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Предприети действия
На 04.02. експертите на РИОСВ-София са извършили оглед по поречието
на реката, при който е констатирано, че водите на р. Блато са оцветени в
наситен син цвят. Извършена е и проверка на предприятието за
производство на хартия „Санитекс Пейпър” ООД, при която е
констатирано, че замърсяването е в резултат на аварийна ситуация в
предприятието - допуснато е изтичане и заустване на отпадъчни води от
производствената дейност в съществуващ канал на фуражен завод. От
там отпадъчните води се заустват в р. Блато без пречистване. Дадени са
предписания на ръководството на фирмата да се предприемат мерки за
прекъсване на връзката към този съществуващ канал.
На място са взети водни проби за физикохимичен анализ от мобилната
лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/.
РИОСВ – София ще предприеме административно наказателни действия
към фирмата замърсител.

1.

04.02.2010 г.

По зелен телефон

Наситено синьо оцветяване на реката, която тече между
Околовръстно шосе и с. Требич.

РИОСВ- София

2.

11.02.2010 г.

По зелен телефон

На ул. „Хайдушка поляна” 9, град София, служители на
Топлофикация София копаят с багер и унищожават
дърветата.

3.

22.02.2010 г.

По зелен телефон

Замърсяване на атмосферния въздух със сажди от
дейността на хлебопекарна, собственост на ЕТ „БобиГеорги Чуролянов” в село Склаве, община Сандански.

Препратен по
компетентност на
Столична
община.
РИОСВБлагоевград

На 24.02.2010 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ
Благоевград, съвместно с представители на община Сандански и кмета на
с. Склаве на фурна за печене на хляб ЕТ” Георги Чуролянов-Боби”.
Обектът притежава удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строеж „Хлебопекарна – преустройство на жилищен етаж” (строеж V
категория – чл. 137 от ЗУТ), издадено от община Сандански.
Като гориво се използват дървесни стърготини (трици и талаш). Фурната
като горивна инсталация работи 8-10 часа/ден. При извършена предходна
проверка на 24.07.2008 г. са дадени предписания относно:
-издигане на комина на височина 5 м. над най-високата жилищна сграда,
в радиус от 50 м. (съгласно чл. 4, ал.3 от Наредба №1/2005 г.);
-предвиждане на пречиствателно съоръжение за улавяне на прах и сажди,
преди изпускане на димните газове или преминаване на друг вид гориво.
При проверката на 24.02.2010 г. е констатирано, че комина е издигнат, но
не е монтирано пречиствателно съоръжение, което съгласно ЗООС е
неизпълнение на предписание и е съставен акт за установяване на
административно нарушение.

На управителя е дадено предписание в срок до 10.04.2010 г. да докладва в
РИОСВ – Благоевград за предприетите мерки за ограничаване
замърсяването на въздуха с „дим и сажди”, включително монтиране на
пречиствателно съоръжение.

