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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
телефон
/електронна
поща

1.

01.09.2017

„зелен” телефон

2.

04.09.2017 г.

„зелен” телефон

3.

07.09.2017 г.

електронна поща

4.

08.09.2017 г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

Сигналоподатели съобщават
за неприятна миризма в
Индустриалната зона на град
Нова Загора от работата на
инсталацията за биогаз на
„Градус 2”.
Сигнал за бяло-син цвят на
водата в реката, минаваща
край село Жълт бряг, община
Твърдица и наличие на
неприятни миризми.

Сигнал за публикувана обява
в
електронен
сайт
за
продажба на препарирани
защитени птици от видовете
Обикновен
мишелов
и
Горска ушата улулица.
Сигнал
за
задушлива
миризма от котела на
въглища на „Наталия” в град
Стара Загора.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

РИОСВ-Стара
Загора

РИОСВ-Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ-Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

На оператора е издадено предписание, изискващо
предприемане на мерки и реализиране на действия
за ограничаване на емисиите на интензивно
миришещи вещества от инсталацията за биогаз в
гр. Нова Загора.
Извършена е проверка на място от експерти на
РИОСВ-Стара Загора на мандра „Рафтис Милк“
ЕООД с. Бяла, общ. Сливен, при която е
констатирано нерегламентирано заустване на
отпадъчни води от дружеството в река Беленска.
На оператора е издадено предписание за
предприемане на мерки, ограничаващи заустването
на отпадъчни води в реката. За констатираното
нарушение е стартирана административно наказателна процедура по Закона за водите.
Сигналът е изпратен до ОД на МВР, гр. Ямбол за
идентифициране на лицето, което предлага за
продажба двата препарирани екземпляра, тъй като
информацията в обявата е недостатъчна.
Извършена проверка, отразена в констативен
протокол. Котел ПК4, на гориво донбаски
въглища, се експлоатира денонощно, без събота и
неделя. Към момента на проверката миризми,
характерни от производствената дейност, извън

границите на площадката не се установиха.

5.

08.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за силна миризма от
работата на „Градус 2” в град
Нова Загора.

РИОСВ-Стара
Загора

6.

14.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за оцветяване на
водите на река Тунджа в
червено край село Ханово,
община Тунджа.

7.

18.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за наличие на
миризми от работата на
инсталацията на „Градус” в
град Нова Загора

РИОСВ-Стара
Загора

8.

20.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за миризми на
фекалии в района на ПАРК
МОЛ и индустриалната зона
на град Стара Загора.

ОДБХ – Стара
Загора и
ОД „Земеделие”Стара Загора

РИОСВ-Стара
Загора
БД - Пловдив

На оператора е издадено предписание, изискващо
предприемане на мерки и реализиране на действия
за ограничаване на емисиите на интензивно
миришещи вещества от инсталацията за биогаз в
гр. Нова Загора.
Извършена е проверка на място и съставен
констативен протокол. При проверката е извършен
цялостен обход на р. Тунджа от гр. Ямбол до с.
Ханово, общ. Тунджа. При огледа е установено
оцветяване на водите на р. Тунджа единствено в
землището на с. Ханово. При извършения обход в
с. Ханово е установена причината за оцветяването
– изливане на води от общински отводнителен
канал разположен на около 200-300 метра от моста
на селото. В района не е установено наличие на
умрели риби. В близост до мястото на оцветяване
няма точкови източници - емитери на отпадъчни
води. При проверката са взети три броя проби
повърхностни води от р. Тунджа в землището на с.
Ханово за физико-химичен анализ. Резултатите са
изпратени за становище на БД ИБР гр. Пловдив
Извършена проверка, отразена в Констативен
протокол. Към момента на проверката миризми,
характерни от производствената дейност, извън
границите на площадката не се установиха.
Издадени са две предписания – за представяне на
отчетни книги за отпадъци и представяне на
справка за количествата твърда и течна
ферментационна фракция.
Сигналите са препратени по компетентност до
ОДБХ – Стара Загора и ОД „Земеделие”- Стара
Загора.

9.

21.09.2017 г.

„зелен” телефон

10.

21.09.2017 г.

„зелен” телефон

11.

24.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
водите на река Тунджа в град
Ямбол с мазут.

РИОСВ - Стара
Загора
БД - Пловдив

Сигнал за замърсяване на
водите на река Тунджа
между селата Ханово и
Тенево и наличие на умряла
риба.

РИОСВ - Стара
Загора
БД - Пловдив

Сигнал за остра миризма на
сяра в гр. Гълъбово

РИОСВ - Стара
Загора

Извършена е проверка на място от експерти на
РИОСВ - Стара Загора и РЛ - Стара Загора. При
извършения оглед на р. Тунджа в района на
колектор „Индустриален“ е установено, че водата
има тъмен цвят и е със слаба опалесценция. При
огледа на р. Тунджа в района на гр. Ямбол не са
установени мазни петна от нефтопродукти или
миризми. При проверката са взети два броя водни
проби отпадъчни и повърхностни води от р.
Тунджа. Направените физико-химични анализи са
изпратени за становище в БД ИБР гр. Пловдив
Проверката е извършена на 21.09.2017 г., около
19.15 часа по подаден сигнал на телефон 112 за
наличие на умряла риба в р. Тунджа между с.
Ханово и с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, на
около 2 км от ПС „Ханово“. При извършената
проверка, съвместно с РЛ Стара Загора, е
установено наличие на малък брой умрели риби единични екземпляри. В района, посочен в
сигнала, не са установени точкови източници
емитери на отпадъчни води. Водите на р. Тунджа
са без оцветяване и миризма. При направения
оглед моста на с. Ханово, (в началото на селото), р.
Тунджа е също без оцветяване или наличие на
миризма. В този участък не е констатирано
наличие на умрели риби. При проверката е взета
един брой водна проба повърхностна вода.
Резултатите са изпратени за становище в БД ИБР
гр. Пловдив.
На същата дата на четирите ТЕЦ от комплекса
„Марица изток” са издадени предписания,
изискващи намаляване на емисиите на серен
диоксид, включително и намаляване на товара. На
същата дата от АИС Гълъбово са регистрирани две
превишения на СЧН по показател серен диоксид –
в 12:00 и 13:00 часа.

12.

25.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за черно мазно петно
с миризма на масло в река
Тунджа от южната страна на
„Арсенал” между селата
Бузовград и Розово.

РИОСВ - Стара
Загора

13.

26.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за наличие на големи
количества амониева селитра
срещу конната база в град
Нова Загора до Рива гипс.

РИОСВ - Стара
Загора

14.

26.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
реката до фабрика „Дерони”
с
отпадъци
от
производствената дейност и
оцветяване на водата на
реката с черно-червен цвят.

РИОСВ - Стара
Загора

Извършена е проверка на място от експерти на
РИОСВ-Стара Загора. При проверката е
установено замърсяване с нефтопродукти на р.
Тунджа в участъка описан в сигнала (водопроводна
тръба пресичаща реката, южно от „Арсенал“АД).
Във връзка с направените констатации на
„Арсенал“АД, който е най-близкият точков
източник в района, е издадено предписание за
почистване на замърсения участък.
На 27 септември експерти от РИОСВ - Стара
Загора извършиха проверка по сигнал за
неправилно съхранение на амониева селитра в
обект срещу конната база в град Нова Загора. На
място се установи, че част от площадката на „Рива
гипс БГ“- София е отдадена под наем на
„Агропротект“ ООД, дистрибутор на торове. При
направения оглед на място не се установи
съхранение на амониева селитра. На площадката
бяха налични 20,300 тона диамониев фосфат,
който не се класифицира като опасен, съгласно
Регламент 1272/2008 (CLP). За продукта е
предоставен информационен лист за безопасност.
По време на проверката цялото налично
количество е предадено на краен потребител.
Извършена е проверка на място на 26.09.2017 г. и
съставен констативен протокол от експерти на
РИОСВ - Стара Загора на консервна фабрика
„Дерони“, стопанисвана от „Диони“ООД Стара
Загора. Локалната пречиствателна станция за
отпадъчни води на фабриката работи в нормален
технологичен режим. При огледа на старата част
на фабриката (в ляво на моста за вилната зона) по
течението на река Банянска са установени
замърсявания от семки и люспи, в резултат на
разливи на отпадъчни води. С оглед на

15.

28.09.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
реката до фабрика „Дерони”
с отпадъци от
производствената дейност,
които навлизат в имота на
сигналоподателя.

РИОСВ – Стара
Загора

направените констатации при проверката, е
установено неизпълнение на предписания издадени
при извършена предходна проверка в края на месец
август по аналогичен сигнал. В тази връзка на
„Диони“ООД, Стара Загора, предстои образуване
на административно-наказателна процедура по
Закона за опазване на околната среда.
На 28.09.2017 г. е извършена проверка от експерти
на РИОСВ – Стара Загора. При проверката са
установени отлагания в реката на около 600 метра
след консервна фабрика „Дерони“. Отлаганията са
с билогичен характер (семки и люспи от чушки).
По данни на сигналоподателя замърсяването е
започнало през месец август 2017 г., съвпадащо с
извършените през месец август и месец септември
проверки по подадени сигнали за замърсяване на р.
Банянска от консервната фабрика. За установените
нарушения срещу дружеството са образувани две
административни наказателни преписки по Закона
за водите, като в ход е образуване на трета по
Закона за опазване на околната среда.

