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

1.

2.

3.

02.05.2017 г.

03.05.2017 г.

11.05.2017 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна поща

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

„зелен” телефон

Сигнал за замърсяване на РИОСВ – Стара Загора
водите на река Тунджа в района БД ИБР Пловдив
на 17 и 18 блок в град Ямбол
„В и К“ ЕООД Ямбол

„зелен” телефон

Миризма на газ в района на РИОСВ – Стара Загора
село Калитиново, община Стара
Загора

„зелен” телефон

4.

15.05.2017 г.

„зелен” телефон

5.

17.05.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за масова сеч на дървета РИОСВ – Стара Загора,
и храсти в района между селата ОКРЪЖНА
Ситово и Шарково.
ПРОКУРАТУРА –
ЯМБОЛ
Сигнал за замърсяване на
язовир за риборазвъждане в
землището на град Чирпан от РИОСВ – Стара Загора
фекалии от кравеферма в БД ИБР Пловдив
с.Спасово, община Чирпан
Община Чирпан

Сигнал за запрашаване на
въздуха от работата на бетонов РИОСВ-Стара Загора
център на „Стара Загора
проект”

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е съвместна проверка с експерти от БД
ИБР-Пловдив на 02.05.2017г. на участъка от р.
Тунджа, описан в сигнала. Взети са водни проби
повърхностни води за физико-химичен анализ от РЛ
– Стара Загора към ИАОС.
Извършена проверка на място на 03.05.2017 г. и е
съставен
Констативен
протокол
003669.
Органолептично не е установена миризма на газ в
района на село Калитиново, както и на площадката
на Агробиохим.
Изпратен до ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ
за нарушаване на чл. 278в. от НК (изм. - ДВ, бр. 33
от 2011г., в сила от 27.05.2011 г.).
Извършена е съвместна проверка на 18.05.2017 г. с
експерти на БД ИБР Пловдив. При нея се констатира
замърсяване с течна и твърда торова маса на района
и микроязовира до кравефермата в с. Спасово,
собственост на ЗП Димо Илиев. Издадени са
предписания за почистване на района и недопускане
на замърсяване с торова маса.
Извършени са контролни проверки на 18.05. и
19.05.2017 г. Установен е източника на прахово
замърсяване в атмосферния въздух в района на
Бетонов център на „Стара Загора проект“ ЕООД.
Съставен е констативен протокол и е дадено
предписание за решаване на проблема до края на
месец май 2017 г. На 31.05.2017г. в РИОСВ-Стара
Загора е получено писмо за изпълнение на
предписанието.

6.

7.

8.

19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

31.05.2017 г.

„зелен” телефон

„зелен” телефон

„зелен” телефон

Сигнал за наличие на мазни
петна в река Тунджа след
Бузовград към село Розово, РИОСВ – Стара Загора
община Казанлък.

Сигнал за замърсяване на
атмосферния въздух в село РИОСВ – Стара Загора
Горно Сахране от работата на
„Кастамону”.
Сигнал за наличие на измряла
риба вследствие изтичане на РИОСВ – Стара Загора
отпадни води от дестилерия БД ИБР Пловдив
собственост
на
„Булроуз
Етерика“ ООД в землището на
гр. Крън

Извършена е проверка на 19.05.2017 г. на р. Тунджа
в описания в сигнала участък. Констатирано е
наличие на мазни петна и утайки в реката в участък
на реката препречен от метална тръба, намиращ се
южно от площадката на „Арсенал“ АД, град
Казанлък. Взета е водна проба – отпадъчна вода от
точка на заустване №2 /канал ф 2000/ на площадка
Казанлък на „Арсенал“ АД за физико-химичен
анализ от РЛ – Стара Загора към ИАОС. Издадени са
предписания на „Арсенал“ АД, град Казанлък за
почистване на замърсения участък на реката от
утайки.
Сигналът за замърсяване на въздуха е във връзка с
възникнала аварийна ситуация – координирани са
действията с оператора на инсталацията. Издадено е
предписание за ограничаване на емисиите.
Инсталацията е спряна от експлоатация до
отстраняване на аварията.
Извършена е съвместна проверка с експерти на БД
ИБР Пловдив. Установено е наличие на умрели риби
и е взета водна проба от завирен участък на дерето,
преминаващо западно от дестилерията в землището
на град Крън за физико-химичен анализ от РЛ –
Стара Загора към ИАОС. Издадени са предписания
на „Булроуз Етерика“ ООД, град Казанлък.

