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

№

Дата

Постъпил сигнал

1

10.2.2014 г.

„Зелен телефон“

2

10.2.2014 г.

Електронна поща

3

11.2.2014 г.

Електронна поща

Сигнал
В кв. Свобода, до бл. 42, има строеж, на който в
момента се извършват бояджийски дейности,
замърсява се района с миризми и частици боя.
Отправено запитване относно извършване на
дейности с машини – гатер, банциг в с. Доспей,
общ. Самоков.
Завод „Калцит“ АД замърсява атмосферния въздух
в гр. Асеновград.

Отговорна институция

Предприети действия

Столична община

Сигналът е препратен по компетентност към Столична
община.

-

Подателят на сигнала е пренасочен по компетентност към
община Самоков.

РИОСВ Пловдив

На 12.02.2014 г., от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена извънредна проверка на обекта. При
извършената проверка по документи и на място е
констатирано следното:
В момента на проверката, в обекта се работи с около 5560% натоварване на производствените мощности;
„Карбидна пещ“ към „Инсталация за производство на
калциев карбид“ е пусната в експлоатация след спиране за
профилактика и ремонт на 10.01.2014 г., за което РИОСВ
Пловдив е уведомена писмeно.
Представен е Дневник със записи, водени за „Карбиден
цех“ за експлоатацията на „Електродъгова пещ“ за периода
от пускане на пещта 11.01.2014 г. до 12.02.2014 г. За
горецитирания период е имало контролирано спиране на
„Електродъгова пещ“ за извършване на технологични
ремонти на 12.02.2014 г. От дневника, за ръкавния филтър
след „Електродъгова пещ“ е видно, че в интервала от 12.40
часа до 13.00 часа е имало изключване на филтъра, при
което са изпускани непречистени отпадъчни газове от
аварийна клапа към купола на пещта. В тази връзка, за
констатираното нарушение е изпратена покана до
оператора на обекта са съставяне на акт за установено
административно нарушение;
Сградата, в която е разположена „Електродъгова пещ“, е с
компроментирано остъкляване, за което от РИОСВ
Пловдив е дадено предписание да се предприемат
действия за подмяна на счупените стъкла на „Карбиден
цех“.
Извършена е проверка на площадката за предварително
съхраняване на отпадък с код 10 13 13 твърди отпадъци от
пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13
12, от „Инсталация за производство на вар и варови
продукти“ - варова пепелина и от „Инсталация за
производство на калциев карбид“ - прах от ръкавен
филтър. Констатирано е, че съхраняваният отпадък е в

4

11.2.2014 г.

Електронна поща

Мандра в с. Житница замърсява с отпадъчните си
води река Пикла.

РИОСВ Пловдив

5

11.2.2014 г.

„Зелен телефон“

Днес, в р. Сребра, в района на с. Шишманци, общ.
Раковски, са забелязани измрели нутрии, в резултат
на замърсяване на реката от неизвестен източник,
от посока гр. Раковски.

РИОСВ Пловдив

6

13.2.2014 г.

Електронна поща

Замърсяване водите на р. Марица в района на гр.
Белово, от завода за хартия „Белана“.

РИОСВ Пазарджик

7

18.2.2014 г.

„Зелен телефон“

Периодично замърсяване на атмосферния въздух от
фирма „Химпродукт“, намираща се на ул. „Антон
Страшимиров“ №2, гр. Горна Оряховица.

РИОСВ Велико Търново

минимално
количество.
Горецитирания
отпадък
периодично се извозва за оползотворяване от „КЦМ“ АД,
гр.Пловдив, съгласно сключен договор;
РИОСВ Пловдив ще продължи да осъществява контрол
върху дейността на обекта и при констатиране на
нарушения на екологичното законодателство ще бъдат
прилагани съответните мерки.
На 11.02.2014 г., от експерти на РИОСВ Пловдив,
съвместно с представители на РЛ – Пловдив, е извършена
проверка на Цех за млекопреработка, с. Житница, община
Калояново. При проверката е констатирано следното:
Обектът се стопанисва от „Икай” ООД, с. Житница.
„Икай” ООД е титуляр на Разрешително за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води във воден
обект (р. Пикла) № 33740062/25.05.2010 г.
Поради намаленото количество мляко през зимния сезон,
изкупуването и преработката се извършва през ден, като в
деня на проверката цехът не е работил. Извършвала се е
профилактика на технологичното оборудване и измиване
на работни помещения.
При извършения оглед на р. Пикла, в мястото на заустване
на отпадъчните води от обекта, е установено наличие на
следи от замърсяване
Взети са проби отпадъчни води от мястото на заустване и
от шахта на изход локално пречиствателно съоръжение.
След получаване на резултатите от изпитването на взетите
водни проби, от РИОСВ Пловдив ще бъдат предприети
съответните последващи действия.
На 11.02.2014 г., от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена проверка на място. При проверката е
констатирано следното:
По бреговете на р. Сребра, в границите на населеното
място, има дванадесет броя мъртви нутрии.
Извършен е и обход по течението на р. Сребра (извън
границите на населеното място), където не е констатирано
наличие на мъртви нутрии. В обходения участък водата е
била видимо чиста. Не е констатирано измиране на риба,
земноводни и други животни.
Взета е водна проба от водите на р. Сребра за анализ.
РИОСВ Пазарджик незабавно е уведомила община Белово
за извършване на оглед по поречието на р. Марица, в
участъка на „Завод за хартия Белово” АД.
При извършената проверка не е установено видимо
замърсяване и оцветяване на водите на р. Марица, за което
община Белово писмено е уведомила РИОСВ Пазарджик.
Предвид на съществуващия висок рисков потенциал за
замърсяване на р. Марица от „Завод за хартия Белово”АД,
в утвърдения от министъра на околната среда и водите
Плана за контролната дейност за 2014 г. на РИОСВ
Пазарджик, е увеличена честотата за извършване на
проверки на обекта.
На 18.02.2014 г., от експерти на РИОСВ Велико Търново е
извършена проверка на обекта. При проверката е
констатирано следното:

На 17.02.2014 г. е започнато производство на мастни
киселини от отпадъци от рафиниране на растителни
мазнини с код 02 03 04. Третирането на отпадъка 02 03 04
включва осапунване с натриева основа и последваща
хидролиза със сярна киселина в реакторен съд, отворен
към атмосферата. При този процес в атмосферния въздух
са емитирани газови продукти, получени при хидролизата
със сярна киселина, които предизвикват неприятни
миризми извън площадката на дружеството. На 18.02.2014
г. в 8 часа сутринта е започнала дестилация на получените
мастни киселини, която след един час е прекратена поради
настъпила авария в електромотора на бъркалката.
За инвестиционното намерение „Производство на мастни
киселини от отпадъци от рафиниране на растителни
мазнини“ „Химпродукт“ АД гр. Горна Оряховица е
информирало РИОСВ Велико Търново съгласно
изискванията на чл. 95 от ЗООС, но няма влязло в сила
Решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или Решение, с което е преценено да не се
извършва ОВОС.
За третирането на отпадъка от рафиниране на растителни
мазнини с код 02 03 04 с цел оползотворяване съгласно чл.
35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
„Химпродукт“ АД гр. Горна Оряховица няма Разрешение
за извършване на дейности по третиране на отпадъци,
издадено по реда на глава пета от ЗУО.
От РИОСВ Велико Търново е дадено предписание на
управителя на дружеството да не извършва дейност
производство на мастни киселини от отпадъци, получени
от рафинирането на растителни мазнини на площадката,
до привеждане на дейността в съответствие с изискванията
на ЗООС и ЗУО.
На 20.02.2014 г. в РИОСВ Велико Търново е подаден нов
сигнал за замърсяване на атмосферния въздуха от
„Химпродукт“ АД. От експерти на инспекцията е
извършена незабавна проверка на обекта. При проверката
е констатирано, че на площадката работи инсталация за
производство на алкидна смола, в която като суровина се
използват мастни киселини.
За инвестиционното предложение „Инсталация за
производство на алкидна смола“ дружеството не е
информирало РИОСВ Велико Търново, съгласно
изискванията на чл. 95 от ЗООС, и няма влязло в сила
Решение по ОВОС или Решение, с което е преценено да не
се извършва ОВОС, издадено по реда на ЗООС.
От РИОСВ Велико Търново е дадено предписание на
управителя на дружеството да не се експлоатира
инсталация за производство на алкидна смола до
привеждане на инсталацията в съответствие с
изискванията на ЗООС.
От РИОСВ Велико Търново предстои да бъдат съставени
два акта за установяване на административни нарушение –
за нарушение на ЗООС и за нарушение на ЗУО.

8

19.2.2014 г.

„Зелен телефон“

Нерегламентирано
разглобяване
на
МПС,
замърсяване на общински терен с киселини от
акумулаторите, замърсяване на атмосферния въздух
от горене на автомобилни гуми.

Община Плевен

9

24.2.2014 г.

Електронна поща

Изхвърляне на строителни отпадъци и пръст на
нерегламентирани за целта места, на територията на
община Русе.

Община Русе

Сигналът е пренасочен по компетентност към община
Плевен.
На 21.02.2014 г. е извършена проверка на място от
представители на Общински инспекторат. Съставени са 2
броя протоколи с нареждане в 14 дневен срок да бъдат
освободени общинските терени от излезли от употреба
МПС.
На 25.02.2014 г. е извършена проверка на място от
представители на Общински инспекторат и ОП
"Жилфонд". Съставени са 2 броя протоколи с нареждане в
14 дневен срок да бъдат освободени незаконно заетите
общински терени от излезли от употреба МП.
При неизпълнение на направените нареждания, на
нарушителите ще бъдатсъставени актове за установяване
на административно нарушение.
Сигналът е пренасочен по компетентност към община
Русе.

