загора
РДВР –Стара
Загора
Община

Пловдив и направената оценка на резултатите
вероятната причина за замора на рибите е ниското
съдържание на кислород във водата. Резултатите от
изпитването на специфичните замърсители и
приоритетните вещества са под границите за
количествено определяне на метода.
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ и
БД ИБР – Пловдив, взети са водна проби от Регионална
лаборатория към ИАОС. На място е констатирано
наличие на умрели риби до вира в р. Турийска, под
Римския мост в с.Турия. След извършения физикохимичен анализ на водните проби, като най- вероятна
причина за наличието на умряла риба е ниското
съдържание на кислород във водата. Резултатите от
изпитването на специфичните замърсители /пестициди/
са под границите за количествено определяне.
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ –
на площадка за изкупуване и консервиране на череши.
Към момента на проверката не е установено
замърсяване на атмосферния въздух.
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ
на 12.08.2016г. съвместно с подателя на сигнала и
представители на община Чирпан. Установено е
криминално изхвърлане на частично-запълнен чувал
със сяра и замърсяване на района с битови и строителни
отпадъци. Извършено е препакетиране на сярата и
транспортиране до склад за препарати за негодни
пестициди в с. Ценово за безопасно съхранение.
Издадено е предписание до община Чирпан за
почистване на замърсения терен в землището на селото
от изхвърлените битови и строителни отпадъци и
уведомяване на РИОСВ за извършеното.
Извършена проверка на място от експерти на
посочените институции и Областен управител на
област Стара Загора. Изтичането на пропан-бутан е
установено при повреден фланец на една от цистерните
и своевременно прекратено от специалисти на ПБЗН –
Стара Загора. Предприети са мерки за защита на
населението – евакуация на безопасно разстояние.

Николаево

9.

22.08.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за тлеене и
димене на депо за
отпадъци в Чирпан.

РИОСВ – Стара
Загора
Община Чирпан

10.

28.08.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване
на атмосферния въздух
от работата на „Бисер
олива“ в град Стара
Загора.

РИОСВ – Стара
Загора

11.

30.08.2016 г.

„зелен” телефон

12.

31.08.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за наличие на
неприятна миризма,
идваща от
индустриалния квартал
в град Нова Загора от
площадката на „Градус
2“. Миризмите се
усещат около 24 ч. и
ранните сутрешни
часове.

Сигнал за миризма на
пластмаса в района на
„Наталия“ АД, град
Стара Загора.

РИОСВ – Стара
Загора
Община Нова
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

Извършените измервания на вредни вещества в
атмосферния въздух в близост до мястото на инцидента
не регистрират опасни за човешкото здраве
концентрации. Съставен e констативен протокол.
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ.
На място се констатира димене по южния и
югоизточния откос на депото, както и локални участъци
с димене в северната част на депото. До кмет на
Община Чирпан е дадено предписание за продължаване
дейностите по запръстяване, уплътняване и оросяване
на отпадъците до окончателното потушаване на
дименето. В РИОСВ е получен отговор от Община
Чирпан за предприетите мерки по потушаване дименето
на отпадъците.
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ.
Инсталацията е в съответствие с действащата
нормативна уредба – по отношение на спазването на
нормите за допустими емисии, при работата на котлите
на гориво слънчогледова люспа и нормата за общи
емисии, в резултат на използването на хексан. Към
момента на проверката не е установено замърсяване на
атмосферния въздух.
Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ.
Инсталацията е в съответствие с действащата
нормативна уредба – извършен мониторинг (СПИ) през
месец март 2016 г. на вредните вещества, емитирани
при дейността на обекта. Извършена е комплексна
проверка на обекта от експерти на РИОСВ _Стара
Загора на 01.08.2016 г., при която не са констатирани
нарушения. В момента на проверката в 16:00 часа на
01.09.2016 г. не се усещат миризми извън площадката
на „Градус 2“ООД гр.Нова Загора.
Извършена e проверка на място от експерти на РИОСВ.
Инсталацията е в съответствие с действащата
нормативна уредба по отношение на спазването на
нормите за допустими емисии при работата на котела
на гориво донбаски въглища. Проверката се извърши
съвместно с трима представители на жалбоподателите.
Към момента на проверката не е установено
замърсяване на атмосферния въздух.

13.

31.08.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за неприятна
миризма от
Регионалното депо за
отпадъци в село
Хаджидимитрово,
община Тунджа, област
Ямбол.

РИОСВ – Стара
Загора
Община Ямбол

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ.
Проверени са площадката за сепариране на отпадъци на
„Сорт комерс“ ЕООД и площадката на Регионално депо
за неопасни отпадъци Ямбол. Не са констатирани
миризми, характерни за дейностите в двата обекта
извън прилежащата им територии. Усеща се слаба
миризма в работния участък на клетка № 1. През
месеците юли и август е извършено запръстяване на
завършения Първи работен хоризонт с дебелина 0,20 м.
Съставен е констативен протокол и
е изискана
информация за предаването на водите от ретензионния
басейн.

