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

ДАТА

1.

2.

23.02.2017 г.

01.03.2017 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща

СИГНАЛ

Електронна поща

Сигнал за замърсяване на РИОСВ
въздуха в град Твърдица от
текстилна фабрика.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на
земеделски земи с отпадъчни
води от фабрика „Слънчо“ в
село Кукорево.

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ

РИОСВ Стара
Загора и
Община
Тунджа

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка на място. Установено е
нерегламентирано изгаряне на текстилни отпадъци във
водогрейния котел на дружеството. Издадено е
предписание за преустановяване на изгарянето на
текстилни отпадъци и за експлоатацията на котлите да
се използват само регламентираните за целта горива.
Извършена е съвместна проверка с експерти на Община
Тунджа на маслодобивен завод „ГМВ Груп Фууд енд
Полимерс Индъстрии“ЕООД с. Кукорево, общ. Тунджа
на 02.03.2017. При проверката е установено замърсяване
с отпадъчни води на земеделски площи и охранителна
канавка, като в близост до обекта не преминават
повърхностни водни обекти. От община Тунджа са
издадени предписания за почистване на замърсените
площи и охранителната канавка. Извършена е повторна
проверка на 31.03.2017 г. във връзка с получен сигнал от
РЗИ-Ямбол и ОДБХ-Ямбол. При проверката е
установено, че земеделските площи и охранителната
канавка са почистени. Издадени са две предписания с
превантивен характер (за определяне на мерки за
предотвратяване на разливи и недопускане на
замърсявания на съседни терени с отпадъчни води от
площадката).

3.

4.

08.03.2017 г.

08.03.2017 г.

Електронна поща

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване с РИОСВ
отпадъчни води и утайки на
отводнителен
канал,
преминаващ покрай оградата
на предприятие за добив на
растителни масла в източния
край на град Нова Загора.

Сигнал за замърсяване на
дерето и водата на чешма в РИОСВ,
центъра на село Елхово, Община Стара
община Стара Загора от Загора
дейността
на
млекопреработвателно
предприятие в селото.

5.

08.03.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на РИОСВ
атмосферния въздух в град
Гълъбово.

6.

10.03.2017 г.

„зелен” телефон

Изтичане на пропан-бутан от РИОСВ
цистерна на ЖП гарата в

Извършена е контролна проверка на място от експерти
на РИОСВ - Стара Загора и РЛ Стара Загора на „ГайтекОлива“ООД гр. Нова Загора. Дружеството има
разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект (отводнителен канал О-77-2).
При огледа на канала е установено замърсяване с
белезникаво-бели отлагания. Издадено е предписание за
почистване на канала и за ревизия на ЛПСОВ, като и
двете предписания са изпълнени. При проверката е взета
и проба на отпадъчна вода преди заустване в
отводнителния канал. Направените физико-химични
анализи показват превишения на ИЕО, за което РИОСВ
е стартирала административно-наказателна процедура
по Закона за водите.
Извършена е проверка на място, издадено е предписание
на разположената в селото мандра за извършване на
ревизия на изгребната събирателна шахта за отпадъчни
води на дружеството. Предписанието е изпълнено в
указания срок.
Извършени са две проверки - едната е в района на гр.
Гълъбово – извършен е обход в различни квартали на
града, при които е констатирана остра, задушлива
миризма,
вследствие
на
отчетени
завишени
концентрации на серен диоксид. Извършена е и
контролна проверка на „Брикел” ЕАД. Констатирана е
работа на два от енергийните котли, работа на СОИ с
96,7% степен на десулфуризация и 8 броя
рециркулационни помпи за варовата суспензия, както и
потвърждение за предприетите мерки по намаляване на
товара, съгласно издадените предписания.
Извършена е проверка на място в района на гарата
съвместно с представител на РЛ-Стара Загора. Съставен
е констативен протокол № 003771/10.03.2017 г. и
измервания на качеството на въздуха с апаратура за

град Чирпан.

7.

10.03.2017 г.

Електронна поща

8.

20.03.2017 г.

Електронна поща

9.

21.03.2017 г.

„зелен” телефон

аварийни ситуации Gasmet. Не е установен риск за
здравето на населението от изтичането на пропан-бутан
от ЖП цистерна.

Нерегламентирано
замърсяване
с
битови община Сливен Изпратен за решаване по компетентност до кмета на
отпадъци в село Глуфишево,
община Сливен.
община Сливен.
Нерегламентирано
замърсяване
с
битови община Чирпан Изпратен за решаване по компетентност до кмета на
отпадъци в село Целина,
община Чирпан.
община Чирпан.
Извършена е съвместна проверка с експерти на БД ИБРСигнал за умряла риба в РИОСВ, БД
Пловдив и община Стралджа. Не е констатиран
язовир Иречеково.
ИБР - Пловдив източник на замърсяване, което да води до измиране на
рибата. Взети са водни проби за лабораторен анализ.
Резултатите ще бъдат изпратени в БД ИБР – Пловдив по
компетентност.

