ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

05.03.2014 г.

Електронна поща

Наличие на сметище на три метра от
пътя свързващ гр. Своге и с. Церово.

Община Своге

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс
сигналът е препратен по компетентност до община Своге.

2

07.04.2014 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
асфалтова база, намираща се на ул.
„Житница“ и ул. „Зеленика“, в кв.
Овча Купел, гр. София.

РИОСВ София

На 15.05.2014 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ
София на Асфалтова база към фирма „Гарантстрой Комплекс“ АД.
За производството на асфалтови смеси дружеството не използва
отпадъци. По данни на оператора се използват само свежи
материали, а именно битум и каменна фракция.
При проверката се констатира, че транспортната лента между
захранващите бункери и топъл барабан е изцяло покрита (обхваната
с ламарина). Изградена е локална аспирация, тип чадър над топлия
барабан за улавяне на неорганизираните емисии от горелките.
Уловените отработени газове от аспирацията се отвеждат в ръкавен
филтър, като за отвеждане се използва вентилатора на
пречиствателното съоръжение. Към момента на проверката
инсталацията не работи.
При проверката е представен „Дневник за оросяване“, където се
отбелязва дата, час, изразходено количество вода, оросена площ,
изпълнител, проверил. Оросяването се извършва в светлата част на
деня в различни периоди. По данни на дневника се установи, че
последното оросяване е извършено в 12 ч. на 13.05.2014 г., като
изразходеното количество вода е 3000 л. Данните от дневника са за
периода април – май 2014 г. (1.04, 3.04, 4.04, 8.04, 10.04, 14.04,
17.04, 23.04, 25.04, 30.04, 7.05, 9.05 и 13.05.2014 г.)
Към момента на проверката не е установено наличие на
неорганизирани емисии.
При извършения обход органолептично е установено наличието на
миризма на битум на площадката, характерна за производствения
процес.
Представен е „План за собствен мониторинг“ на Асфалтова база към
фирма „Гарантстрой комплект“ АД и протоколи за резултати от
проведени собствени периодични измервания СПИ) на емисии на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на
асфалтосмесител. Дружеството спазва честотата на мониторинг
заложен в съгласувания от РИОСВ София план за собствен
мониторинг. Протоколите за резултати от последните проведени
СПИ през декември 2013 г. на емисии на вредни вещества,

3

08.04.2014 г.

Електронна поща

Фирма, която произвежда биодизел,
изхвърля отпадъци в река Дунав.

РИОСВ Русе

4

14.04.2014 г.

Електронна поща

Изпускане на отпадъчни води в река
Марица, в района на гр. Белово, от
Завода за хартия Белово.

РИОСВ Пазарджик

изпускани в атмосферния въздух са представени с доклад в РИОСВ
– София. Не са регистрирани концентрации на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух над допустимите норми по
измерените показатели.
На 11.04.2014 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ Русе.
При проверката е констатирано, че от колекторите, отвеждащи
отпадъчните води на производствените предприятия, разположени
на територията на бившето КТМ, гр. Русе, не изтичат видимо
замърсени води. Цитираният в жалбата Завод за биодизел не
извършва производствена дейност от няколко дни, поради повреда в
парения котел. След извършен оглед в района на
пясъкоразтоварището на гр. Мартен, е установено, че около
плавателните съдове – дълбачка и шалани, собственост на „ДДФ“ –
с. Горно Абланово има остатъчни мазни петна, от изтичането на
замърсени отпадъчни води.
На Завода за биодизел „Оберьостерайхише Биодизел България“
ЕООД са дадени предписания за почистване на замърсените води и
уведомяване
на
РИОСВ
Русе
при
възобновяване
на
производствената им дейност.
Експертите на инспекцията ще извършат последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания. При констатиране на
неизпълнение, ще бъдат наложени съответните административно
наказателни мерки.
Извършена е незабавна проверка на „Завод за хартия Белово“ АД,
гр. Белово. От извършения оглед на място и направената
документална проверка е констатирано следното:
Пречиствателната станция за производствени отпадъчни води се
експлоатира съгласно технологичната схема на пречистване.
Ежедневно се водят дневник за контролиране на параметрите на
съоръженията и доклади за работата на реагентното стопанство,
съгласно изискванията на условие 10 от Комплексното
разрешително № 136-НО-ИО-А1/2012 г.
Взета е водна проба на изход от ПСОВ: час 14.00, pH7.71, без цвят.
В района на заустването по брега на р. Марица няма наличие на
утайки или следи от утайки.
В ежедневен доклад за работата на реагентното стопанство от смяна
„Б“ на 03.04.2014 г. е отразено замърсяване водите на река Марица
преди заустването на отпадъчните води от ПСОВ, което показва, че
замърсяването описано в сигнала е от точков източник в горното
течение на р. Марица при гр. Костенец.
„Завод за хартия Белово“ АД е обект, включен в информационната
система за разрешителни и мониторинг на водите, при която се
извършва системен контрол и наблюдение на качеството на
отпадъчните води.
За периода на 2013 г. на дружеството по компонент „води“ са

5

14.04.2014 г.

Електронна поща

Нерегламентирано изсичане на зеления
пояс и нерегламентиран добив на
инертен материал в района на гр.
Перник, общ. Перник

Община Перник

6

23.04.2014 г.

„Зелен телефон“

Заустване на непречистени отпадъчни
води в близката река от Фабрика за
производство на олио в гр. Кнежа,
собственост на „Олива“ АД. В района
се усеща остра неприятна миризма.

РИОСВ Плевен

извършени 4 проверки, взети са 10 проби от отпадъчните води, като
за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения са
наложени 2 наказателни постановления по Закона за водите на обща
стойност 6 000 лева.
Сигналът е препратен по компетентност на община Перник, на
основание чл.15, ал.1, т.5 от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) и чл. 90, ал.5, т.2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ),
предвид че:
Съгласно чл.15, ал.1, т.5 от ЗООС "Кметовете на общини
организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и
разширяването на селищните зелени системи в населените места и
крайселищните територии, както и опазването на биологичното
разнообразие, на ландшафта и на природното и културното
наследство в тях";
Съгласно чл. 90, ал.5, т.2 от ЗПБ "Кметът на съответната община
извършва контрол относно извършването на добив на подземни
богатства без надлежно предоставена концесия или с концесия,
чието действие е спряно по реда на чл.68 и на сключения договор".
На 23.04.2014 г. от експерти на РИОСВ Плевен е извършен оглед на
коритото на р. Гостиля, поречие Искър (в участъка, граничещ с
Предприятие за производство на растителни масла, стопанисвано от
„Олива“ АД). При огледа е констатирано, че водите на реката са със
сиво – бял цвят. Усетена е неприятна миризма, характерна за
дейностите на „Олива“ АД.
Съгласно издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект № 13140152/24.03.2010 г., отпадъчните
води от „Олива“ АД заустват, след пречистване в ЛПСОВ, в р.
Гостиля.
При направените от РИОСВ Плевен проверки на „Олива“ АД, през
2013 г. и 2014 г. (последната на 06.02.2014 г.) не са констатирани
нарушения на законодателството в областта на опазването на
околната среда.
Предвид констатирано при огледа, от РИОСВ Плевен е извършена
проверка на „Олива“ АД с пробонабиране от отпадъчните води и
извършване на обследване за неприятни мазнини.
Проверени са пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) ;
участък от р. Гостиля, от точка на заустване на отпадъчни води от
ПСОВ до пешеходен мост при МБАЛ Кнежа; участъци за
съхранение на отпадъци и документи за управление на отпадъци.
При направения оглед на участъка от р. Гостиля, в района на
“Олива” АД до МБАЛ Кнежа е установено заустване на отпадъчни
води в следните точки: т.1 – отпадъчни води след ПСОВ на “Олива”
АД, т.2 и т.3 – отпадъчни води от площадката на предприятието не
минаващи през ПСОВ (дъждовни води). При пешеходен мост на р.

7

24.04.2014 г.

„Зелен телефон“

8

28.04.2014 г.

Електронна поща

9

28.04.2014 г.

Електронна поща

10

30.04.2014 г.

Електронна поща

На 18.04.2014 г. отпадъчните води от
две септични ями от частни имоти в с.
Митровци, община Чипровци са
изсипани в минаващата през селото
река.
Замърсяване на атмосферния въздух в
района „Възраждане“ на гр. София от
битовото отопление и автомобилния
трафик.
Замърсяване на атмосферния въздух в
гр. Монтана при реализацията на
проект „Воден цикъл на гр. Монтана“.

Община Чипровци

Замърсявания в с. Попрусаново,
община Кайнарджа от отглеждането на
животни.

Община Кайнарджа

Гостиля заустват отпадъчни води от МБАЛ Кнежа и канал от
западната част на града, видимо бистро. От огледа на р. Гостиля се
установи, че водата в реката след описаните по-горе зауствания т.1, 2 и 3 на отпадъчни води е видимо бистра, без цвят до участъка с
тръстика и блатна растителност. След този участък, на пешеходен
мост при МБАЛ Кнежа се констатира, че водата е с характерен
белезникав цвят. Взети са водни проби от отпадъчни води, от
точките на заустване за изпитване от Регионална лаборатория
Плевен. При констатиране на превишение на определените
индивидуални емисионни ограничения, на дружеството ще бъде
наложена имуществена санкция.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс
сигналът е препратен по компетентност до община Чипровци.

Столична община

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс
сигналът е препратен по компетентност до Столична община.

РИОСВ Монтана

Запрашване на атмосферния въздух, в посочения сигнал, е
невъзможно да се получи, предвид влажното и дъждовно време.
Относно качеството и вида на влаганите, при изпълнението на
проект „Воден цикъл на гр. Монтана“, материали, РИОСВ Монтана
няма компетенции.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс
сигналът е препратен по компетентност до община Кайнарджа.

