ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 ГОДИНА
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Постъпил сигнал

1

05.08.2014 г.

„Зелен телефон“

2

06.08.2014 г.

Електронна поща

3

06.08.2014 г.

„Зелен телефон“

Сигнал
До жилищен блок на ул. „Станислав
Доспевски“ № 93 е „оформен“ обект за
предаване, извозване, разкомплектоване и
др. дейности на различни видове отпадъци,
вкл. на метални отпадъци, електрическо и
електронно оборудване – законово ли е
разкрит и разположен в жилищна зона този
обект?
Според подателят на сигнала, се създава
наднормено
шумово
замърсяване,
нерегламентирано замърсяване с отпадъци
около района на обекта.
Неприятни
миризми
от
животински
отпадъци, съхранявани в месокомбинат в гр.
Свищов.
Силно запрашаване на атмосферния въздух
от извозената от ТЕЦ Сливен пепелина,
която се изсипва върху склон на ул.
„Самуиловско шосе“ № 5, гр. Сливен.

Отговорна институция

Предприети действия

РИОСВ София

Българска
агенция
безопасност на храните
РИОСВ Стара Загора

На 07.08.2014 г., от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка „на място“. При проверката е
констатирано следното:
В частен имот (на посочения адрес) са обособени два
броя монолитни жилищни постройки и разположени
между тях два броя гаражни помещения.
В гаражните помещения не е констатирано наличие на
отпадъци и извършване на дейности с отпадъци.
В дворното място не са констатирани замърсявания и
наличие на отпадъци от метали и излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване.
по

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на БАБХ.
На 12.08.2014 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора е
извършена проверка „на място“. В момента на
проверката замърсяване на въздуха не е констатирано.
Направената справка за регистрираните стойности по
показател „фини прахови частици до 10 микрона“ от
АИС „Сливен“ е показала, че за деня на подаване на
сигнала, предходния и следващия ден, отчетените
стойности са обичайните за сезона и не са регистрирани
превишения на средночасовите норми.
Сгуроотвалът към „Топлофикация Сливен” ЕАД е бил
предназначен за приемане на общия поток промишлени
отпадни води. Сгуротвалът е разделен на две секции –
източна и западна.
За да се обезпечи експлоатацията на „Топлофикация
Сливен” ЕАД (в съответствие с нормативните
изисквания) е взето решение за изграждане на ново депо
за обезвреждане на неопасни производствени отпадъци.
Предвижда се депото да бъде изградено на закритата
източна секция на сгуроотвала.
При извършената проверка е констатирано, че на депото
за неопасни производствени отпадъци се извършва
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07.08.2014 г.

Електронна поща

5

08.08.2014 г.

„Зелен телефон“

Нехуманно отношение към домашно
отглеждано куче и замърсяване на жилищна
среда от екскрементите на кучето.
Незаконно къмпингуване на територията на
ПП „Странджа“, край село Младежко, в
посока извори на р. Младежка.

Българска
агенция
безопасност на храните
РИОСВ Бургас

по

допълнително уплътняване от пепелина и земна маса за
изграждане на минерален пласт от долен изолационен
екран. Дейността се извършва от булдозер, който
уплътнява и заравнява повърхността на депото.
Водоноска извършва оросяване на депото и пътищата за
движение на моторните превозни средства.
На „Топлофикация Сливен” ЕАД са дадени предписания
за извършване на редовно оросяване на работния участък
и запръстяването му, с цел предотвратяване на
запрашаването при силни ветрове.
РИОСВ Стара Загора ще осъществи последващ контрол
по изпълнение на даденото предписание и при
констатиране на неизпълнението му, ще приложи
съответните административно – наказателни мерки.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на БАБХ.
Територията, на която се извършва къмпингуване,
попада в границите на ПП „Странджа“ и не попада в
обхвата на друга защитена територия, обявена по реда на
Закона за защитените територии (ЗЗТ). Предвид факта,
че ЗЗТ и режима на ПП „Странджа“ не забраняват
къмпингуване, сигналът е предаден по компетентност на
ДПП „Странджа“ и ТП ДГС „Звездец“ за предприемане
на действия по компетентност.
От ТП ДГС „Звездец“ е извършена проверка на
природната забележителност „Пещери и извори на река
Младежка“ и района около нея, в землището на с.
Младежко, при която е установено, че в самата защитена
местност няма лагеруващи.
В имоти № 021 и 189, които не попадат в обхвата на
защитената територия и са до самата р. Младежка, е
констатирано наличие на палатки и туристи ползващи
изградените басейни.
Голям интерес и посещаемост има на изградената
туристическа пътека до самите извори на р. Младежка и
новопостроения от ПП „Странджа“ заслон с камина.
Района не е замърсен с битови отпадъци, не е
констатирано наличие на запалени огньове, почиства се
редовно, боклуците се изхвърлят в поставения
контейнер.
При проверката, нарушения на
Заповед № РД930/28.12.2007 г. на министъра на околната среда и
водите не са констатирани.
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11.08.2014 г.
13.08.2014 г.
15.08.2014 г.

„Зелен телефон“

Неприятни миризми са усетени на
територията на с. Чепинци, от фирма „Изола
Петров“.

РИОСВ София

На 28.08.2014 г., от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка на обекта. При проверката е
констатирано следното:
Основната дейност на дружеството е производство на
хидроизолационни материали и битумен грунд, като
основните
технологични
процеси
включват:
модифициране на битум и производство на
хидроизолационни материали.
Режимът на работа е непрекъснат, петдневна работна
седмица (понеделник-петък), като при наличие на
поръчки се работи и събота.
Дейността на фирмата е организирана в две
производствени помещения - битумно стопанство и цех
за производство на хидроизолационни материали.
В момента на проверката е работило битумно стопанство
и линията за хидроизолационни материали, като са се
произвеждали битумни керемиди. Линията е работила
със скорост 1177 м/с, максималната за вида материал.
Локално и епизодично органолептично е установено
наличие на миризма на битум в източната част на
производствената площадка, непосредствено срещу
вратата на „Подготвителен цех“, която при проверката е
констатирано, че същата е повредена и двете й крила не
се затварят - предпоставка за разпространение на
миризми от вътрешността на халетата.
Площите около оросителните инсталации, разположени
на покривните пространства, са замърсени предпоставка за разпространение на миризми.
При проверката, са проверени и двете пречиствателни
съоръжения № 1 и № 2 към Битумна вана и
Технологичната инсталация на производствената
площадка на „Изола Петров“. Органолептично е
установена миризма в близост до тях. Към момента на
проверката са отворени капаците (с цел визуален
контрол на касетъчните филтри).
Представен е Дневник за състоянието на оросителните
системи към пречиствателните съоръжения – 2014 г. От
записите, водени в него, не са установени
несъответствия.
Представен е Протокол № 4/18.06.2014 г. за извършен
обход, съгласно програма за техническа поддръжка на
пречиствателните съоръжения, в който е установено, че
грубите филтри са замърсени и е нужна подмяна.
Представен е Протокол № 5/14.07.2014 г. за подмяна на
грубия филтър към пречиствателното съоръжение към
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12.08.2014 г.

„Зелен телефон“

В село Радилово се изпълняват проекти по
„В и К“. В резултат на тези дейности се
генерират много строителни отпадъци,
които са струпани хаотично и без порядък в
селото и неговите околности.
Призивите на хората от селото към
кметството и общината за почистване на
отпадъците са без резултат.
Има опасения, че отпадъците няма да бъдат
почистени.

РИОСВ Пазарджик

мешалките (Подготвителен цех).
Представен е Протокол № 6/26.08.2014 г. за подмяна и на
двата груби филтъра към двете пречиствателни
съоръжения.
При проверката са представени приемо-предавателни
протоколи от 05.03.2014 г. и 19.05.2014 г. между ЕТ
„Екотоп – Димитър Киров“ и „Изола Петров“ ЕООД за
предаване на филтър-касета с активен въглен - 16 бр. и
филтър-груб (въздушен) – общо 4 бр.
При проверката са представени протоколи за собствени
периодични измервания на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от
производствената дейност на „Изола Петров“ ЕООД от
месец март 2014 г. за 4 изпускащи устройства.
Във връзка с изпълнение на предписание, дадено при
предходна проверка, относно предприемане на мерки по
затваряне (покриване) в южната част на ламаринените
покрив и стена към производственото хале, при
проверката се установи, че е затворена само страничната
(стенна) част. Операторът е информирал РИОСВ София
за сложността и опасността от поставянето на горната
част (покривна), като предвижда наемането на външна
фирма и изпълнение при спрян производствен процес.
Дадени са следните предписания:
- да се предприемат действия по почистване на площите
около оросителните инсталации разположени на
покривните пространства;
- да се предприемат действия за поправка на вратата на
„Подготвителен цех“.
РИОСВ София ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при констатиране
на неизпълнеието им ще приложи съответните
административно – наказателни мерки.
От експерти на РИОСВ Пазарджик е извършена
проверка „на място“. При проверката е констатирано
наличие на битови и строителни отпадъци на
неразрешени места, с което са замърсени земеделски
земи в землището на селото, които са частна и общинска
собственост.
Строителните отпадъци са образувани от СМР на обект
„Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в селата
Радилово и Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ
в с. Капитан Димитриево, община Пещера, област
Пазарджик, с четири подобекта“, с възложител община
Пещера.
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18.08.2014 г.

Електронна поща

Отправено запитване относно законността
на пункт за вторични суровини на ул.
„Охридско езеро“ № 5, кв. Сердика, район
Възраждане.

РИОСВ София

Дадено е предписание на кмета на община Пещера да
извърши почистване на всички замърсени със
строителни отпадъци терени и възстановяване на
качествата на земеделските земи, а за почистване на
замърсяванията с битови отпадъци е дадено предписание
на кмета на с. Радилово.
За констатираните нарушения на изискванията за
третиране на строителните отпадъци и неизвършен
контрол по управление на отпадъците, предстои да бъде
съставен акт за установяване на административно
нарушение.
От РИОСВ Пазарджик ще бъде извършен последващ
контрол за изпълнение на дадените предписанията и при
констатиране неизпълнеието им ще бъдат приложени
административно – наказателни мерки.
На 22.08.2014 г., от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка „на място“. При проверката е
констатирано следното:
На посочения адрес в кв. „Сердика“ е разположен обект,
представляващ оградено дворно място и обособени
застроени части.
Дворното място е обособено като площадка за събиране
и съхранение на неопасни отпадъци от хартия, картон,
пластмаса и опаковки. Пред сградата (вдясно от входа) е
монтиран ел. кантар.
Имотът се стопанисва от „КДС – 2008“ ЕООД, съгласно
сключен договор за наем с „Хлебни изделия –
Възраждане“ АД от 10.07.2014 г.
Дружеството
не
притежава
разрешение
или
регистрационен документ, издаден по реда на чл.35 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за
извършване на дейности с отпадъци. Дружеството е
регистрирано в публичния регистър на ИАОС, като
търговец/брокер под № 393.
На входа на обособената площадка няма поставени
табели с наименование на фирмата, предназначението й,
телефон за контакт, както и работното време.
По данни на представителя на фирмата отпадъците се
приемат от физически лица, без документ за покупкопродажба и се предават на лица притежаващи
разрешение или регистрационен документ издаден по
реда на чл.35 от ЗУО.
Представен е ПИС № 5016/16.08.2014 г., с който са
предадени отпадъци от хартия, картон и пластмасови
опаковки на „Унитрейд БГ“ ООД.
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21.08.2014 г.

Електронна поща

Сеч на дървета в землището на с.
Каравелово, обл. Пловдив.
Част от землището на селото се намира в
„НАТУРА 2000“.

РИОСВ Пловдив

При проверката, на площадката не са установени следи
от изгаряне на отпадъци.
Дадени са следните предписания:
да се представи в РИОСВ София, копие на сключен
трудов договор на работника, който приема
отпадъците на площадката с „КДС – 2008“ ЕООД;
констатираните
при
проверката
отпадъци,
разположени на площадката да се предадат на
фирма, притежаваща документ, издаден по реда на
чл.35 от ЗУО, като копие от ПИС да бъде
представен в РИОСВ София;
да се преустановят дейностите по събиране и
съхраняване на отпадъци на имота, стопанисван от
„КДС-2008“ ЕООД.
На дружеството е изпратена покана на съставяне на акт
за извършване на дейности с отпадъци, без да притежава
издадено разрешение или регистрационен документ по
реда на чл.35 от ЗУО.
РИОСВ София ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при
констатиране неизпълнението им ще приложи
съответните административно – наказателни мерки.
На 28.03.2014 г., от експерти на РИОСВ Пловдив и
представители на РДГ – Пловдив и ТП „ДГС-Карлово“ е
извършена съвместна проверка в кметство с. Каравелово.
На проверката е присъствал и подателя на сигнала. При
проверката е констатирано следното:
Част от площите, в които са проведени и се провежда
изсичане на дървесна растителност, попадат на
територията на Защитена зона BG0002054 „Средна гора“
за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД273/30.03.2012 г. на министъра на околната среда и
водите и Защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за
опазване на природните местообитания и дивата флора и
фауна, която до настоящия момент не е обявена от
министъра на околната среда и водите. Със заповедта за
обявяване на Защитена зона BG0002054 „Средна гора“,
няма въведени забрани за извършване на сечи при
стопанисването на горите.
При извършената проверка на документацията в ТП
„ДГС-Карлово“ е констатирано, че, ползването на
дървесина в насажденията на територията на ТП „ДГС
Карлово” за землище с. Каравелово се извършва
съгласно предвиждането на ЛУП от 2004 г., одобрен
годишен план и одобрени План извлечения на РДГ-

Пловдив, които са съгласувани от РИОСВ Пловдив.
През 2013 г. реално добитата дървесина е 7 104 куб. м.
което представлява 45% от предвиденото ползване.
Към 31.03.2014г. са добити общо 2 141 куб.м. дървесина,
което представлява 14% от одобреното годишно
ползване.
В предвидените за ползване подотдели в землище на с.
Каравелово в района на Средна гора за 2013 г. и 2014 г.
не се засягат вододайни зони.
На 04.04.2014 г. бе извършена проверка на терен в
насаждения, в които са извършвани изсичания на
дървесна растителност през 2013 г. и 2014 г. в землище с.
Каравелово.
Извършена е проверка на следните отдели: 704 „г“; 704
„д“; 705 „а“; 705 „ж“. В тези отдели е извършено
ползване на дървесна маса през 2013 г. Сечите в същите
са приключени. Не е констатирано изсичане на
немаркирани дървета.
Извърши се проверка на терен на отдели, в които е
планирано ползване на дървесна растителност през 2014
г., а именно 707 „в“; 121 „а“; 54 „и“. Същите са със срок
на ползване и извозване на дървен материал до
30.09.2014 г. В проверените отдели не е констатирано
изсичане на немаркирани дървета. Спазени са
технологичните планове.
При извършената теренна проверка в землище на с.
Каравелово не са констатирани нарушения на режима на
Защитена зона BG0002054 „Средна гора“ .
За отделите, попадащи в защитени зони, сечите са
проведени в съответствие „Режимите за устойчиво
управление на горите в Натура 2000“ издадени на
основание Наредба 8 за сечите в горите.
Във връзка с направените констатации от извършените
проверки, не се очаква влошаване състоянието на
популациите на животински видове, предмет на опазване
на защитени зони BG0002054 „Средна гора“ за опазване
на дивите птици и BG0001389 „Средна гора“ за опазване
на природните местообитания и дивата флора и фауна.
При извършената проверка не са констатирани
нарушения на Закона за горите и Закона за
биологичното разнообразие.
Сигналът, постъпил на 21.08.2014 г., е препратен по
компетентност до РДГ-Пловдив.
На 02.09.2014 г., е извършена проверка „на място“ от
представители на РДГ – Пловдив. Констатирано е че, в
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„Зелен телефон“

Запрашаване на атмосферния въздух на гр.
Перник; на бул. „Юри Гагарин“, в района на
бензиностанцията на „ШЕЛ“ често се усеща
силна неприятна миризма; отпадъците от
контейнерите за събиране не битови
отпадъци не се извозват редовно и
пространството около тях не се почиства.

РИОСВ Перник
Община Перник

отдел 8 “е“, землище на с. Каравелово, община Карлово,
е обект за добив на дървесина в горска територия държавна собственост. В обекта има поставена
обозначителна табела, но написаното в нея вероятно е
измито от дъждовете. За съответния подотдел има
издадено позволително за сеч № 0168896/09.04.2014 г.
със срок за сеч и извозване на дървен материал от
12.04.2014 г. до 30.11.2014 г. с вид на сечта-постепенно
котловинна.
Дадено е предписание на ТП „ДГС Карлово“ да се
подмени информационната табела.
На 27.08.2014 г., от експерти на РИОСВ Перник, е
извършена проверка на община Перник, като е направен
оглед на централната градска част на гр. Перник и
кв.“Мошино“, както и е извършен преглед на документи.
Констатирано е следното:
По отношение, изнесеното в сигнала, запрашаване в гр.
Перник:
В централната част на гр. Перник се извършват
строителни дейности във връзка с изпълнението на
„Проект BG 161РО001/1.4-09/2012/021 за зелена и
достъпна градска среда град Перник“. В тази връзка са
разкопани улици, зелени площи и площади, има наличие
на строителни материали и строително-транспортна
техника. При товарене и разтоварване на строителни
материали, пясък и земни маси се формират
неорганизирани прахови емисии. В представения при
проверката Договор между изпълнителя на проекта и
община Перник няма предвидена клауза, която да
изисква от изпълнителя да омокря работните и
строителни площадки и да не допуска неорганизирани
прахови емисии.
Община Перник има сключен договор № 18/26.09.2005 г.
със „Стройинженеринг-94“ ЕООД за сметосъбиране,
сметоизвозване и поддържане чистотата на уличната
мрежа в гр. Перник. От 2013 г. правоприемник на
„Стройинженеринг-94“
ЕООД
е
фирма
„Лиел
констракшън“ ЕООД, гр. Перник. В изпълнение на
договора са изготвени ежемесечни графици за
поддържане чистотата на улиците в гр. Перник.
Съгласно представения при проверката график е видно,
че се предвижда ежедневно метене и миене на улиците
през работните дни, когато се осъществяват и

строителните дейности в изпълнение на посочения погоре проект.
Предприетите
мерки
от
община
Перник
за
предотвратяване образуването на неорганизирани
емисии при изпълнение на проекта са недостатъчни и в
тази връзка, на кмета на община Перник е дадено
предписание за предприемане на допълнителни мерки и
контрол за недопускане образуването на неорганизирани
емисии в гр. Перник.
Данните от стационарната автоматична станция за
контрол на качеството на атмосферния въздух,
разположен в града показват, че качеството на
атмосферния въздух по показател „фини прахови
частици до 10 микрона“ не е влошено. Към момента на
подаване на сигнала, 22.08.2014 г., измерената средно
денонощна концентрация е 33.54 ug/m3 , при норма 50.00
ug/m3.
По отношение изнесеното в сигнала за неприятна
миризма в района на Бензиностанция ШЕЛ, кв.
„Мошино“:
Направен е оглед на участък на Мошинско дере (от
бензиностанция ШЕЛ до улици „Олег Кошевой“, „Зоя
Космодемянская“ и „Чернишевски“, в кв. Мошино), като
е констатирано, че неприятната миризма е от гнилостни
процеси, протичащи във водата, протичаща през дерето.
Установено е заустване на колектор с битово-фекални
отпадъчни води в Мошинско дере от края на ул. „Олег
Кошевой“,
поради
нарушена
проводимост
на
канализационната мрежа в горецитирания район.
Дерето е обрасло с храстова растителност, има наличие
на битови и строителни отпадъци в отделни части от
него. Нормалната проводимост на дерето е нарушена и
създава предпоставки от аварийна ситуация при прилив
на по-високи води.
Дадено е предписание на кмета на община Перник за
предприемане на мерки за възстановяване нормалната
проводимост на канализационната мрежа в кв.
„Мошино“ и включването на отпадъчните води в главен
градски колектор на гр. Перник.
От община Перник е сформирана комисия за извършване
на оглед на дерето и търси финансови средства за
почистване на дерето.
РИОСВ Перник ще осъществи последващ контрол по
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Електронна поща

Замърсяване на водите на р. Дунав от завода
за производство на биодизел, в с. Мартен.

РИОСВ Русе

изпълнение на дадените предписания и при констатиране
неизпълнението
им
ще
приложи
съответните
административно – наказателни мерки.
Качеството
на
повърхностно
течащите
води,
включително тези на р. Дунав, се контролират от
Изпълнителна агенция по околната среда.
На територията на РИОСВ Русе, р. Дунав има два
пункта, от Националната система за екологичен
мониторинг (НАСЕМ), подсистема „Повърхностни
води“ - преди гр. Русе и „Пристанище Силистра“.
Водите се изследват ежемесечно по около 60 показателя
и не са регистрирани отклонения от нормите или
екологичните стандарти.
На площадката на КТМ функционират над 35 фирми от
сферата
на
машиностроенето,
химическата
и
нефтопреработвателната промишленост, които са
включени в Плана за контролната дейност на РИОСВ
Русе и се проверяват периодично, в зависимост от
степента на риск спрямо околната среда.
Производството на биодизел се осъществява от фирма
„Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, като
мощностите й са въведени в експлоатация поетапно, в
края на миналата и началото на тази година. За
инсталациите има издадено Комплексно разрешително
(КР) № 478-НО/2013 г. и обектът е включен в НАСЕМ,
подсистема „Отпадъчни води“. От обектите, включени в
НАСЕМ, два пъти в годината се вземат проби отпадъчни
води за анализ.
От началото на годината от РИОСВ Русе са извършени
31 проверки на 9 обекта, осъществяващи производствена
дейност на територията на КТМ – Русе, като 12 от тях са
на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД.
На територията на площадката на „Оберьостерайхише
Биодизел България“ ЕООД, при производство на
биодизел се формират битово-фекални, дъждовни и
производствени отпадъчни води, като за всеки поток има
изградени
пречиствателни
съоръжения.
Пречиствателната станция за производствени отпадъчни
води е въведена в експлоатация в началото на тази
година, като процесите се контролират чрез компютърно
автоматично управление. След пречистване, отпадъчните
води в смесен поток заустват в р. Дунав, чрез
съществуващата канализационна мрежа на бившия
Комбинат за тежко машиностроене.
За неизпълнение на дадени предписания на дружеството

12

25.08.2014 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирано сметище в
парк Боровец, гр. Ямбол.

РИОСВ Стара Загора

е съставен Акт № 01566/14.07.2014 г. и е издадено
наказателно постановление № 053/19.08.2014 г. за 2 000
лв.
При осъществявания контролен мониторинг на
отпадъчните води, формиращи се от дейността на
„Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, за
първото полугодие на тази година, са констатирани
отклонения от определените с КР индивидуални
емисионни ограничения.
За замърсяване на околната среда над допустимите
норми, на дружеството е наложена текуща месечна
санкция в размер на 12 474 лв.
С оглед недопускане замърсяване на реката, около
точката на заустване на отпадъчните води, в реката са
разставени бонови заграждения.
За определяне вероятната степен на замърсяване на
реката от производствената дейност на площадката на
КТМ са вземани проби от водите на р. Дунав преди и
след комбината. Резултатите не показват отклонение от
нормите, т.е. не се регистрира влияние върху качеството
на водите на реката.
Отчитайки сериозността на проблема и създадената
обществена
нагласа
за
нетърпимост
към
„Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, от
РИОСВ Русе най-малко веднъж седмично (при липса на
сигнали за замърсяване) се посещава производствената
площадка и визуално се следят заустващите в р. Дунав
отпадъчни води.
На 01.09.2014 г., от експерти на РИОСВ Стара Загора е
извършена проверка „на място“. Извършен е обход на
описания в сигнала терен, южно от ул. „Боровец“, в парк
„Боровец“, в посока за ресторант „Боровец“. Мястото
представлява бивша кариера. Към момента на
проверката, с булдозер се извършваше пробутване на
земни маси, с които се запълва бившата кариера.
При огледа на място е установено едно локално
замърсяване от 4 чувала строителни отпадъци, в найвисоката част на северния склон на бившата кариера.
Дадени са предписания на кмета на община Ямбол за
почистване на замърсяванията от изхвърлените чували и
писмено да се уведоми РИОСВ Стара Загора за
изпълнение на предписанието.
РИОСВ Стара Загора ще осъществи последващ контрол
по изпълнение на дадените предписания и при
констатиране неизпълнението им ще приложи
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Електронна поща

Замърсяване водите на р. Черни Лом в
околностите на общ. Попово, обл.
Търговище, от фирми: краварник с.
Априлово, мандра с. Светлен, мандра
„Бенса“, краварник до реката на с. Кардам,
свинекомплекс „Братя Томови“ и други.

РИОСВ Шумен

административно – наказателни мерки.
На 26 и 29 август и на 01 септември 2014 г., от експерти
на РИОСВ Шумен са извършени проверки на обектите,
за които в сигнала се излагат съмнения, че замърсяват
водния обект. При проверките е констатирано следното:
- канализационна мрежа гр. Попово в района на гр.
Попово - извършен е оглед на южния бряг на р.
Поповска, където преминава канализационния колектор,
събиращ и отвеждащ отпадъчни води от южната част на
града. В същата зона на населеното място е разположено
предприятието, стопанисвано от „Фрештекс текстил
финишинг България” ЕООД, гр. Попово. Неговите
отпадъчни води се пречистват през локални
пречиствателни съоръжения, след което се заустват в
ГПСОВ – Попово. След извършения оглед, не е
установено директно заустване в р. Поповска на
отпадъчни води, формирани от дейността на
дружеството, без преминаването им през ГПСОВПопово;
- Бенса Си Ен" ООД, гр. Русе - не е установено заустване
във воден обект на отпадъчни води, формирани от
дейността на обекта. Производствените отпадъчни води
се събират в 2 бр. резервоари, а битовите - в 1 бр.
бетонова септична яма, с последващо транспортиране до
ГПСОВ-Попово. Представени са приемо-предавателни
протоколи от ГПСОВ-Попово за приети за пречистване
отпадъчни води;
- Кооперация „Хан Кардам" - твърдата торова маса се
събира в бивши силажни ями на бивш стопански двор с.
Кардам.
Формираните
отпадъчни
води
от
млекосъбирателна зала и торова течност се събират в
канали в животновъдната сграда.
По информация на присъствалия при проверката
председател
на
кооперацията,
тези води
се
транспортират до
ГПСОВ-Попово.
Дадени
са
предписания при всяко предаване на отпадъчни води в
ГПСОВ-Попово, да се изискват от транспортиращата
фирма приемо-предавателни протоколи и да се започне
извършване
на
периодичен
мониторинг
на
канализационната мрежа и събирателното съоръжение
за отпадъчни води.;

- „Янкови" ООД - към всяка от наличните 8 бр.
животновъдни халета има изградени по 1 бр.
събирателна шахта - бетонова или с каменна зидария и
наличие и на 1 бр. бетонов резервоар, в който се събират
отпадъчните води от млекосъбирателна зала и битовофекалните отпадъчни води от помещения за персонала.
Същите отпадъчни води се транспортират до ГПСОВПопово, като са представени 2 бр. приемо-предавателни
протоколи, съставени през 2014 г. Дадени са
предписания да се започне извършване на мониторинг
на
канализационната
мрежа
и
събирателното
съоръжение за отпадъчни води и при всяко предаване на
отпадъчни води в ГПСОВ-Попово да се изискват
приемо- предавателни протоколи.;
- „Братя Томови" АД, гр. Попово – за обекта има
издадено КР. При огледа е установено, че формираната
торова маса от свинекомплекса преминава през
сепаратор. Отделената твърда торова маса се съхранява
на 2 бр. бетонови площадки, от които в момента на
проверката няма изтичане на торова течност в околни
земни площи или във воден обект - р. Калакоч. Течната
торова фаза постъпва в бетонови резервоари, от които
при проверката не е установено преливане, изтичане или
следи от такова. Производствените отпадъчни води от
инсталация за добив и производство на червено месо се
събират в бетонов резервоар на територията на
производствения обект. Нивото на събраните води в
момента на проверката е на около 0,5 м под ниво таван.
Не е установено преливане. Битово-фекалните
отпадъчни води се събират в септична яма на
територията на площадката на „Братя Томови" АД.
Представени са приемо-предавателни протоколи,
издадени от ГПСОВ-Попово, за приети отпадъчни води
на „Братя Томови" АД.;
- „Свимес" АД гр. Попово (в несъстоятелност) - част от
неговите площи са закупени от „Братя Томови” АД и на
тях се осъществява дейността, описана по-горе. Други
площи, които все още са собственост на „Свимес” АД,
са разположени между площадките за торова маса на
„Братя Томови” АД и р. Калакоч. В този терен се
намират земнонасипни лагуни за отпадъчни води и
торова маса, собственост на “Свимес” АД, които към
настоящия момент не се експлоатират. Поради високата

тревиста, дървесна и храстова растителност около
лагуните, не бе възможно извършване на оглед на
дигите на лагуните и на водния обект р. Калакоч, при
който оглед да бъде установено липса или наличие на
изтичане на отпадъчни води и заустването им в реката.
При огледа е установено, че в една от лагуните има
наличие на отпадъчни води с площ около 50 м на 30 м,
като не е било забелязано движение на водната
повърхност, от което би могло да се предположи, че
отпадъчни води изтичат извън лагуната. Дадено е
предписание на синдика на „Свимес” АД за
предоставяне на документи за собственост на площите,
където са бившите земнонасипни лагуни, и на копие от
канализационната схема на бившия свинекомплекс
„Свимес", включително и на отвеждащите тръбопроводи
от животновъдния обект към лагуните.
- „Кея комерс" ООД - отпадъчните води от
производствената дейност се събират в събирателен
резервоар, разположен в близост до производствената
площадка, откъдето се транспортират до ГПСОВПопово, за което са представени приемо-предавателни
протоколи.
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26.08.2014 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирани сметища от
липсата на сметоизвозване в местността
„Коросята“ край гр. Ахтопол.

РИОСВ Бургас

РИОСВ Шумен ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при констатиране
неизплънеието им ще приложи административно –
наказателни мерки.
На 04.07.2014 г., по повод подадена в РИОСВ Бургас
жалба от собственици и наематели на почивни бази в м.
„Коросята“ на гр. Ахтопол, от експерти на РИОСВ
Бургас е извършена проверка „на място“ и по документи.
Констатирано е, че е издадена заповед от кмета на
община Царево района да се включи в системата за
организирано събиране и извозване на отпадъците. В
района са разположени общо 24 броя метални
контейнера, тип „Бобър". Няма точна информация за
броя на почиващите, поради което не може да се прецени
достатъчен ли е броя на съдовете за отпадъци.
При проверката е констатирано препълване на
контейнерите, които са разположени извън базите, по
пътя и се ползват общо, от неуточнен брой ползватели. В

почивните бази с платен данък и контейнери, които се
използват само от почиващите в съответната база, няма
препълване на контейнерите и последните се извозват
редовно. Проведена е среща с кмета на гр. Ахтопол
относно извозването на отпадъците от района. Поради
проблеми между кметство Ахтопол и собственици и
наематели на почивни бази, свързани със заплащането на
услугата, в началото на сезона е имало забавяне в
извозването на отпадъците. По данни от кметството, от
15.07.2014 г. отпадъците от района се извозват веднъж
седмично.
На 01.09.2014 г., е извършена нова проверка, при която е
констатирано, че контейнерите са прибрани в базите и не
са препълнени. Извозват се всяка събота. В някои бази
няма съд за отпадъците и се използват полиетиленови
чували. Причинителите на тези отпадъци твърдят, че
изхвърлят чувалите в най-близкия контейнер на града,
което се потвърждава от кмета на гр. Ахтопол. Има
изхвърлени отпадъци и на нерегламентирани места, като
конкретните
извършители
не
се
установяват.
Констатирано е наличие на отпадъци от събаряне на
бунгала. Разрушени са незаконни постройки, като
събарянето на някои от тях е извършено от общината.
Дадени са предписание на кмета на гр. Ахтопол да се
изнесат от района строителните отпадъци на
премахваните от общината постройки, а за останалите да
се даде предписание до собствениците да почистят
отпадъците от разрушаването.
Общата площ на територията е над 400 дка., върху която
са разположени много почивни станции и бунгала върху
реституирани имоти - земеделска земя. Съгласно ТУП на
общината, терените са предвидени за курортни
територии и обекти. Общинският съвет Царево, с
Решение №265/201З г., дава съгласие за допускане на
процедура по изработване на ПУП-ПРЗ за да урегулира
отделните имоти в УПИ за курортно строителство, да се
решат пътните връзки, трасета за техническа
инфраструктура (района е водоснабден, но е без
изградена канализация) и други.
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Електронна поща

Неприятни
миризми
от
свинарника,
разположен между с. Равда и гр. Ахелой.

РИОСВ Бургас
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Електронна поща

Неприятни миризми, на оборска тор, се
усещат в гр. Пазарджик над част от
кварталите
„Запад“,
„Устрем“
и
„Ставропол“.

РИОСВ Пазарджик
Община Пазарджик
ОДБХ Пазарджик

С Решение № БС-07-ПР/17.Ю.2013 г. на директора на
РИОСВ Бургас, процедурата по преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка, в
т.ч. и на процедура по оценка за съвместимост, на план
„ЛУП - план за регулация и застрояване на местност
„Коросята" е прекратена, поради констатирано наличие
на пясъчни дюни в част от територията, обект на плана.
На 04.09.2014 г., от експерти на РИОСВ Бургас е
извършена поредна проверка „на място“.
Извършен е обход в гр. Ахелой: ул. „Слънчев бряг”, ул.
„Плиска”, ул. „Цар Симеон”, ул. „Елхово”, ул. „Искър”;
вътрешен път до фирма „Карас” ООД и до комплексите
„Марина Кейп” и „Шато Ахелой”, гр. Ахелой, главен път
гр. Бургас – к.к. „Слънчев Бряг”; района на търговски
обекти „Лидл” и „Мастерхаус” в с. Равда, комплекси
„Емералд” и „Rutlan bay” с. Равда.
По време на обхода не е установена специфична миризма
за производствената дейност на свинекомплекса,
собственост на фирма „Карас” ООД.
На основание чл.2, ал.2 от ЗУО, сигналът е препратен от
РИОСВ Пазарджик до община Пазарджик и Областна
дирекция по безопасност на храните, гр. Пазарджик за
предприемане на действия по компетентност.

