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

ДАТА

1.

09.10.2017

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен”
телефон
/електронна
поща
„зелен” телефон

2.

11.10.2017 г.

„зелен” телефон

3.

11.10.2017 г.

„зелен” телефон

4.

18.10.2017 г.

„зелен” телефон

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Сигнали
за
запалени
растителни
отпадъци
в
района на ж.п.гарата на село
Зимница, община Стралджа,
област Ямбол.

Община Стралджа
РИОСВ

Извършена е проверка на място и е издадено
задължително предписание на управителя на
„Джамбаз-агро“ ООД, което е изпълнено в указания
срок.

Сигнал за оцветяване на
водите на река Тунджа при
село Ханово, община Тунджа
и наличие на мазни петна по
повърхността на водата.

РИОСВ
БД ИБР Пловдив

СИГНАЛ

Сигнали за запенване на
водата на река Тунджа в кв.
„Златен рог” в град Ямбол и
наличие на отпадъци.
Сигнали за замърсяване на
въздуха в град Гълъбово и
миризма на сяра от ТЕЦ
„Брикел”.

РИОСВ
БД ИБР Пловдив

РИОСВ-Стара
Загора
Община Гълъбово

Извършен е оглед на река Тунджа при моста за с.
Ханово, община Тунджа. В участъка, разположен до
Помпена станция село Ханово се забелязват утайки
с червеникав цвят по десния бряг на реката. Не е
констатиран източник на отпадъчни води. Взета е
една водна проба – повърхностна вода за оценка
имисионното състояние на реката.
Извършена е проверка на Индустриален колектор
заустващ в р. Тунджа в гр. Ямбол, кв.“Златен рог“.
От колектора е взета водна проба отпадъчна вода за
физикохимичен анализ. На експлоатационното
дружество - „В и К“ ЕООД гр. Ямбол ще бъде
съставен АУАН по реда на Закона за водите.
Извършена е проверка в ТЕЦ „Брикел“, гр.
Гълъбово и с. Обручище от експерти на РИОСВ и е
съставен констативен протокол. Не е установен
източник на миризма на сяра. ТЕЦ „Брикел“ и
Брикетна фабрика работят със 70% натоварване, с
изправни пречиствателни съоръжения.

5.

19.10.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за оцветяване в
кафяво-зелен цвят на водата
на река Банянска в землището
на село Пряпорец.

6.

19.10.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за локализиран огън в
ромската махала в гр. Чирпан

Общинска
администрация Чирпан

7.

24.10.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали за замърсяване на
водите на река Сазлийка в
района на 7-ми км.по посока
град Стара Загора - село
Старозагорски
минерални
бани.

БД ИБР гр. Пловдив
РИОСВ

РИОСВ
БД ИБР Пловдив

Извършен е оглед на място – новостроящ се мост на
река Банянска, в присъствие на сигналоподателя и е
съставен констативен протокол. Водата в реката е с
червеникаво-кафяв цвят и се наблюдават малки
парченца от люспи. Направен е и оглед на участъка
на реката, граничещ с консервна фабрика „Дерони“,
при която се констатира нерегламентирано
заустване на отпадъчни води чрез два броя тръби от
старата част на фабриката. Взети са три водни проби
от експерт на РЛ-Стара Загора към ИАОС – двете от
повърхностна вода от река Банянска преди и след
фабриката за оценка имисионното състояние на
водоприемник и един брой проба отпадъчна вода от
изход на ЛПСОВ на Консервна фабрика „Дерони“.
На дружеството са издадени две предписания за:
премахване на тръбите и недопускане на
нерегламентирано заустване. За констатираното
нарушение предстои образуване на АНП.
Уведомена е община Чирпан за постъпилия сигнал
в РИОСВ – Стара Загора. На същата дата от
служители на Община Чирпан е извършена
проверка на място, при която не е установено
димене и горене в района на ромската махала в гр.
Чирпан.
Извършена е съвместна проверка от експерти на
РИОСВ – Стара Загора и БД ИБР гр. Пловдив и е
съставен констативен протокол. Извършена е оглед
на река Банянска в района на консервна фабрика
„Дерони“. Преди и след фабриката, коритото на
реката е каменисто, водата в този участък е с
непроменен цвят, без наличие на черно оцветяване,
бели отлагания или миризма. Извършен е обход по
течението на реката в района на новостроящ се мост
- в този участък реката е с тинесто дъно, водата има
мътен
цвят,
без
наличие
на
миризма.
Помътняването на водата е възможно да се дължи
на валежите през изминалото денонощие (30 л/м2)

8.

26.10.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнали на 26 и 27 октомври
за наличие на миризми в
различни части на град Нова
Загора от работата на „Градус
2”.

РИОСВ – Стара
Загора

и извършваните строителни дейности с багер в
коритото на реката.
Извършена проверка на място по компоненти и
фактори: атмосферен въздух, води и управление на
отпадъци.
Миризми,
характерни
от
производствената дейност извън границите на
площадката не се установиха.

