ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

5.11.2013 г.

„Зелен телефон“

На входа на гр. Костинброд, при моста над р.
Белица е забелязана поставена тръба, от която
в реката са изтичали отпадъчни, оцветени води със
силна неприятна миризма.

РИОСВ София

2

7.11.2013 г.

„Зелен телефон“

В момента по река Тополница в района на с.
Петрич, общ. Златица, тече пяна, има и силна
неприятна миризма.

РИОСВ София

3

28.11.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване водите на р. Малък Искър от рудник,
намиращ се близо до гр. Етрополе.

РИОСВ София

4

12.12.2013 г.

Електронна поща

Ежедневни палежи на гуми на нерегламентирано
общинско сметище на община Ямбол в землището
на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа и липса на
информация по ЗООС на сайта на РИОСВ – Стара
Загора.

РИОСВ Стара Загора

Предприети действия
От експерти на РИОСВ София е извършена проверка на
място. При проверката е констатирано следното:
На изход отливен канал на канализационната система са
изтичали води, оцветени в сиво-бяло млечен цвят, със
специфична миризма (различна от битово-фекалната) и
наличие на отлагания по дъното и брега на реката (след
отливния канал), оцветени в бяло.
Дадено е предписание на „В и К“ ЕООД, гр. София, да
осъществява контрол за качеството на заустващите в
канализацията отпадъчни води от абонатите.
На 07.11.2013 г. от експрети на РИОСВ София е
извършена комплексна проверка в района на община
Златица и община Челопеч.
При провеката са взети водни проби за анализ от р.
Тополница (в района на с. Петрич).
Резултатите от направения физико-химичния анализ на
водните
проби
не
показват
превишения
на
законоустановените норми.
На 11.12.2013 г. от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка на РК „Елаците“ АД. При проверката
е контатирано следното:
Дружеството има издадено разрешително за заустване на
отпадъчните води, формирани от производствената
дейност, като от РИОСВ София ежегодно се осъществява
кантрол и при канстатиране на неспазване на условията му
се налагат санкции.
От 2010 г., част от формираните отпадъчни води се
пречистват от ПСОВ на кота 950 м. Към момента на
проверката е изградена ПСОВ на кота 840 м, която още не
е въведена в експлоатация, чието предназначение е да
улавя всичките отпадъчни води, които не са обхванати от
ПСОВ на кота 950 м.
От РИОСВ Стара Загора е дадено предписание на кмета на
община Ямбол ежедневно да предоставя информация до
инспекцията за приложените мерки относно възникнали
нерегламентирани запалвания на депонираните отпадъци
на площадката на депото, по пътя към депото и в близост

5

13.12.2013 г.

„Зелен телефон“

Преди около един час е забелязано побеляване на
водите на река Габра, както и отлагания от
замърсяване с отпадъчни води от
„Млекопреработвателно предприятие“, с.
Драготинци, стопанисвано от ЕТ „Спас Стефанов –
Белите камъни”.

РИОСВ София

6

18.12.2013 г.

Електронна поща

Община Балчик

7

30.12.2013 г.

„Зелен телефон“

Наличие на нерегламентирано сметище в района на
община Балчик.
Нерегламентирана сеч в ЗМ „Лиман“, ЗЗ „Галата“,
на около 500 м. до 1 км. от устието на Паша дере.

РИОСВ Варна

до оградата на депото.
На интернет страницата на РИОСВ Стара Загора е
публикувана
информацията
за
първоначалните
уведомления за инвестиционни намерения и актове по
Глава VІ от ЗООС, която се обновява периодично.
Във връзка с постъпила жалба от РИОСВ София е
започнато
наблюдение
на
„Млекопреработвателно
предприятие“, с. Драготинци, стопанисвано от ЕТ „Спас
Стефанов – белите камъни”.
Извършени са проверки на обекта на 31.07.2013 г.
(съвместно с БДУВ-ДР-Плевен), на 29.08.2013 г., на
11.10.2013 г. (направените експресни анализи на водни
проби от отпадъчните води от обекта показват, че няма
превишения на нормите) и на 19.12.2013 г. (не са
установени нарушения на екологичното законодателство).
Сигналът е препратен по компетентност на Община
Балчик.
От експерти на РИОСВ Варна е извършена проверка на
място, като е извършен оглед на терена от компресорна
станция Галата до бреговата ивица пред ЗМ „Лиман“ и
„Паша дере”, попадащ на територията на ЗЗ „Галата“. Не е
констатирана нерегламентирана сеч на дървета.
В близост до ЗМ „Лиман“, на около 80 м в северна посока
и на 8 м от брега, е констатирано наличие на сондираща
установка, извършваща проучвателно сондиране във
връзка с трасето на газопровод „Южен поток“.

