ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1

02.08.2010 г.

“Зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния въздух от
дейността на фабрика за метали, намираща
се в индустриалната зона на гр. Лом.

РИОСВ - Монтана

2

03.08.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване водите на язовир Огоста от
дейността
на
комплекс
“Аугуста”,
разположен на десния бряг непосредствено
до стената на хидровъзел “Огоста”.

РИОСВ - Монтана

Предприети действия
Експерти от РИОСВ – Монтана са направили проверка на място, по време
на която е извършено контролно емисионно измерване на източника на
емисии. Получените резултати, показват че няма превишение на нормите
за допустими емисии на вредни вещества, съгласно Наредба №1 от 27
юли 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии.
Обектът “РУА – Фабрика за метали” ООД, гр. Лом произвежда
стоманени топки за мелници, като аспирационната система на
индукционните пещи се явява единственият организиран източник на
емисии на обекта. Той е включен в графика за извършване на контролни
измервания на емисии от неподвижни източници през 2010 г., утвърден
от министъра на околната среда и водите. От проведеното контролно
емисионно измерване на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от изходящия газоход (комин) на аспирацията на индукционните
пещи, не е констатирано превишение на нормите за допустими емисии на
вредни вещества.
На 09.08.2010 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ –
Монтана, съвместно с Регионална лаборатория – Монтана, РИОКОЗ –
Монтана, „В и К” ООД гр. Монтана, Напоителни системи” ЕАД клон
Монтана („НС” ЕАД - клон Монтана), комплекс „Аугуста”. Констатирано
е следното:
В посочения участък съществуват изградени зимен и летен ресторанти,
бунгала и два плувни басейна, стопанисвани от „Аугуста 2000” ООД, гр.
Монтана и сграда, стопанисвана от „Напоителни системи” ЕАД, гр.
София, клон Монтана и БАН за нуждите на хидрометеорологична
/синоптична/ станция. Зимният ресторант и сградата на „Напоителни
системи” ЕАД, гр. София, клон Монтана са въведени в експлоатация с
протокол от 23.01.1996 г., като отпадъчните води заустват в септична яма.
Заустванията на отпадъчните води от обектите са предвидени в
съществуваща площадкова канализация и съществуващи събирателна
шахта и септична яма, които периодично се извозват на уточнените за
целта места.
При проверката e установeно, че е отведена водата от преливника на
изгребна шахта за битово-фекални води на Синоптична станция и
ресторант “Аугуста” в изгребна шахта за битово-фекални води на
бунгалата от комплекс “Аугуста”. Прекъсната е връзката на преливника с
PVC тръба по направление към язовир „Огоста”.
Взети са водни проби от язовир „Огоста” и отпадъчните води на
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03.08.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
дейността на “Кроношпан” АД, гр. Велико
Търново.

РИОСВ – Велико
Търново

комплекс „Аугуста”. Резултатите по показателите рН, ел. проводимост,
БПК5, ХПК, амоняк и фосфор са в нормите за втора категория
повърхностни води.
От РИОКОЗ – Монтана периодично се пробонабират и анализират водни
проби от басейните за къпане на комплекс „Аугуста” в съответствие с
изискванията на Инструкция № 34 на Министерството на
здравеопазването за хигиената на спортните обекти и екипировка.
Качествата на повърхностните води в язовир „Огоста”се контролират от
Басейнова дирекция, гр. Плевен и ИАОС – София.
Експерти на РИОСВ – В. Търново са извършили проверка в часовия
интервал от 21.30 до 22.30 часа, поради това, че неприятните миризми се
усещат във вечерните часове на деня.
По време на проверката не е установено наличие на миризми в кв.
Бузлуджа, а от проверката на площадката на цеха за ПДЧ не са
установени нарушения на технологичния режим, както и спирания на
електрофилтъра за периода от 30.07.2010 г. до 02.08.2010 г.
Наличието на интензивна миризма на дървесина в кв. Бузлуджа от
дейността на цеха за ПДЧ се обяснява по следния начин:
Един от основните източници на емисии от обекта са сушилните газове
от комина на сушилната инсталация. Освен дървесния прах, в сушилните
газове се съдържа смес от органични вещества и вода, изпарени при
изсушаването на дървесината, наречени кондензационни аерозоли. Те
имат вид на лека мъгла със синкав (лазурен) оттенък.
По предписание на РИОСВ от м. май 2007 г., за намаляване емисиите на вредни
вещества от сушенето на дървесината, е изградено пречиствателно съоръжение електрофилтър, който работи от 20.11.2008 г. Чрез електрофилтъра се постига
намаляване на емисиите от прах и въглеводороди под допустимите норми, но част
от отделящитне се при сушенето летливи органични вещества не се
задържат и пречистват от електрофилтъра и постъпват в атмосферния
въздух заедно с отделящите се водни пари, като образуват стабилна
аерозолна система.
При наличие на южен и югоизточен вятър и на низходящи атмосферни
инверсии (сутрин и вечер), стабилните аерозолни системи от
изпускащото устройство на елктрофилтъра към сушилната инсталация на
цеха за се пренасят от въздушните течения и достигат земната
повърхност в най – близкия жилищен квартал на гр. В.Търново – кв.
Бузлуджа, като предизвикват наличието на специфична миризма на
дървесина.
В 8.35 часа на 03.08.2010 г. е подаден сигнал в РИОСВ за замърсяване на
въздуха в райна на кв. Бузлуджа с неприятна миризма от производството
на цеха. Наличието на неприятна миризма от дейността на цеха за “ПДЧ е
констатирано в пункт – ул. “Деню Чоканов” №8, до източния вход на СОУ
“ Вела Благоева”, кв. “Бузлуджа” на 03.08.2010 г. в 9.54 часа от представители
на РИОСВ – Велико Търново и Община Велико Търново съгласно Протокол за
определяне разпространението на неприятни миризми от 03.08.2010 г .
Разстоянието от границата на площадката на цеха за ПДЧ до пункт -

улица “Деню Чоканов” №8, до източния вход на СОУ “ Вела Благоева”,
квартал “Бузлуджа” гр. В. Търново е 1020 м. и е определено въз основа
на изискана от Община Велико Търново Скица в М 1: 6000 от плана за
регулация на гр. В. Търново.
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03.08.2010 г.

“Зелен телефон”

Нерегламентиран строеж в защитена зона в
Шкорпиловци.

5

04.08.2010 г.

“Зелен телефон”

На изхода на с. Вакарел, по пътя за
Оборище и Панагюрище, има образувани
нерегламентирани сметища.
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04.08.2010 г.

“Зелен телефон”

7

05.08.2010 г.

Електронна поща

От началото до края на с. Зверино има
образувани нерегламентирани сметища.
Някои от които се намират срещу
железопътната гара /зад оградите/, покрай
бреговете на река Искър.
Наличие на нерегламентирани сметища в
района на с. Железница.
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05.08.2010 г.

“Зелен телефон”

В момента се разрушава коритото на река

На 04.08.2010 г. Директорът на РИОСВ - В.Търново издава НП № С04/04.08.2010 г. на “КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас, с
което е наложена текуща месечна санкция на основание чл.69 от ЗООС.
Подготвя се и предписание до дружеството за изграждане на съоръжение
за обезмирисяване на емисиите от изпускащото устройство на
електрофилтъра към сушилната инсталация на цеха за ПДЧ в кв. Дълга
лъка, гр. В. Търново.
РИОСВ – Варна
Извършена е проверка от експерти на РИОСВ – Варна на място и по
документи в ДГС “Старо Оряхово”. Констатирано е, че границите на
засегнатата територия се отнасят за имот, намиращ се в землището на с.
Самотино, община Бяла, област Варна.
За сигнала е уведомена РИОСВ – Бургас, за предприемане на действия по
компетентност.
Община Ихтиман
Съгласно отговор от община Ихтиман, въпросните сметища са
премахнати от общината на 20.07.2010 г. Общината, съвместно със
съдействието на служители от Пътно управление – Вакарел, ежемесечно
осъществява премахване на нерегламентираните сметища.
Сигнала е препратен за предприемане на действия по компетентност на община Мездра.

РИОСВ - София

БД - Благоевград

Експерти на РИОСВ – София са извършили проверка на място, съвместно
с експерти от Дирекция на Природен парк “Витоша”.
Констатирано е че, по пътя за с. Плана, започващ от ханче “Брезите”,
след вилна зона “Умни дол”, вдясно съществува асфалтово пътно
отклонение. На около двадесет метра от началото на отклонението, от
дясната страна, по скат на съществуващо дере, е оформено
нерегламентирано сметище с твърди битови и строителни отпадъци, с
дифузни струпвания на отпадъците на обща площ от около 120 кв. м.
По продължение на пътното отклонение, на около петдесет метра от
първото сметище, от лявата страна на съществуващ остър завой е
формирано второ нерегламентирано струпване на отпадъци /предимно
строителни/, с приблизителна площ 25 кв. м. На място са снети
координатни точки на замърсените терени.
Установено е, че сметищата попадат в поземлени имоти в землището на
с. Железница, р-н Панчарево. Същите имоти са в територията на
Природен парк “Витоша” и в границите на защитена зона “Витоша”.
От страна на РИОСВ – София е изпратено писмо до г-н Дойчин Сремкин,
кмет на с. Железница за предприемане на действия по компетентност, за
които впоследствие инспекцията следва да бъде уведомена.
По постъпили сигнали за издадено строително разрешение от община

Камина, с. Огняново, и санитарноохранителната зона КЕИ “Женско миро”.
Фирмата извършител няма разрешително
за ползване.
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05.08.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване от дейност на фирма без
комплексно
разрешително
(два
птицекомбината) и тяхното незаконосъобразно разположение в селищната среда
на гр. Монтана.

РИОСВ - Монтана

Гърмен за извършване на дейности в района, са извършени 2 броя
проверки през месец юли от инспектори на БДЗР – Благоевград.
На 08.07.2010 г. е констатирано, че в района на “Мъжко миро”, “Женско
миро” и десния бряг на река Канина не се извършват строителномонтажни работи и достъпът до мирата е свободен.
На 28.07.2010 г. е установено, че не се извършват строителномонтажни
работи в района на КЕИ "Миро-мъжко" и "Миро-женско". Не се
извършват дейности и в руслото на река Канина. Има следи от започнала
реконструкция на съществуващите настилки - разбити са плочките с
които са настлани мирата, с цел подмяна с нови.
Около водоизточниците няма изградена санитарноохранителна зона. На
терена около “мирата” са разположени басейни за общо ползване и
спомагателни постройки. В съседство е руслото на река Канина.
На 03.08.2010 г. община Гърмен писмено уведомява БДЗБР-Благоевград
за извършване на предстоящ ремонт на съоръженията, предназначени за
подобряване на условията за общо водоползване на КЕИ “Женско миро” ремонт на масивна ограда и навес, без да се засягат параметрите на
водовземните съоръжения, извършването на които е в компетентността на
местната власт.
Община Гърмен е уведомена за необходимостта от издаване на
разрешително за ползване, в случай, че се предвижда изграждане на
съоръжение за защита от вредното въздействие на р. Канина.
І. В землището на гр. Монтана фирмите „Гала” ООД и „Игал” ООД имат
следните обекти:
• Предприятие за добив на бяло месо (птицекланица) на „Гала –
М” ООД, гр. Монтана в местност „Тировете”, извън регулацията на
гр. Монтана
• Животновъден обект, птицеферма за отглеждане на птичи
родителски стада – кокошки в землището на село Долна
Вереница,общ. Монтана
• Животновъден обект, птицеферма за отглеждане на птичи
родителски стада – кокошки в землището на „Кошарник”, гр.
Монтана
ІІ. В землището на с. Вълчек, община Макреш, област Видин „Игал”
ООД е собственик на три птицецентъра за отглеждане на пилета –
бройлери.
От „Игал” ООД, гр. Монтана е подадено в ИАОС заявление за издаване
на комплексно разрешително за експлоатацията на трите птицецентъра в
землището на с. Вълчек, община Макреш, област Видин, тъй като
капацитетът им е над 40 000 места за интензивно отглеждане на птици –
т. 6.6. а) от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Единият от
птицецентровете е в процес на основен ремонт и не функционира.
Издадено е от министъра на околната среда и водите Решение № 386-Н0И0-А0//2010 г. за неиздаване на Комплексно разрешително на „Игал”
ООД, гр. Монтана за площадка с. Върголия.
С предупредителен протокол изх. № 868/16.04.20010 г. във връзка с
влязлото в сила Решение № 386-Н0-И0-А0//2010 г. на МОСВ е

предписано на „Игал” ООД да ограничи капацитетът за интензивно
отглеждане на птици в птицеферма „Върголия” под 40 000 места за
птици. За изпълнение на предписанието управителя на „Игал” ООД
декларира, че база „Върголия” не надвишава 40000 бр. пилета бройлери
на производствен цикъл. При извършената от РИОСВ - Монтана
комплексна проверка на 21.06.2010 г. в птицеферма „Върголия” се
установява, че единият от птицецентровете е в процес на основен ремонт
и не функционира, другият от птицецентровете е почистен и в него не се
отглеждат пилета бройлери, а в третия се отглеждат бройлери в пет
халета до 8 000 броя.
В ИАОС с вх. №462-МО-1124/17.06.2010 г. е заведено заявлението на
„Игал” ООД, гр. Монтана за издаване на комплексно разрешително за
експлоатация на птицеферма „Върголия” . РИОСВ- Монтана е изготвила
становище по заявлението
(изх. №1570/01.07.2010 г.), което е
предоставила на ИАОС. Изискана е допълнителна информация по
заявлението от „Игал” ООД с писмо на ИАОС изх. № 462-МО1124/19.07.2010 г.
Във връзка с постъпилия в МОСВ сигнал от страна на РИОСВ- Монтана
е предприето следното:
Със заповед № РД-169/10.08.2010 г. на директора на РИОСВ- Монтана е
наредено извършване на проверка от екип експерти с ръководител на
обект: Птицекланица в м. „Тировете” в землището на гр. Монтана,
собственост на „Гала – М” ООД, гр. Монтана. При проверката на
13.08.2010 г. се установява, че производственият капацитет на кланицата
е 21,84 тона трупно месо дневно – под ограничителния критерий - 50 тона
трупно месо дневно, посочен в т. 6.4. а) на Приложение № 4 към чл. 117,
ал. 1 от ЗООС за кланици.
Съгласно представена информация от страна РВМС – Монтана (изх. №
428/12.08.2010 г.) по отношение на страничните животински продукти в
предприятието за добив на бяло месо на „Гала – М” ООД, гр. Монтана
(птицекланица в м. „Тировете”, землище гр. Монтана) се осъществява
постоянен ветеринарен контрол, като всеки месец се извършва проверка.
През месец юли 2010 г. не са констатирани несъответствия с
изискванията на Регламент 1774/202 относно установяването на здравни
правила за странични животински продукти, непредназначени за
консумация на хора.
На 13.08.2010 г. са извършени проверки от екип експерти на РИОСВМонтана на животновъдните обекти на „Игал” ООД в землището на
община Монтана:
•
В животновъден обект, птицеферма за отглеждане на птичи
родителски стада – кокошки в землището на село Долна Вереница,общ.
Монтана се отглеждат към момента на проверката общо 8 000 броя
кокошки носачки и 600 броя петли в две халета. В останалите две
халетата не се отглеждат родителски стада, като същите са почистени и
дезинфекцирани. Капацитетът на птицефермата е 24 000 места за птици
– под ограничителния критерий – 40 000 места за птици, посочен в т. 6.6.

а) на Приложение № 4 към чл. 117,ал. 1 от ЗООС за инсталации за
интензивно отглеждане на птици.
•
В животновъден обект, птицеферма за отглеждане на птичи
родителски стада – кокошки в землището на „Кошарник”, гр. Монтана
към момента на проверката се отглеждат общо 20 000 кокошки-носачки,
родителски стада. Капацитетът на обекта е 20 000 места за птици, което
е под ограничителния критерий – 40 000 места за птици, посочен в т. 6.6.
а) на Приложение № 4 към чл. 117,ал. 1 от ЗООС за инсталации за
интензивно отглеждане на птици.
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“Зелен телефон”

Съобщава се за обгазяване на гр. Стара
Загора. Замърсяването на атмосферния
въздух се наблюдава от кв. Лозенец.

РИОСВ
Загора
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Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух на
територията на гр. Златица, вследствие на

РИОСВ - София

–

Стара

Обектите на територията на община Монтана на „Игал” ООД и „Гала –
М” ООД не попадат в обхвата на чл. 117, ал. 1 на ЗООС и не подлежат на
издаване на комплексно разрешително за тяхната експлоатация.
Торовия отпадък и съдържание на ферментационни отпадъци,
формирани в животновъдните обекти, са категоризирани като
странични животински продукти в чл. 5, ал. 1, т. 1 от Раздел ІІ
„Категоризация, събиране, транспортиране, обезвреждане, преработка,
употреба и междинно складиране на странични животински продукти”
на Наредба № 20 от 10 февруари за изискванията към дейностите,
извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на
странични продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната
употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване, издадена от
Министерството на земеделието и горите. С тази наредба се определят
ветеринарномедицинските изисквания към страничните животински
продукти с цел те да не представляват опасност за здравето на човека
или животните. Контрол за прилагане на изискванията на наредбата
упражняват Районните ветеринарномедицински служби.
По отношение на санитарно-защитната зона за обектите на „Игал” ООД
на територията на община Монтана , компетентни да се произнесат са:
РИОКОЗ – Монтана по реда на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за
здравна защита на селищната среда, издадена от Министерството на
здравеопазването и
РВМС – Монтана по реда на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти,
издадена от Министерството на земеделието и горите.
Данните, постъпващи в реално време в регионалния диспечерски пункт
на РИОСВ - Стара Загора не показват превишаване на нормите по
контролираните показатели от пункта за мониторинг - Автоматичната
измервателна станция “Зелен крин”, разположена в източната част на
града.
Анализът на измерваните метеорологични параметри, показва висока
влажност на въздуха, в порядъка от 86 % до 96 %, за сутрешните часове
на деня в град Стара Загора. Наличието на високи нива на влажност на
атмосферния въздух и температури обуславят наличие на изпарения и
мъгли.
На 13.08.2010 г. “Челопеч Майнинг” ЕАД информира РИОСВ – София,
че транспортирането на концентрат за месец август приключва до

превозване на концентрат от рудник
“Челопеч Майнинг” с тежкотоварни
камиони от село Челопеч до гара Златица.
Обгазяване на гр. Меричлери, Хасковска
област.
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Електронна поща

РИОСВ - Хасково
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11.08.2010 г.

“Зелен телефон”

В с. Балша, община Нови Искър, в района
на кариера за добив на инертни материали
има завишена радиация, която оказва
вредно влияние върху животните, които
пият от водата, изтичаща от кариерата.

РИОСВ - София
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23.08.2010 г.

“Зелен телефон”

Нерегламентирано прихваната минерална
вода и насочена към канал, в гр. Варна, кв.
Трошево, ул. “Тихомир” № 22 Б

БД - Варна
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Нерегламентирано сметище в района на с.
Горни Лозен, общ. Панчарево.

РИОСВ - София

13.08.2010 г. Следващото транспортиране ще бъде между 13 и 16
септември. Предвид информацията, РИОСВ – София ще извърши
проверка на място в периода 13-16 септември.
На 09.08.2010 г. експерти на РИОСВ – Хасково са извършили проверка в
град Меричлери. Констатирано е следното:
В момента на проверката не е установено обгазяване на града.
По информация на госпожа Кръстева - кмет на град Меричлери, на
07.08.2010 г. и в последващите дни не са получавани оплаквания от други
граждани за замърсяване на въздуха в населеното място.
В града няма производствен източник, от чиято дейност е възможно
изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферата.
На 06.08. и 07.08.2010 г. в град Меричлери и района не са регистрирани
пожари.
Направена е проверка и на данните от автоматична измервателна станция
Димитровград, при която е установено, че за същите дати ( 06.08. и 07.08
2010 г.) няма регистрирани превишения на съответните норми на
контролираните атмосферни замърсители.
Наличието на химически съставки в почвата (в частност радиоактивност),
правещи ги опасни за хората, животни и растения на основание чл. 8, ал.
1 и ал. 3, т.а / от Закона за почвите ( ЗП-ДВ, бр.89/07 г. ) компетентен
орган е Министърът на здравеопазването респ. директорите на РИОКОЗ.
В тази връзка сигналът е изпратен по компетентност до министерство на
здравеопазването.
На 25.08.2010 г. експерти на БД – Варна и представител на кметство
Младост са извършили съвместна проверка на място.
Не е констатирано изтичане на минерална вода.
През зимния сезон е било забелязано изпарение и специфична миризма от
канализационна шахта срещу бл.22. Шахтата е отворена от представители
на МОЛ „ПФОЕ” – чрез нея се отвеждат битово-фекалните води от МОЛа към градска канализация. Наблюдаваното изпарение и миризма при
студено време най-вероятно се е дължало на по-топли битови води.
Проверено е и сондажното помещение на намиращия се от другата страна
на МОЛ-а минерален сондаж Р-106х, захранващ с минерална вода дом
„Младост”. Помещението е сухо, няма течове, няма връзка с
канализацията. Минералната вода в сондажа е от дълбочина 1801 м до
дълбочина 30 м под кота терен - значително по ниско от канализацията.

На 23.08.2010 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ
– София, кмета на с. Лозен и еколога на район ”Панчарево”.
Констатирано е следното:
В местност „Дъбо”, в землището на, с. Лозен, район “Панчарево”, на
площ от около 250 кв. м. има натрупани строителни отпадъци от бетон,
дърво, талашит и земни маси.
На основание чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ДВ., бр.
91/2002 г.) са дадени предписания на кмета на район „Панчарево” за
почистване на терена, в срок до 27.09.2010г., за което писмено да бъде
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Електронна поща

Петиция
относно
строителство
на
асфалтова база край Севлиево в защитена
зона “Видима” по НАТУРА 2000.

РИОСВ – Велико
Търново

уведомена РИОСВ – София.
В постъпилата петиция са изведени три искания:
1. Да се направи проверка и ревизира заповед № 0314 от 30.03.2009 г. на
кмета на община Севлиево за допускане изработването на подробен
устройствен план (ПУП).
2. Да се направи проверка и ревизира Решение № 13/ С-ОС/2009 г., изх.
№ 437/12.03.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново за съгласуване
инвестиционното предложение „Асфалтова база”.
3. Да се направи проверка за законосъобразността на изграждането на
асфалтова база според точка 206 от приложение 1 към НАРЕДБА № 7 от
25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната
среда с оглед разположените в близост под 1 000 м заведения за
обществено хранене, къмпинг, птицекланница и свинеферма.
Първото и третото искане не са от компетентността на РИОСВ,
респективно МОСВ.
По отношение на второто искане, от страна на РИОСВ – В. Търново са
предприети следните действия в съответствие с нормативната уредба по
околна среда:
Уведомлението на “Термогазсервиз”ООД, гр.Севлиево е внесено в
РИОСВ-В.Търново под вх. № 437/26.02.2009г. Инвестиционното
предложение не попада в приложения 1 и 2 на ЗООС и не подлежи на
задължителна ОВОС или преценка необходимостта от извършване на
ОВОС. Тъй като имотът попада в границите на защитена зона по Натура
2000 “Видима” BG0000618 и в него ще се извърши промяна
предназначението на земята, за инвестиционното предложение са
приложени изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в
защитените зони (ДВ бр.73/2007г.).
След разглеждане на внесената от възложителя документация и
извършена проверка на място, РИОСВ се е произнесла в установения от
наредбата 30-дневен срок с решение за съгласуване на инвестиционното
предложение (Решение № 13/С-ОС/2009 г. на РИОСВ – В.Търново за
преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие).
Мотивите са, че изграждането и експлоатацията на асфалтовата база няма
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природните местообитания, предмет на опазване в защитената зона, а
именно:
- “Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi”;
- “Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския
до алпийския пояс”;
- “Термофилни букови гори”;
- “Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове”.
Същите напълно отсъстват както в горепосочения имот, така и в близост
до него.

Поради непосредствената близост на имота с изключително натоварения
път Габрово-Севлиево няма вероятност от отрицателно въздействие и
върху бозайници, костенурки и насекоми, предмет на опазване в
защитената зона.
Що се отнася до видовете водолюбиви животни: риби, жаби, тритони,
водна костенурка, ручеен рак, бисерна мида и видра, тяхното повлияване
е възможно с емисии на замърсени води в река Видима. Това е избегнато
технологично (предварителният проект не предвижда заустване на
битови води в реката, а събирането им във водоплътна яма и извозването
им за пречистване на 2 км. до ГПСОВ-Севлиево. Производствени води от
обекта не се формират) и е поставено като условие в Решението за ОС,
наред с редица други допълнителни условия за осъществяване на
дейността.
Решението е издадено на 12.03.2009 г. и е оповестено на 16.03.2009 г. на
интернет страницата на инспекцията в раздел
“Оценка на
съвместимостта”/ Решения /Решения без въздействия/, като е спазен 7
дневния срок съгласно чл.19 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в
защитените зони.
Решението на РИОСВ не е обжалвано по административен или по
съдебен ред, в установените в АПК срокове за обжалване.
Не е извършвана процедура по екологична оценка на ПУП-План за
застрояване за изграждане на асфалтова база в поземлен имот №
65927.121.10, м. Чакала, по кадастралната карта на гр. Севлиево, тъй като
такава не се изисква, защото инвестиционното предложение не попада в
приложения №1 и №2 на ЗООС (Съгласно чл. 85 ал.1 от ЗООС
екологичната оценка е задължителна за планове и програми в
областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт,
енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и
промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни
съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато
тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на
инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 ).
За изграждане на асфалтова база в поземлен имот № 65927.121.10, м.
Чакала, по кадастралната карта на гр. Севлиево е спазена нормативната
уредба по ОВОС и ОС, а за одобрения от Община Севлиево ПУП за
застрояване не се изисква извършване на екологична оценка, тъй като
дейността производство на асфалт не попада в приложения 1 и 2 на
ЗООС.
Въпросът за наличието или не на едно такова производство в района, е
въпрос на териториално-устройствено планиране, каквото все още липсва
в община Севлиево.
Във връзка със следващите процедури за реализирането на обекта, с
писмо № 437 от 29.09.2009 г., РИОСВ –В. Търново писмено информира
възложителя за изискванията на Законодателството в областта на
опазване на околната среда при проектирането и въвеждането в
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Обгазяване на съседни населени места от
горене на депо за ТБО на община В.
Търново, в с. Шереметя.

РИОСВ – Велико
Търново

експлоатация на обекти, извършващи производство на асфалтови и
битумни смеси.
За изясняване на обстоятелствата за етапа на който се намира
изграждането на асфалтовата база, на 27.08.2010 г. експерти на РИОСВ –
В. Търново са извършили проверка на място, при която е констатирано
следното:
От Община Севлиево е издадено Разрешение за строеж № 2
от 05.01.2010 г. на асфалтовата база, което не е обжалвано в
законоустановения срок и е влязло в сила от 20.01.20010 г;
Към 02.08.2010 г. обектът е завършен в груб строеж.
Монтирана е и асфалто-смесителната инсталация.
С изх. №
93024.13/02.08.2010 г. от Община Севлиево е издадено Удостоверение за
това, че на основание одобрени архитектурни проекти и разрешение за
строеж е изграден обект “Асфалтова база”. Изградените сгради са
нанесени в кадастралната карта на района съгласно Удостоверение № 994091-07-10-1949/23.08.2010 г. от АГКК гр. Габрово.
На изпускащото устройство – комин към асфалтосмесител е
изградена пробовземна точка за измерване на емисиите в атмосферния
въздух, утвърдена със Заповед № 254/06.07.2010 г. на Директора на
РИОСВ - В.Търново.
Инвеститорът предвижда в периода 30.08.2010 г. до
20.09.2010 г. да бъдат извършени 72 часови проби на съоръженията, по
време на които ще бъде извършен и изискващия се собствен мониторинг
на отделящите се емисии чрез възлагане на акредитирана лаборатория.
Произведеният асфалт по време на тези проби ще бъде използван за
покриване на площадката на обекта, която в момента е насипана с трошен
камък.
Съгласие за разрешение за ползване на асфалтовата база от страна на
РИОСВ ще бъде дадено, само ако резултатите от измерванията, докажат
спазване на нормите за допустими емисии за този вид производство,
определени в чл.27 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии
(НДЕ) на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от
обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
На 24.08.2010 г. експерти от РИОСВ – В. Търново са извършили проверка
на място. По данни на управителя на оператора на депото, същото е било
запалено умишлено вечерта на 20.08.2010 г. от неизвестни извършители
поради липсата на 24 часова охрана. В момента на проверката, охраната
на депото е липсвала, а горенето е продължавало.
Установено е, че на депото липсват налични земни маси за запръстяване
и потушаване на горенето, което е задължение на оператора съгласно
договора с община В. Търново. Съставен е АУАН №35/25.08.2010 г. за
нарушение на чл.6 ал.2 от ЗУО. Дадено е предписание в срок до
27.08.2010 г. да се преустанови горенето на депото за ТБО в с.Шереметя,
чрез запръстяване на работния участък и спешно да се предприемат
необходимите действия при пожар, аварии и др. бедствия, съобразно
утвърдения “Авариен план”.
На кмета на община В. Търново е дадено предписание в срок до
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27.08.2010 г.

“Зелен телефон”

На 200 м. от хотел “Ордел СПА”, гр.
Добринище, в охранителна зона се
извършва нерегламентиран сондаж за
минерална вода.

БД - Благоевград
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30.08.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в кв.
Веселчане, гр. Кърджали.

РИОСВ - Хасково

31.08.2010 г. да осигури 24 часова надеждна охрана на депото за ТБО в с.
Шереметя, с цел ограничаване на свободния достъп до територията и
предотвратяване на нерегламентираното запалване и изхвърляне на
отпадъци на депото, както и да осигури необходимите земни маси с цел
преустановяване горенето на депото.
На 30.08.2010 г. е извършена проверка от инспектори на Басейнова
дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. Констатирано е
следното:
На около 200 м. от хотел “Орбел” в гр. Добринище се строи частна сграда
(според присъстващите работници) на стръмен терен на десния бряг на
реката. При направения оглед на обекта и на терена около него не са били
установени следи от извършване на сондажни дейности.
Влошената екологична обстановка в гр. Кърджали, в резултат от
дейността на „ОЦК” АД е приоритетна в контролната дейност
изпълнявана от РИОСВ – Хасково. В резултат на това на „ОЦК” АД са
издадени предписания, съставени актове и наказателни постановления и
наложени текущи месечни санкции.
За не изпълнение на мерките от Инвестиционната програма за
привеждане в съответствие с условията на Комплексно разрешително №
124/2006г., относно нормите за допустими емисии (НДЕ) на серен
диоксид, олово и кадмий в отпадъчните газове от Инсталацията за
производство на олово и оловни сплави, изпускани в атмосферния въздух
и системни превишения на нормите за серен диоксид , на основание чл.28
ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на „ОЦК” АД е
издадена заповед на Директора на РИОСВ – Хасково - да се намали с 30
% капацитета на Инсталация за производство на олово и оловни сплави,
до отстраняване на причините, довели до издаване на заповедта.
Във връзка с продължаващата тенденция за регистриране на наднормени
нива на серен диоксид във въздуха на гр. Кърджали в РИОСВ – Хасково е
получено писмо от г-жа Евдокия Манева – зам. министър на околната
среда и водите с указание, че при регистриране на повече от две
превишения на СЧН за серен диоксид в атмосферния въздух на гр.
Кърджали, в рамките на един месец, считано от 01.09.2010 г., да бъдат
предприети необходимите действия в съответствие с разпоредбите на
чл.28 ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух( ДВ, бр.
45/1999г.) включително спиране на инсталацията, до привеждането й в
съответствие с условията на издаденото КР № 124/2006 г.
Относно конкретния случай за ударно обгазяване на гр. Кърджали на
28.08.2010г., в АИС „Студен кладенец” гр. Кърджали няма регистрирано
превишение на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух през този
ден.

