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

№

1.

2.

ДАТА

01.09.2016 г.

07.09.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
на „зелен” телефон
/електронна поща СИГНАЛ

„зелен” телефон

„зелен” телефон

3.

07.09.2016 г.

„зелен” телефон

4.

10.09.2016 г.

„зелен” телефон

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУ ЦИЯ
Отводнителен канал РИОСВ
се
замърсява
от
фекални води на кв.
"Речица"
в
град
Сливен. Съобщава се
и за умрели риби и
миди.
Няколко сигнала са
подадени за наличие
на силна, неприятна
миризма на оборски
тор в различни части
на град Стара Загора.

ДФ „Земеделие“
- Разплащателна
Агенция и
ОДБХ-Стара
Загора

Сигнал за замърсяване
на въздуха от „Метал
инвест”
ЕООД
в РИОСВ
района на ЗСК Стара
Загора

Сигнал за замърсяване РИОСВ
на въздуха в град
Гълъбово.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка на 02.09.2016 г. от експерти
на РИОСВ – Стара Загора, при която е взета една
проба повърхностна вода от бивша баластриера.
При огледа е установено наличие на умрели миди.
Резултатите от направените физико-химични
анализи са предоставени за становище в БД ИБР
гр. Пловдив.
Извършени проверки съвместно с Община Стара
Загора и ОД „Земеделие“ Стара Загора. Установен
е източника – наторяване на 50 дка земеделска
земя в землището на град Стара Загора, на 500
метра южно от кв. ”Зора”, с естествен тор от
животински произход. Собственикът на земята и
извършващ дейността е ЕТ „Деяна-Деяна Нанева“.
За прекратяване разпространението на миризми
фирмата извърши заораване на наторените площи.
Извършена проверка на 07.09.2016 г. Констатирано
е, че се извършва рязане на отпадъчни метали с
резак за газокислородно рязане. Димът, който се
отделя е в рамките на площадката. Неорганизирани
емисии извън границите на площадката не се
установиха.
Във връзка с постъпил сигнал и регистрирани
завишени концентрации по показател серен
диоксид от Автоматичната измервателна станция
Гълъбово са издадени предписания до операторите
на четирите ТЕЦ от ЕК„Марица изток”, изискващи
редуциране на емисиите на замърсителя при

експлоатация на горивните инсталации.

5.

6.

10.09.2016 г.

11.09.2016 г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

Сигнал за миризма на РИОСВ
сяра в град Гълъбово

Сигнал за задушлива
миризма от цех за
преработка на череши
в с. Християново

Поради завишаване на средночасовите стойности
по показател серен диоксид, регистрирани от АИС
Гълъбово в 10:00 часа на същата дата на четирите
ТЕЦ от ЕК “Марица изток” са издадени
предписания за незабавно предприемане на всички
мерки за намаляване на емисиите на серен
диоксид, с цел предотвратяване на замърсяването
на приземния атмосферен слой в гр. Гълъбово.
Извършена проверка, съвместно с представители
от РЗИ - Стара Загора, представители на отдел
“Екология” към община Стара Загора и
представител на местната власт. При проверката,
на място се констатира следното:
На площадката се съхраняват бидони с готова
продукция (черешов пулп), като те са плътно
затворени както по време на първичната им
обработка, така и по време на транспортирането им
от площадката и не са предпоставка за наличие на
миризми в границите на площадката и извън нея.
По време на обхода се констатираха неприятни
миризми и замърсени площи по вътрешния и
външния контур на площадката. От страна на
РИОСВ са издадени 4 предписания: 1.Да бъде
извършено сухо почистване на площадката и
почистване на установените разливи в близост до
оградата на дружеството; 2.Да се предприемат
мерки за предотвратяване на бъдещи разливи и да
се извърши цялостна ревизия на площадковата
канализационна мрежа за отпадни води; 3.
Съгласно чл.4, ал.4 от Наредба за реда и начина за
съхранение на опасни химични вещества и смеси ,
дружеството
да
представи
Оценка
на
безопасността на съхранение на химикалите.

7.

8.

9.

13.09.2016 г.

13.09.2016 г.

13.09.2016 г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

електронна поща

10.

11.

15.09.2016 г.

„зелен” телефон

16.09.2016 г.

„зелен” телефон

Сигнал за умряла риба
на моста на р. Тунджа
преди село Ханово,
община Тунджа, не се
наблюдава промяна в
цвета на водата.

Извършена е проверка на 13.09.2016 с имисионно
пробонабиране на отпадъчни води от експерти на
РЛ Стара Загора към ИАОС. Взета е проба
повърхностна вода от река Тунджа, при
смукателни решетки на ПС „Ханово“ на ТЕЦ
РИОСВ, БД ИБР „Марица Изток-2“ЕАД. Установено е наличие на
умрели риби около 10 на място е отчетено ниско
съдържание на разтворен кислород. В района не са
открити точкови източници, емитери на отпадъчни
води. Резултатите от взетите водни проби са
предоставени за становище на БД ИБР.
Извършена е съвместна проверка на място на
26.09.2016 г. (КП-003404) с експерти на община
Община Стара Стара Загора. Не е установено отвеждане на
Загора
битово-фекални отпадъчни води в р. Сазлийка.

Жител
на
село
Казанка е прекарал
незаконни тръби за
отпадъчни
води,
които се заустват в
река Салзийка.
Сигнал
за
новосъздадено
Община Сливен
сметище
в
село
Глуфичево,
община
Сливен.
От месец водите на
река Белинска са с
черен цвят и силна
неприятна
миризма РИОСВ
идваща от село Бяла.
Предполагаем
източник
на
замърсяването
е
мандра в село Бяла.
От 3 дни в района на
АПК-Стара Загора се
усеща
неприятна РИОСВ
миризма на изгоряла
пластмаса.

Препратен по компетентност до община Сливен.

Извършена е проверка на място на 21.09.2016 г. на
мандра „Рафтис –Милк“ЕООД, село Бяла, община
Сливен.
При
проверката
е
установено
нерегламентирано заустване на отпадъчни води
във воден обект. Образувана е административнинаказателна преписка по Закона за водите.
Издадено е предписание за провеждане на
процедура в БД ИБР - Пловдив.

Направена проверка в района и на обект „Екоцентър – Стара Загора”. Сигналът е неоснователен.

12.

19.09.2016 г.

„зелен” телефон

13.

19.09.2016 г.

„зелен” телефон

14.

26.09.2016 г.

„зелен” телефон

27.09.2016 г.

„зелен” телефон

16.

27.09.2016 г.

електронна поща

17.

29.09.2016 г.

„зелен” телефон

18.

30.09.2016 г.

„зелен” телефон

15.

Извършена е проверка на място на 18.09.2016 г.
направен е оглед на езеро „Загорка” в град Стара
Загора, при който е установено наличие на умрели
Наличие на умряла РИОСВ, Община риби единствено в близост до седалището на
риба в езеро „Загорка” Стара Загора
„Спортен клуб по риболов“ Стара Загора. След
в град Стара Загора.
проведени разговори с представител на клуба е
установено, че умрелите риби са в резултат на
провеждане на мероприятие за деца с физически
увреждания, а не на предполагаемо замърсяване.
Сигнал за замърсяване
на водите на река Община Сливен, Сигналът е препратен по компетентност до
Дюлева в град Сливен „В и К“ООД гр. Община Сливен и „В и К“ООД гр. Сливен
от изпускане на води Сливен
от колектора.
Сигнал за замърсяване
на въздуха от „Бисер РИОСВ
Извършена е проверка на място. Инсталацията е в
олива” в град Стара
съответствие с действащата нормативна уредба.
Загора.
Сигнал за замърсяване РИОСВ – Бургас Сигналът е препратен по компетентност до
водите на реки Мараш Басейнова
Басейнова дирекция „Източно беломорски район”и Мочурица от „Сис дирекция
- Пловдив и РИОСВ – Бургас.
индъстрийс”.
Пловдив
Сигнал за незаконно
Извършена е проверка на място. В частен имот са
разкомплектоване на
установени 2 собствени автомобила с липсващи
МПС в централната РИОСВ
основни компоненти. Не са установени разливи и
градска част на град
замърсявания с масла.
Стара Загора.
Сигнал за замърсяване
Извършена е проверка на 01.09.2016 г. на място. Не
на въздуха в град
са констатирани миризми от работата на обекта
Нова
Загора
от РИОСВ
извън границите на площадката.
работата на „Градус
2”.
Сигнали за остра, ОД„Земеделие” - Извършена е проверка на място на 30.09.2016 г.
неприятна миризма в Сливен
и Установен е източника на миризми - земеделски
различни квартали на Областна
производител с регистрация в град Карнобат, който
град Сливен.
дирекция
по извършва наторяване на собствени земеделски

безопасност на земи с птичи тор в землището на град Сливен,
храните (ОДБХ)- кв.„Речица”, местност „Къра”. На фирмата е
Сливен
издадено предписание незабавно да започне
заораване на наторените терени с цел да не се
разпространяват миризмите, което е изпълнено.

