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Сигнал
Нарушения
в
зона
„Емине”
с
идентификационен код BG0002043 и в
защитена местност “Иракли” в землището
на с. Емона, община Несебър, област
Бургас.

Отговорна институция
РИОСВ - Бургас

Предприети действия
На 03.07.2013 г. от експерти на РИОСВ - Бургас,
съвместно с представители на РДГ – Бургас, ТП
ДГС Несебър, община Несебър и РУП Несебър, е
извършена проверка на място. Направен е обход на
района между устието на река Вая, пътя за с. Емона,
Защитена местност (ЗМ) „Иракли“ и Черно море.
Целият район, предмет на проверката попада в две
Защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие: BG0001004 „ЕминеИракли“ и BG0002043 „Емине”.
При проверката е констатирано следното:
В границите на ЗМ „Иракли“ има няколко
плажуващи и една палатка с двама къмпингуващи,
които са влезли в защитената територия пеша, не
палят огън и не замърсяват района. Съгласно
режима на защитената територия се забранява
къмпиране в границите й. За констатираното
нарушение от РИОСВ – Бургас е съставен акт за
установяване на административно нарушение.
Къмпингуващите са запознати със забранителния
режим за защитената местност и са напуснали
района на защитената територия.
Извън границите на защитената територия е
установено наличие на 7 броя палатки в плажната
ивица и 15 броя в горската територия,
непосредствено до плажната ивица. Не е установено
палене на огън, сеч на дървесина и замърсяване в
района на къмпингуващите. Установено е и
преминаване на автомобили по полските пътища и
паркиране в частни имоти, непосредствено до
полския път. Няма увредени местообитания,
предмет на опазване на защитените зони. В
забранителния режим на ЗЗ „Емине“ няма забрана за
извършване на къмпиране.
Имотите, в които къмпингуват гражданите, са
частна собственост. Съгласно чл. 34, ал .4 от
Наредба №1 за осигуряване на обществения ред,
спокойствието и сигурността на гражданите, за
опазване на общинската собственост и околната
среда, за безопасността на движение на територията
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02.07.2013 г.

Електронна поща

Нарушения в коритото на реката в гр.
Дупница в резултат на новостроящ се
мост.

БДЗБР – Благоевград
РИОСВ - Перник
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03.07.2013 г.

„Зелен телефон“

РИОСВ - София
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05.07.2013 г.

Електронна поща

Миризми в с. Чепинци от дейността на
„Изола Петров“.
Постъпило запитване за състоянието на
Централен плаж, гр. Черноморец.

РИОСВ – Бургас

на община Несебър се забранява разполагането на
палатки и/или „каравани“ извън туристическите
обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на
т. 2.8 от приложение №1 на Наредба за
категоризиране на средствата за подслон, местата за
настаняване и заведенията за хранене и развлечение.
Контрол по спазване на цитираната забрана на
Наредба №1 на община Несебър се извършва от
Управление на полицията в гр. Обзор.
На 10.07.2013 г. е извършена проверка на място от
представители на БДЗБР – Благоевград, РИОСВ –
Перник и община Дупница. При проверката е
констатирано следното:
В момента на проверката строителните работи са
завършени. Мостът е изграден от 2 покривни панели
монтирани върху стари, съществуващи подпорни
стени.
При изграждането му, не са рязани дървета и не са
извършвани никакви дейности в леглото на реката.
Светлият отвор на моста е с размери около 6,00 х
3,00 м и той не нарушава проводимостта на участъка
от речното легло на р. Дупнишка Бистрица.
На десният бряг са разположени параграфски земи с
изградени вили извън регулацията на гр. Дупница,
за достъпа до които не е изграден обслужващ път.
Над моста и под него са изградени други стари
пешеходни мостчета, всяко от които самостоятелно
осигурява достъпа до вилите. Самите мостчета са
със светъл отвор приблизително със същите размери
и не нарушават проводимостта на речното легло в
участъка.
Нарушения на законодателството в областта на
опазването на околната среда не са констатирани.
От община Дупница е съставен Акг № 2/08.07.2013
г. на физическо лице за нарушение на чл. 223 от
ЗУТ.
Дружеството е изпратило уведомително писмо на
РИОСВ – София за спиране на дейността си.
На 05.07.2013 г. от експерти на РИОСВ - Бургас е
извършена проверка на място, при която е
констатирано, че няма изтичане и заустване на
отпадъчни води на плажа и в прилежащите морски
води. Водата в морето е с естествен цвят и мирис.
Плажната ивица е чиста, на места са разположени
контейнери за събиране на отпадъци. В момента на
проверката на плажа е функционирало едно
заведение – бар „Бун“, отпадъчните води от което,
посредством помпа и изграден за целта колектор се
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05.07.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на морски води от Шокъров
канал в гр. Варна.

РИОСВ - Варна
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05.07.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
фабрика „Победа“ в кв. Изгрев.

РИОСВ - София
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08.07.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
фабрика „Спетема“.

РИОСВ - София
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08.07.2013 г.

„Зелен телефон“

От шламохранилището на ТЕЦ Република
вече трети ден се получава силно

РИОСВ - Перник

претласкват и включват към съществуващата
канализационна система на гр. Черноморец.
В изпълнение на даденото при проверката
предписание, в РИОСВ – Бургас е представена
схема за преместваеми обекти и съоръжения на
отпадъчните води от „Черноморец“ в част ВиК, за
начина на водоснабдяване и отвеждане на
отпадъчните води от обектите на плажа. Съгласно
схемата, която е съгласувана от „ВиК“ ЕАД, гр.
Бургас, всички формирани отпадъчни води от
преместваемите обекти на плажа е предвидено да се
отвеждат
и
включват
в
съществуващата
канализационна система на гр. Черноморец.
На 05.07.2013 г. от експерти на РИОСВ – Варна е
извършена проверка на място. При проверката е
констатирно, че техническото съоръжение за
механично задържане на твърди компоненти –
решетка три броя е почистено.
На адрес в гр. София, ж.к. Изгрев, бул. „Самоков“ №
60 се помещава производствената площадка на
„Полиграфически изделия върху метални листа
(ПИМ)“ АД.
На 01.07.2013 г. „ПИМ“ АД е информирала РИОСВ
– София, че на 28.06.2013 г. ще работи (на
едносменен режим) лакировъчен конвейер в
часовете от 9 до 15.30 ч. След тази дата дружеството
няма да извършва дейност.
При стартиране на производствения процес, за което
РИОСВ – София ще бъде писмено уведомена, от
експерти на инспекцията ще се извърши проверка на
място.
От началото на 2013 г. до момента в РИОСВ –
София са постъпили редица сигнали от страна на гжа Апостолова, относно неприятни миризми от
фабрика за кафе към фирма „Спетема Продакшън“
ЕООД, гр. Божурище.
На 13.05.2013 г. е извършена проверка на обекта
При направения обход по границите на
производствената площадка органолептично не са
установени миризми.
На 18.06.2013 г., във връзка със Заповед № РД74/17.06.2013 г. на директора на РИОСВ – София, е
извършена комплексна проверка на обекта. При
извършения
обход
по
границите
на
производствената площадка органолептично не са
установени миризми.
От експерти на РИОСВ – Перник е извършена
проверка на място. При проверката е констатирано

запрашаване на атмосферния въздух.
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01 – 05 - 08 26.07.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
завод „Калцит“.

РИОСВ - Пловдив

следното:
На 08.07.2013 г., около 13.30 ч., вследствие на
североизточен вятър, се е наблюдавало наличие на
неорганизирани прахови емисии от повърхността на
депото. По данни на представителя на дружеството
следствие възникнала авария с Първа багерна група
към ТЕЦ Република, повърхността на депото (от
към северната и западната част) не е било
овлажнено.
За ограничаване на неорганизираните прахови
емисии оператора на сгуроотвала е предприел
следните мерки:
- за овлажняване на максимална площ от
повърхността на депото е извършено намиване с две
помпи от водите на река Струма;
- организирано е наблюдение от дежурния персонал
на сухия участък от депото, като по този начин
ежечасно е подавана информация в РИОСВ –
Перник за състоянието в района;
- организирано е удължено работно време на
ремонтната бригада за отстраняване на аварията с
Първа багерна група.
На Топлофикация – Перник АД е съставен Акт №
00013/10.06.2013 г.
На 03.07.2013 г. от експерти на РИОСВ – Пловдив е
извършена проверка на обекта. При проверката е
констатирано следното:
С непрекъснат цикъл (24 часа в денонощие) са
Варова пещ № 3 и Карбидна пещ (електродъгова
пещ), а останалите производства са на 8 часов
режим на работа.
Съгласно уведомително писмо на „КАЛЦИТ” АД,
считано от 12.06.2013 г. в „Карбиден цех” се
възобновява работата на карбидна пещ, след
проведен планов ремонт, свързан с подмяна на
всички ръкави на ръкавния филтър след пещта.
Ръкавният филтър след карбидна пещ работи
ефективно, при стойности на технологичните
параметри, осигуряващи оптимално пречистване на
отпадъчните газове. Всички технологични журнали
се водят редовно, като за периода от 12.06.2013 г. до
датата на проверката 03.07.2013 г. няма
регистрирани анормални режими на работа на
технологичните съоръжения.
При извършеното обследване на района на
производствената
площадка
е
установено
минимален пропуск от комина над карбидна пещ,
дължащо се на недобро уплътняване. В тази връзка

на оператора е дадено предписание да извърши
рехабилитация на уплътнението на комина към
карбидна пещ, което е изпълнено в срок.
От представения от оператора доклад за резултати
от извършени собствени периодични измервания на
нивата на шум в околната среда, проведени през м.
декември, 2012 г., е видно, че няма измерени нива
на шум, превишаващи определените норми.
От представения от оператора доклад с протоколи за
проведени през м. декември 2012 г. собствени
периодични измервания на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух, показват нива на
всички контролирани показатели в съответствие с
определените емисионните норми.
За изясняване на обстоятелствата, изнесени в
сигнала от 26.07.2013 г., е изискана писмена
информация от оператора, свързана с натоварването
на мощностите в „Карбиден цех” за периода от
03.07.2013 г. до 26.07.2013 г., стойностите на
контролираните параметри, осигуряващи оптимална
работа на пречиствателното съоръжение след
„карбидна пещ” и наличие на аварийни ситуации и
анормални режими на работа в цеха за същия
период. От представена информация и приложената
справка за стойностите на контролираните
параметри на ръкавния филтър е видно, че за
периода от 01.07.2013 до 31.07.2013 г., всички
стойности на показател Δр са под установената с
издаденото комплексно разрешително за обекта
норма.
При работата на ръкавния филтър се съблюдава и
температурата на отпадъчните газове, подлежащи
на пречистване. Конструктивно, с цел предпазване
от запалване на ръкавите, е предвидена защита при
повишаване на температурата на отпадъчните
газове, която е автоматично изключване на
филтъра. В тази ситуация „карбидна пещ” се спира.
Предвид високата температура и невъзможността
моментално да спре процеса в пещта, формираните
отпадъчни газове се изпускат през комина без
пречистване, в продължение на около 15 минути.
Процесът в цеха се възстановява след регистриране
на по-ниски стойности на температурата на
газовете. Тази е най-вероятно причината за
подаваните сигнали.
Контролът от страна на РИОСВ - Пловдив ще
продължи и при констатирани нарушения на
екологичното законодателство ще бъдат предприети
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09.07.2013

Електронна поща

Сигнал срещу изготвен отговор от
РИОСВ - Русе за условията при които се
отглеждат мечките в лесопарк Липник, гр.
Русе

РИОСВ - Русе

предвидените административно-наказателни мерки.
На 11.07.2013 г. от експерти на РИОСВ – Русе,
съвместно с представители на община Русе е
извършена проверка на място. При проверката е
констатирано следното:
Двете кафяви мечки са в много добро биологично
(етологично) състояние. Нямат видими симптоми на
заболявания и следи от наранявания. Няма признаци
на загуба на тегло. Активни и контактни са.
Мечките са собственост на община Русе. Същите са
родени през 2007 г. в лесопарк “Липник” от
родители, придобити през 1993 г. чрез покупка от
вивариум „Корнисош” към Горско стопанство
„Лъки”. Родителите са маркирани с трайна
маркировка-микрочип. Малките са регистрирани в
РИОСВ - Русе с регистрационни карти съгласно
изискванията на чл. 70 от Закона за биологичното
разнообразие. Животните са
маркирани
с
микрочипове.
Осигурено е постоянно полагане на грижи за
мечките от фирма “Паркстрой “ЕООД-Русе, като е
назначен служител, който почиства клетките и
храни животните. Лицето е обучено и е преминало
курс за хуманно отношение към животните.
Клетката е почистена, поддържа се необходимата
хигиена. Няма никакви хранителни отпадъци. Има
предпазна стабилна метална решетка, която се
поддържа в добро състояние. Осигурено е
наличието на постоянно течаща вода от вън. Има
две малки бетонови корита с вода с площ по около 1
кв. м, но същите не отговорят на критериите за
басейни за къпане с размери, съответстващи на
изискванията на вида.
На животните се осигурява фураж-смески с
витамини, с цел балансиран хранителен режим.
Допълнително на животните се предоставят
плодове, предимно ябълки.
Въпреки, че обектът няма статут на зоологическа
градина, нормативно определените изисквания за
отглеждане на вида са регламентирани единствено в
НАРЕДБА № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда
за лицензиране на зоологическите градини
(ДВ, бр. 43 /2006 г.). Съгласно тази наредба е
необходима закрита площ общо от 24 кв. м и
открита площ от 150 (+ 20) кв.м.
Мечките се намират в клетка, състояща се от две
помещения с площ общо 63 кв. м. и обособена
бърлога с площ около 6 кв.м. Липсва откритата
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10.07.2013

„Зелен телефон“

Замърсяване с отпадъци в Студентски
парк, не е почиствано от три дни.

Столична община
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10.07.2013

„Зелен телефон“

Сигнал за системно обгазяване и миризми
от стъкларски завод СТИНД – София,
район „Военна Рампа“

РИОСВ - София

площ от 150 (+20) кв.м.
Помещението, в което се намират мечките, не може
да се отнесе по критериите на Закона за
биологичното разнообразие и НАРЕДБА № 1 от
9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на
зоологическите градини към категорията на
зоологическите градини, нито към спасителните
центрове и центровете за размножаване и
отглеждане на животни.
Община Русе е необходимо да предприеме действия
за подобряване на условията за отглеждане или за
преместването на двете кафяви мечки в лицензирано
заведение.
В периода 2008 - 2013 г., общината е търсила
съдействие от МОСВ за преместването им, но към
настоящия момент, капацитетът на всички
зоологически градини, както и на Парка за
„танцуващи” мечки в гр. Белица е изчерпан.
Правомощие за предоставянето в зоологическа или
ботаническа градина или на спасителни центрове
съгласно чл. 106, т. 3 от ЗБР има единствено
министърът на околната среда и водите в случаите
на отнети живи екземпляри в полза на държавата по
чл. 129, ал. 1 от същия закон. Към настоящия
момент не е установено нарушение и животните не
са отнети в полза на държавата.
Сигналът е изпратен по компетентност на Столичен
инспекторат
На 12.07.2013 г. от инспектори от РИ „Студентски“
е извършена проверка в парк „Студентски“, при
която е установено, че фирма „Комунална Техника“
ЕООД извършва в момента на проверката следните
дейности:
- косене на тревни площи и събиране на окосената
трева;
- поддържане на чистотата в масово посещавани
места (алеи и тревни площи);
- товарене и извозване с камион на битови отпадъци
до сметище (от оборки и паркови кошчета);
- товарене и извозване с камион на растителни
отпадъци до сметище (клони и трева).
Парковите кошчета, тревните площи и алеите са
били почистени.
За цитирания период, проведените измервания с
мобилната лаборатория за контрол качеството на
атмосферния въздух към ИАОС, не показват
превишения
на
нормативно
установените
имисионни стойности на изследваните показатели.
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11.07.2013

Електронна поща

Извършване на дейности в речното
корито на р. Тученица в землището на гр.
Плевен, общ. Плевен, свързани с
изграждане на дясна подпорна стена и
временна земно – насипна дига за
отбиване на строителните води.

БДУВДР - Плевен
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„Зелен телефон“

Столична община
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15.07.2013 г.

Електронна поща

Сеч на дървета в междублоковото
пространство
от
собственика
на
хранителния магазин на адрес „Дравски
Бой“ №3.
Постъпило
запитване
относно
положението
на
„Иракли“,
и
проучванията за шистов газ.

РИОСВ – Бургас

На 17.07.2013 г. е извършена проверка на място от
експерти на БДУВДР – Плевен, съвместно с
представители на община Плевен. При проверката е
констатирано следното:
В участък от р. Тученица, с дължина около 50 м в
землището на гр. Плевен, на десния бряг на реката
от „Аргогруп Екзакт“ ООД гр. София се извършват
дейности в речното корито по изграждане на
стоманобетонова подпорна стена. Подпорната стена
е съоръжение за защита от вредното въздействие на
водите. Не е представено действащо разрешително
за ползване на воден обект за съответната цел на
ползване, издадено по Закона за водите.
Във връзка с констатираното нарушение до
„Аргогруп Екзакт“ ООД гр. София е изпратена
покана за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение
Сигналът е изпратен по компетентност на Столичен
инспекторат, Столична община.
Относно незаконно застрояване в Иракли следва да
се отбележи, че с това наименование има обявена
защитена територия, определена по реда на Закона
за защитените територии – защитена местност
„Иракли. Защитената местност е с площ 42,3 ха и в
границите й не е допускано и не е извършвано
строителство.
Визираното от подателя на сигнала „Иракли”
съдържа различни местности по скици за
местоположение на имоти, като „Кладери”, „Мегало
Алан”, „Шапка” и други.
Площ от 1128,279 ха е включена в границите на
защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 – ЗЗ
BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна,
Към днешна дата тази зона няма заповед за
обявяване,
съответно
забранителен
режим.
Територията на ЗЗ BG0001004 „Емине-Иракли”
влиза в границите на ЗЗ BG00002043 „Емине” за
опазване на дивите птици, обявена със Заповед №
РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), която е с
утвърден режим и изброени конкретни имоти със
забрана за допускане и извършване на жилищно,
курортно и вилно строителство до утвърждаване на
нов Общ устройствен план на община Несебър.
Няма нарушаване на тази забрана.

Съгласно
българското
законодателство
в
защитените зони няма изрична забрана за
строителство, с изключение на временната забрана
описана по-горе. За останалите имоти в ЗЗ
BG00002043 „Емине” действа общия ред на
българското законодателство, т.е. извършва се
процедура при заявен инвестиционен интерес, както
по реда на Закона за опазване на околната среда,
така и/или по реда на Закона за биологичното
разнообразие. Етап от тези процедури е осигуряване
на обществен достъп на представената пред
компетентния орган по околна среда информация
засягаща компонентите и факторите на околната
среда, в това число и вероятното въздействие върху
предметите на опазване в защитените зони. В този
момент всички заинтересовани физически и
юридически лица и граждани биха могли да
представят
мотивирани
възражения
за
реализирането на конкретното инвестиционно
предложение, план, програма или проект.
Предвид описаното до тук, в района на т. нар.
Иракли са проведени няколко процедури във връзка
с екологичното законодателство.
Достигнала заключителен етап и предмет на
обществено внимание е процедурата по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
съвместена с оценка за съвместимост, за която от
директора на РИОСВ - Бургас с Решение БС №106/11.08.2011 г. одобрява осъществяването на
инвестиционно предложение: “Изграждане на
ваканционен комплекс в поземлени имоти №,№:
27454.23.85, 27454.23.63 и 27454.23.19, местност
“Кладери” в землището на с.Емона, община
Несебър”, с възложител “Емона 2000” ЕООД. След
приключването на процедурата от страна на
инспекцията, възложителят е представил за
одобряване
инвестиционни
проекти
пред
общинските органи в община Несебър, като не е
спазил заложените
ограничения
относно
параметрите и броя на одобрените в решението по
ОВОС сгради и прилежаща инфраструктура.
Предвид това директорът на РИОСВ - Бургас, със
заповед, е наложил забрана, и към днешна дата в
имотите не се извършва строителство.
Дейностите, свързани с проучване и добив на
шистов газ, при които се използва технологията
хидравлично разбиване са забранени с Решение на
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16.07.2013 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на пясъчната коса, намираща
се между Черно море и Поморийското
езеро, със строителни отпадъци от строящ
се хотел, който е първи обект след военно
почивния дом.

РИОСВ - Бургас
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„Зелен телефон“

В района на с. Джурово, с. Видраре, река
Малък Искър
от една
седмица,
включително и в момента е с променен –
синьо-бял цвят.

РИОСВ – София
БДДР - Плевен

41-вото Народно събрание, прието на 18 януари
2012 г.
Решението на Народното събрание, прието на
18.01.2012 г., се отнася за забрана на добива на
шистов газ и прилагането на технология за
хидравлично разбиване при проучването или добива
на нефт и природен газ. Решението не се отнася за
търсене, проучване и добив на нефт и газ, при които
се използват класическите технологии.
С влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за опазване на околната среда
(обн. ДВ, бр.32/24.04.2012 г.) са регламентирани поясно изискванията за провеждане на процедури по
реда на глава шеста от този закон, при
инвестиционни намерения за търсене, проучване и
добив на нефт и газ. По отношение на намеренията
за търсене, проучване и добив на неконвенционални
въглеводороди, в т.ч. шистов газ, са въведени построги изисквания, като тези намерения са предмет
на задължителна оценка на въздействието върху
околната среда, с компетентен орган за вземане на
решение - министърът на околната среда и водите.
Допълнително, с цел яснота при прилагането, чрез
разширение на списъка на инвестиционните
намерения в Приложение № 2 на ЗООС, е
регламентирано изискване, всички проучвателни
сондажи за нефт и газ да подлежат на процедура по
преценяване на необходимостта от ОВОС.
На 16.07.2013 г. от експерт на РИОСВ – Бургас и
представител на община Поморие е извършена
проверка на място. При проверката е констатирано
следното:
В имот № 57491.501.14 има започнат строеж. За
него има издадено Разрешение за строеж №
144/11.12.2009 г. от община Поморие.
В момента на проверката строителството е спряно и
на обекта не се работи. Строителният обект е
ограден с метална ограда. В границите на
строителната площадка има натрупани земни маси
от изкопни работи и строителни отпадъци. Извън
границите на имота, в който се извършва
строителството не е констатирано наличие на
строителни отпадъци.
На 24.07.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка по поречието р. Малък Искър в
общините Правец и Етрополе, от с. Видраре до гр.
Етраполе и Рудодобивен комплекс “ЕЛАЦИТЕ” АД.
При проверката е констатирано е следното:

Преди с. Видраре водите на р. Малък Искър са сивосини, като има видими отлагания в сиво-кафяво по
дъното на реката. На моста преди с. Джурово –
водите са сиво-сини, като има видими следи от
отлагания по дъното, няма мирис. На стария мост
при с. Малък Искър – водите са синьо-сиви с
отлагания по камъните. При с. Лъга – водите са по
наситено синьо-сиво и отлаганията са сиви по
камъните, дъното и брега. На „Табашкия мост“ – гр.
Етрополе, водите на р. Малък Искър са синьо-сиво
със сиви отлагания по камъните. Преди влизане на
водите от р. Малък Искър в гр. Етрополе – до бивш
стопански двор, водите са бистри, няма отлагания
по дъното.
Извършена е комплексна проверка на Рудодобивен
комплекс „Елаците мед” АД, гр. Етрополе Направен
е обход на производствената площадка на
дружеството и местата на заустване, определени с
издаденото им Разрешително за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води. Констатирано е, че от източните
табани, се заустват в р. Малък Искър скатни води
оцветени в сиво–бял цвят.
По отношение на водите, заустващи се в река
Елашка (поток № 5 – води дере по открит склад № 1
за руда),е установено следното:
Има изградена водосборна шахта на Кота 970 m. В
нея са включени три потока: от Корпус едро
трошене (КЕТ), автомивка към цех “Технологичен
автотранспорт” и открит склад № 1. От
събирателната шахта отпадъчните води се насочват
към ПСОВ, след което пречистени заустват в р.
Елашка.
В момента на проверката от шахтата преливат води
и не всички се отвеждат към ПСОВ. От това се
формират две изтичания – едното е сиво оцветено –
преливащото от шахтата, а другото жълто – кафяво
– изтичащо преди шахтата.
Към момента на проверката рудничния комплекс е
7000 дка, като прилежащият водосбор възлиза на 3,5
– 4 km2. Представени са данни от “Ведомствената
метеорологична станция” към Рудодобивния
комплекс за периода от 30.05 – 24.07.2013 г., където
са отразени метеорологичните параметри. От тях е
видно:
- за месец юни – са паднали 296 l/m2
- за месец юли – от 06.07- 12.07.2013 г. – 98,5 l/m2.
Показаните данни за падналите валежи доказват, че
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„Зелен телефон“

20
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22.07.2013 г.

Електронна поща

Сигнал за проблем с бездомни кучета в
гр. Сливен.
В стопанския двор на с. Железница има
мандра, от която в момента свободно по
улиците изтичат отпадъчни води.

Община Сливен

Постъпило запитване за отговорната
институция относно непочистване на
градски улици.
Замърсяване на околната среда от
автомобили втора употреба, на ул. Явор,
гр. Ябланица.

-

РИОСВ - София

РИОСВ - Плевен

през насипищата са преминали големи обеми
дъждовни води, в резултат на което е наблюдавано
излужване (извличане на съединения от метали ) на
кисели води.
Водите, които не преминават през ПСОВ, заустват
директно в р. Малък Искър, а излишъка от десния
приток на р. Негърщица, заустават в р. Елашка,
също приток на р. Негърщица. Всичко това
допринася за влошаване качеството на водите на р.
Малък Искър.
Сигналът е препратен по компетентност към
Община Сливен.
На 29.07.2013 г. е извършена проверка от експерти
на РИОСВ София на предприятие за преработка на
сурово мляко – кисело мляко и сирене в с.
Железница -„Сердика – 94“ ООД. Установено е
следното:
Дружеството има изградена ПСОВ, където се
отвеждат отпадъчните води от производството. В
момента на проверката ПСОВ не работи.
По данни на оператора е възникнала авария във
„въздуходувката“, която в момента се отстранява. В
усреднителния басейн има отлагания от не
пречистени производствени води. На изходна
ревизионна шахта изтичат оцветени в сиво – бяло
отпадъчни води, с характерен мирис. На 17 –
18.07.2013 г., по данни на Управителя е станало
нарушение в технологичния режим на ПСОВ,
поради което са изпуснати не пречистени води.
При оглед в прилежащото дере в мястото на
включване на канализацията, в момента на
проверката са констатирани отлагания в сиво – бяло
по дънното изтичащите води също са оцветени.
От РИОСВ са дадени предписания за недопускане
на изпускане на непречистени производствени води.
За констатираното нарушение е изпратена покана
към Управителя на Дружеството за съставяне на
АУАН, по чл.126, ал.1 от Закона за водите.
Подателят на сигнала е насочен по компетентност
към съответната община.
Във връзка с многократни сигнали, подавани в
РИОСВ – Плевен са извършени редица проверки,
при които е констатирано, че в частни имоти и по
дължината на ул. “Явор” се съхраняват
(неправомерно) излезли от употреба моторни
превозни средства и компоненти и части от тях.
Лицето, извършващо дейността, не е било открито
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„Зелен телефон“

Постъпил сигнал за разлив на авиационно
гориво в складовете на военното летище в
Безмер през месец март 2013 г.
Неприятни миризми на отходни води до
магазин „Лидл“, с. Равда.

Министерство на
отбраната

Публикации
във
в.
„Преса“
за
замърсяване на Несебърските дюни с
отпадъци.

РИОСВ - Бургас

Община Несебър

при извършените проверки и в тази връзка от
РИОСВ – Плевен е поискано съдействие от РУП –
Ябланица за осигуряване присъствието на лицето на
предстоящите проверки.
На 06.08.2013 г. лицето, извършващо дейността,
въпреки предприетите от РУП – Ябланица действия
да бъде осигурено присъствието му на проверката,
отново не се е явило.
Действията за осигуряване присъствието на лицето
на проверките ще продължат, като предстои да му
бъде връчен акт за нарушение на разпоредбите на
Закона за управление на отпадъците.
Сигналът е пренасочен по компетентност към
министерство на отбраната.
Сигналът е препратен по компетентност към
Община Несебър.
От служители на отдел „Екология“ са направени
последователно проверки в различно време и дни
(на 25.07.2013 г. в 20.30 ч., 26.07.2013 г. в 22.30 ч.,
29.07.2013 г. в 20.30 ч., 31.07.2013 г. в 08.30 ч.) в
посочения район.
При огледите на територията около магазин
„Лидъл“ и близкият търговски обект (магазин
„Мастерхаус“), както и в свободните площи между
тях не е констатирано изтичане на отходни води и
наличие на неприятни миризми от застояли води.
На 24.07.2013 г. е извършена проверка от експерти
на РИОСВ – Бургас, съвместно с представители на
ТПДЛС Несебър, Община Несебър и РУП Несебър,
в местността „Кокала“, землище на гр. Несебър. При
проверката е констатирано следното:
Достъпът до проверяваната територия е ограничен
за моторни превозни средства с бетонни
преграждания, прокопаване на канавки и насипи,
като
същите
не
препятстват
свободното
придвижване на хора и животни. Издадени са
заповеди № РД 16-198/28.05.2013 г. и № РД238/19.06.2013 г. на директора на РДГ Бургас за
ограничаване достъпа на МПС до отдели 561, 562 и
563 по ЛУП на ДЛС Несебър от 2009 г. Копия от
заповедта са поставени на дървени стойки на
подходите към вътрешността на територията.
Не е констатирано наличие на „свежи“ отпадъци.
Наличните купчини отпадъци са обрасли с трева и
са предимно строителни отпадъци. При проверката
не се установяват причинителите на отпадъци. Има
видими следи от механизирано почистване на
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В момента се извършват
действия в река Струма.

изкопни

БД - Благоевград

терена.
След извършена проверка в предоставените
цифрови модели от МОСВ относно границите на
защитени
зони,
защитени
територии
и
разпространението на типовете дюнни природни
местообитания по Черноморското крайбрежие се
установи, че територията, на която се намират
отпадъците е в границите на защитена зона по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие
BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър”. Две от
установените купчини са в ПЗ „Пясъчни дюни 5 бр.
гр. Несебър“, като едната е разположена от
външната страна на границата на дюнно
местообитание с код 2130 „Неподвижни крайбрежни
дюни с тревна растителност (сиви дюни).
След установяване на причинителя на отпадъка и
собствениците на замърсените терени ще бъдат
дадени допълнително предписания за почистване и
възстановяване на терените.
На 26.07.2013 г. е извършена проверка на място от
експерти на БД – Благоевград. При проверката е
констатирано следното:
Извършва се добив на наносни отложения от
коритото на р. Струма, на левия бряг, до водното
течение с верижен багер и автосамосвали на
„Бистрица“ ЕООД – Благоевград. Добитите наносни
отложения се депонират на работната площадка на
ТМСИ „Кочериново“ в района на ж.п. гара
„Кочериново“ – собственост на дружеството.
От представените документи за концесия от
дружеството е установено, че водното течение е
протичало в друго корито на левия бряг. При
преминаването на високите води в участъка се е
оформило сегашното корито и в момента на
проверката, старото корито представлява сух ляв
ръкав. Същност концесията е дадена на дружеството
в земеделски земи, разположени на десния бряг на р.
Струма. Последното се потвърди и при изготвянето
на карта в Басейнова дирекция по предоставените от
концесионера координатен регистър на точките от
контура на концесионната площ на находище
„Крумово“. Концесионният участък е предоставен
на „Бистрица“ ЕООД – Благоевград с Решение №
839/24.11.2010 г. за добив на подземни богатства.
На „Бистрица“ ЕООД – Благоевград е направено
предписание да се предприемат незабавно мерки за
предотвратяване на замърсяването на водното
течение на р. Струма при извършването на добива
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Нерегламентирани
сметища
в
с.
Бузяковци и с. Вакарел, Ихтиманско.
Нерегламентиран строеж ограничава
достъпа до плаж Корал, с. Лозенец.

РИОСВ - София

От 22.07.2013 г. насам се извършва сеч на
гори
в
планина
Стъргач,
общ.
Хаджидимово, обл. Благоевград.
Трупите се извозват до еко селище Омая,
откъдето се товарят на тирове.

РИОСВ - Благоевград

Министерството на
регионалното развитие
Община Царево

на подземни богатства, като в изплънение на
предписанието, в момента на проверката багера е
преместен вътре в концесионния участък, извън
водното течение.
Препратен по компетентност до община Ихтиман.
Сигналът е препратен по компетентност към МРР и
община Царево.
Във връзка с публикации в медиите за започнато
унищожаване на плаж „Корал“ от Регионален отдел
„Национален строителен контрол“ Бургас, на
24.07.2013 г., е извършена проверка на място и по
документи при проверката е констатирано, че по
част от границата на имот, разположен в
непосредствена близост до плажа, са вкопани в
земята дървени колове, съществуващите в имота
дървени постройки се премахват и теренът се
разчиства. Не е констатирано извършване на
строително-монтажни работи за изграждане на
постройки в имота. Установените на място дейности
не представляват строеж по смисъла на Закона за
устройство на територията и не е налице правно
основание за намеса от органите на ДНСК.
Във всички случаи, при които физическо или
юридическо лице ограничава свободния достъп до
морски плаж или определя такси за това, се наказва
с глоба. Актовете за установяване на тези
нарушения се налагат от длъжностните лица,
определени от кмета на съответната община или на
областния управител.
Също кметът на общината е органът, който трябва
да следи дали върху дюните се разполагат
преместваеми обекти.
Плаж „Корал“ е предоставен под наем през 2009 г.,
като за стопанисване е отдадена само пясъчната
ивица без дюните.
На 30.07.2013 г. от експерти на РИОСВ –
Благоевград, съвместно с представители на
Регионална дирекция по горите – Благоевград, е
извършена проверка на място. При проверката е
констатирано следното:
В планината Стъргач, на територията на община
Хаджидимово, се води сеч в три отдела, подотдела
от териториалния обхват на дейност на ТП
„Държавно горско стопанство Гоце Делчев“, а
именно: отдел, подотдел 446 „в“, отдел, подотдел
453 „б“ и отдел, подотдел 474 „е“,попадащи в
землището
на
с.
Гайтаниново,
община
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На 100 м. от сметището на гр. Поморие са
изхвърлени с тонове черупки от рапани.

РИОСВ - Бургас

Хаджидимово.
Отдел, подотдел 446 „в“ представлява естествено
насаждение от обикновен бук и зимен дъб. Отдели,
подотдели 474 „е“ и 453 „б“ представляват
иглолистни култури от бял бор.
Сечите се провеждат съгласно предвижданията на
действащия към момента лесоустройствен проект
съобразно със състоянието на горско-дървесната
растителност, а именно:
- за отдел 446, подотдел „в“ е предвидено и се
извежда възобновителна сеч – краткосрочнопостепенна – осеменителна фаза с цел създаване на
условия за поява на поници и развитие на подраста
за осигуряване на равномерно възобновяване на
насажденията за период от 20 години;
- за отдел 474, подотдел „е“ и отдел 453, подотдел
„б“ е предвидено и се извежда отгледна сеч –
пробирка с цел създаване на условия за нарастване
на дърветата, както и за подобряване на
индивидуалната им стабилност и механична
устойчивост и запазване и увеличаване на
биоразнообразието.
Сечите се извършват в съответствие с условията и
реда, определени със Закон за горите и
поднормативната уредба към него.
Гореописаните отдели, подотдели попадат в
границите на две защитени зони по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие, а именно:
Защитена зона BG0002078 „Славянка” и Защитена
зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“.
Реализацията на предвидените и извършващи се в
момента горскостопански дейности не противоречат
на режима на защитена зона BG0002078 „Славянка“.
Предвид
целта
на
проектираните
с
лесоустройствения
проект
горскостопански
мероприятия в отдели, подотдели 446 „В“, 453 „б“ и
474 „е“ и обстоятелството, че не е налице неспазване
на действащата нормативна уредба, с така
проектираните и провеждащи се горскостопански
мероприятия не се създават условия за обезлесяване
на горски територии и намаляване на полезните
функции на гората, както и предпоставки за загуба,
фрагментиране, увреждане и трансформация на
природни местообитания и местообитания на
видове, както и за нарушаване на целостта и
кохерентността на защитените зони.
От представители на община Поморие е извършена
проверка, при която е констатирано, че на пътя за

Има силна неприятна миризма в района.
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Запалено сметище замърсява
атмосферния въздух в гр. Пирдоп.

РИОСВ - София

31

29.07.2013 г.

Електронна поща

Заустване на отпадъчни води в градската
канализация от „Метал“ АД, гр. Варна.

РИОСВ - Варна

депото, на около 150 м от входа, са разтоварени два
камиона черупки от рапани. От депото няма пряка
видимост към мястото и не са видели камионите.
По разпореждане на община Поморие от страна на
оператора на депото – РТК Елин Пелин незабавно са
предприети действия за изнасяне на черупките от
рапани до депото.
На 06.08.2013 г. е извършена проверка от
представител на РИОСВ – Бургас и община
Поморие. При проверката е констатирано, че в
депото по-голямата част от черупките са запръстени,
а друга част са натрошени и са използвани за
настилка на временните експлоатационни пътища в
депото. Не се усеща миризма в депото и извън него.
Причинителя на отпадъка не е установява. По данни
от община Поморие на тяхна територия няма
работещи фирми, вероятни причинители на
отпадъка.
На 29.07.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка на място. При проверката е
констатирано, че сигнала е основателен.
От РИОСВ – София е дадено предписание да се
продължат започнатите действията за загасяване на
възникналия пожар на територията на депото.
На 30.07.2013 г. експерти на РОИСВ - Варна са
извършили проверка на място и по документи на
„Метал“ АД, гр. Варна, при която е констатирано:
1. ПСОВ към Галваничен цех е с периодичен режим
на работа. В момента на проверката няма изтичане
на отпадъчни води от изходна шахта на ПСОВ към
градска канализация. Съгласно представения
експлоатационен дневник от началото на 2013 г. са
извършени 24 цикъла на третиране на отпадъчни
води (16 бр. за отстраняване на GR6- и 8 бр. за
отстраняване на цианиди).
2. Производствените отпадъчни води, формирани от
Галваничен цех и байц на стоманени ленти
постъпват в два броя резервоари (събирателни вани)
за кисели и алкални отпадъчни води, разположени в
обща бетонирана обваловка. При достигане на
определено ниво на резервоарите посредством
стационарна помпа, водите се прехвърлят към
реагентен съд за пречистване в ПСОВ.
3. Бетонираната обваловка е открита и при валежи в
нея постъпват атмосферни води. За изпомпването
им е предвидена стационарна помпа, която е
повредена. Поради липса на резервна е монтирана
потопяема помпа, чрез водите от обваловката се
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Замърсена вода за питейно-битови нужди.

Министерство на
здравеопазването

изпомпват и посредством шланг се отвеждат в
шахта, разположена пред нея. Същата е част от
площадковата
канализационна
мрежа
на
дружеството, водите от която се заустват в точка на
заустване №2 – градски колектор към градска
канализация град Варна, съгласно Условие 10.1.2.1
от Комплексно разрешително № 25/2005 г. на
дружеството и Договор с „ВиК – Варна“ ООД, гр.
Варна за продажба на питейна вода и отвеждане на
отпадъчни води. При проверката не се констатира
изпомпване на води от обваловката.
На дружеството е дадено предписание да се
преустанови изпомпването на води от обваловката,
посредством мобилна помпа и се възстанови
съществуващата стационарна помпа, служеща за
отвеждане на водите в канализационната система на
площадката.
При неизпълнение на даденото предписание, от
РИОСВ ще бъдат предприети съответните
административно наказателни мерки.
Сигналът е препратен по компетентност към
министерство на здравеопазването.

