ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АВГУСТ 2017 ГОДИНА

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
телефон
/електронна
поща

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

1.

07.08.2017

eлектронна поща

Сигнал за продажба на РИОСВ-Стара
препарати
от
защитени Загора
видове

2.

07.08.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за миризми от фирма
Градус

РИОСВ-Стара
Загора

3.

14.08.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
водата на река Тунджа след
село Кукорево, от която са
пили вода крави, а 5 от тях са
умрели.

РИОСВ-Стара
Загора, БД ИБР Пловдив

4.

14.08.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
реката,
която
минава
„Дерони”.

РИОСВ-Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Сигналът е за продажба на препарати на защитени
видове птици чрез обява в интернет. При проверка
в посочения сайт се установи, че обявата касае
препарати, за които вече е извършена проверка с
ОД на МВР Стара Загора и препаратите са иззети
по надлежния ред като веществени доказателства
по досъдебно производство и са на отговорно
пазене в РИОСВ – Стара Загора.
Извършена e проверка на „Градус 2” ООД
съвместно
с
един
представител
на
сигналоподателите (останалите не се явяват,
въпреки отправена покана). Проверката е отразена
в констативен протокол. Миризми, характерни от
производствената дейност не са констатирани.
Сигналоподателят е подписал констативния
протокол.
Извършена е съвместна проверка с експерти на БД
ИБР Пловдив и община Тунджа на р .Тунджа в
землището на с. Кукорево. Взети са два броя водни
проби- повърхностни води за физико-химичен
анализ. Съставен е констативен протокол за
констатациите от извършената проверка.
Извършена е съвместна проверка с експерти на РЛ
– Стара Загора и представител на „Диони“ АД гр.
Стара Загора. Взета е една водна проба от
отпадъчна вода за физико-химичен анализ.
Установено е помътняване на река Банянска от

5.

15.08.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
река
Тунджа
покрай
Индустриална зона в град
Ямбол, в кв. „Златен рог”

Водоснабдяване и
канализация ЕООД
Ямбол

6.

16.08.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за запрашаване на
въздуха в Гълъбово и се носи
силно задушлива миризма на
сяра в града.

РИОСВ-Стара
Загора

7.

21.07.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за миризми от
сушилна инсталация в кв.
„Златен рог” в град Ямбол.

РИОСВ-Стара
Загора

8.

22.08.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
атмосферния
въздух
от
запалени отпадъци – гуми и
уплътнения между селата
Християново и Еленино

РИОСВ-Стара
Загора

9.

22.08.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
водите на реката, минаваща
покрай Дерони.

РИОСВ-Стара
Загора

строително - монтажни дейности. Предстои
образуване на административно – наказателна
преписка.
Сигналът е препратен по компетентност на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Ямбол
Издадено е предписание на оператора „Брикел”
ЕАД за предприемане на мерки за минимизиране
на запрашаването от депото за неопасни
производствени отпадъци. Допълнително, екип от
експерти извършиха проверка за изпълнение на
условията от Комплексно разрешително в част
„Емисии в атмосферата”, на депото, отразена в
констативен протокол на същата дата. На „Брикел”
ЕАД е съставен и връчен за неизпълнение на
условие от КР.
Проведен е телефонен разговор с жалбоподателят
на 24.08.2017 г. при който се установи, че от
няколко дни и към момента миризмите в района са
преустановени. При повторна поява на неприятни
миризми
жалбоподателят
ще
уведоми
своевременно РИОСВ-Стара Загора.
Извършена е проверка от експерти на РИОСВСтара Загора на мястото на пожара в землището на
с. Еленино, общ. Стара Загора на запаленото
нерегламентирано
сметище
с
отпадъци.
Извършени са измервания в 3 точки (от мястото на
пожара и най-близките точки на селата Еленино и
Християново) и са съставени протоколи от РЛСтара Загора към ИАОС и от РИОСВ – Стара
Загора.
Извършена е проверка, при която е констатирано
нерегламентирано заустване в р. Банянска от
площадката на „Диони“ АД. Предстои образуване
на административно – наказателна преписка.

Сигнал за миризма на
въглища от работата на завод
„Наталия” в град Стара
Загора.

РИОСВ-Стара
Загора

10.

23.08.2017 г.

„зелен” телефон

11.

25.08.2017 г.

„зелен” телефон

Замърсяване на въздуха от
пекарна в град Стара Загора.

РИОСВ-Стара
Загора

12.

28.08.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за миризми от фирма
„Градус-2” ООД

РИОСВ-Стара
Загора

13.

30.08.2017 г.

„зелен” телефон

Замърсяване на водите на
река Тунджа между селата
Розово и Бузовград от разлив
на масло.

РИОСВ-Стара
Загора

14.

31.08.2017 г.

„зелен” телефон

Миризми в района на
„Панхим“ООД гр. Стара
Загора

РИОСВ-Стара
Загора

Предстои извършване на контролна проверка.

Извършена е проверка на място. Установено е
изпускане на димни газове от жарова пещ
трикратно през деня за по около 10-15 минути през
комин с височина 12-13 метра. Съставен е
констативен
протокол
с
предписание
за
минимизиране на изпусканите димни газове.
Извършена е проверка, на площадката в гр. Нова
Загора на „Градус-2” ООД. Към момента на
проверката не е констатирано изпускане на
неприятни миризми извън производствената
площадката. Съставен е констативен протокол за
констатациите от извършената проверка.
Извършена е съвместна проверка с експерти на РЛ
– Стара Загора и представител на „Арсенал“ АД,
гр. Казанлък. Взета е една водна проба от
отпадъчна вода за физико-химичен анализ от
колектор ф 2000 на „Арсенал“ АД и е съставен
констативен протокол. Предстои стартиране на
административно – наказателна процедура.
Извършена е проверка от експерти на РИОСВСтара Загора на площадката на „Панхим“ООД.
Констатирано е наличие на характерните за
производствения процес миризми. Съставен е
констативен протокол и е издадено предписание за
установяване на причините и прекратяване на
въздействието.

