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Сигнал
Замърсени морски води с битово-фекални
отпадъчни води, в района на плаж - кв.
Инцараки; Хотел „Нушев“, по всички
плажове на „Свети Влас“, по плажовете на
комплекс „Свети Никола“ и комплекс
„Prestige“.

Отговорна институция
РИОСВ Бургас

Предприети действия
На 14.07.2014 г., е извършена проверка на място от
РИОСВ Бургас, в присъствието на служител на Община
Несебър.
При извършения оглед на морски плаж в местност
”Юрта под пътя”, в землището на гр. Св. Влас (от
плажен бар „Съни дей” до хотел „Престиж”), не са
констатирани изведени тръби към морето, нито изтичане
и заустване на води, в т. ч. отпадъчни води, в
прилежащите морски води.
На границата между брега и плажната ивица на морски
плаж в местност „Юрта под пътя” има изведени два
колектора, от които в момента на проверката не са
изтичали води. Първият колектор е изведен пред
апартаментен комплекс „Свети Никола” с хотелска част
„Нушев“. Вторият колектор е изведен в посока от черен
път, разделящ хотел „Престиж” и съседен строеж в
посока гр. Св. Влас. Краят на колектора е на височина
приблизително около три метра над плажната ивица.
В момента на проверката, от два близкоразположени и
полузакрити с трева отвора на границата (на брега и
плажната ивица), е изтичала вода с белезникав цвят и
мирис на хлор. От изтеклата вода, на плажната ивица се
е образувала локва на разстояние около шест метра от
Черно море. Установено е, че отворите са изведени в
посока от басейна на хотелски комплекс „Престиж”.
На кмета на община Несебър са дадени следните
предписания:
- в РИОСВ Бургас да бъдат предоставени информация и
документи за законността на изграждане на колектори,
от които в момента на проверката не са изтичали води;
- да бъдат представени в РИОСВ Бургас информация и
документи за начина на отвеждане и пречистване на
отпадъчните води от плажен бар „Съни Дей” и хотелски
комплекси „Свети Никола” и „Престиж”, гр. Св. Влас.;
- да бъде представена в РИОСВ Бургас информация за
предприетите от община Несебър действия по
компетентност, във връзка са направените при
проверката констатации за изтичане на вода с белезникав
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04.07.2014 г.

Електронна поща

Фирма „Актор“ незаконно добива инертни
материали за нуждите на изграждане на
магистрала Е-79.

РИОСВ Благоевград
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07.07.2014 г.

„Зелен телефон“

Наличие на силна, неприятна миризма,
която се усеща от десет дни насам в с.
Обручище.
Миризмата е оприличена на сяра, като
посочен за предполагаем източник на
замърсяването е „Брикел“.

РИОСВ Стара Загора

цвят и мирис на хлор на плажната ивица;
РИОСВ Бургас ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при констатиране
неизпълнението
им
ще
приложи
съответните
административно – наказателни мерки.
Строителството на обекта (магистрала Е-79) стартира
през месец април 2012 г., като едновременно се прави
изместване на ж.п. линията в района на с.
Марикостиново, община Петрич. За същите са издадени
Решение по ОВОС 1-1/2008 г. и Решение по ОВОС № 53/2010 г. от министъра на околната среда и водите.
При проверка на обекта, извършена от експерти на
РИОСВ Благоевград през 2013 г., са констатирани
нарушения на условия от Решение по ОВОС 1-1/2008 г.,
като едно от тях е за нарушени и замърсени земи.
Съставен е акт и е издадено наказателно постановление
за 2000 на Агенция пътна инфраструктура, което в
последствие се обжалва в съда.
На 11.07.2014 г. е извършена проверка на място, при
която не са констатирани нарушения.
Предвид, че съгласно чл. 90, ал.5, т. 2 на Закона за
подземните богатства „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“ са изпратени са писма до
кметовете на общините Петрич и Сандански за
предприемане на действия по компетентност.
На 09.07.2014 г., от РИОСВ Стара Загора е извършена
проверка на място. В момента на проверката проблем по
отношение чистотата на въздуха и миризми не е имало.
От направената справка с регистрираните стойности на
серен диоксид от АИС „Гълъбово“ е установено, че
екологичната обстановка през първата седмица на месец
юли в района на комплекса „Марица изток“ е била
усложнена с наличието на високи концентрации на
замърсители в атмосферния въздух, като най-високи са
стойностите на замърсителите на 07.07.2014 г.
Непосредствено след регистрацията на първото
превишение на праговата стойност на средночасовата
норма (ПС за СЧН), на четирите топлоелектрически
централи от комплекса „Марица изток“ от РИОСВ Стара
Загора са дадени предписания за предприемане на
незабавни действия при експлоатацията на горивните
инсталации и пречиствателните съоръжения, емисиите
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08.07.2014 г.

„Зелен телефон“
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09.07.2014 г.

Електронна поща

В река Белята, при местността „Ишилието“,
с. Христо Даново, общ. Карлово, има труп
на коза.
Непоносима миризма, идваща от свинарник,
който се намира между гр. Ахелой и с.
Равда, до пречиствателната станция „Равда“.

ОДБХ Пловдив
Община Карлово
РИОСВ Бургас

(организирани и неорганизирани) от площадките на
дружествата да не водят до превишение на нормите за
вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.
При регистриране на второ превишение на ПС на СЧН (в
14.00 ч.), са изпратени повторни предписания на
четирите топлоелектрически централи от комплекса
„Марица изток“ за предприемане на незабавни мерки за
недопускане замърсяване на атмосферния въздух.
В
изпълнение
на
дадените
предписания
топлоелектрическите централи са уведомили РИОСВ
Стара Загора за предприетите действия (увеличаване
степента на десулфуризация, подобряване на горивния
процес, включително намаляване товара и изключване на
работещи мощности). След регистрирана трета поредна
стойност, превишаваща алармения праг за серен (в 15.00
ч.) от РИОСВ Стара Загора е приведена в изпълнение
процедурата, съгласно Инструкция за информиране на
населението при превишаване на установените алармени
прагове. Отчетена е концентрация на показателя серен
диоксид под ПС на СЧН в 17.00 ч.
Причината за регистриране на превишения по показателя
серен диоксид е, че в сравнително малък регион са
разположени четири топлоелектрически централи. Към
настоящия момент, поетапно в четирите ТЕЦ са
изградени сероочистващи инсталации, което доведе до
значително редуциране на емисиите на серен диоксид.
Въпреки това, при определени метеорологични условия
(скорост
посока на вятъра, атмосферно налягане,
инверсия), и при работа на всички ТЕЦ от комплекса
„Марица изток“, независимо от това, че работят всички
сероочистващи инсталации, се получават завишени
стойности на серен диоксид в региона.
РИОСВ Стара Загора ще продължи да осъществява
непрекъснато
наблюдението върху качеството на
атмосферния въздух в района и при констатиране на
замърсяване на атмосферния въздух ще предприема
съответните действия.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ
Пловдив и община Карлово.
На 17.07.2014 г. е извършена поредната проверка от
експерти на РИОСВ Бургас и представители на община
Поморие, като е сформирана комисия за определяне
разстоянието на разпространение на неприятни миризми
от производствената дейност на ПСОВ „Равда – Слънчев

6

10.07.2014 г.

„Зелен телефон“

Във водите на река Мъти Вир, в района на
моста за ж.п. гара Ихтиман, е забелязана
мъртва риба, вследствие на замърсяване на
реката, която е била в неестествен цвят.
Замърсяването е забелязано на 09.07.2014 г.

РИОСВ София
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10.07.2014 г.

Електронна поща

Община Стамболийски
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14.07.2014 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух
вследствие
на
пътен
трафик
по
неасфалтирана улица „Стефан Стамболов“,
гр. Стамболийски.
В язовир Доспат има садки, хората които ги
управляват, замърсяват язовира с найлонови
торби, а също така и стрелят по кормораните
за да предпазват рибите.

РИОСВ Смолян
БДЗБР Благоевград

бряг – Несебър“ и „Карас“ ООД, гр. Шумен. При
метеорологичните условия в момента на проверката
(тихо, спокойно време, със слаби пориви на вятъра с
посока от запад-югозапад), на разстояние 5 м. от
границите на всеки от обектите (по посока на вятъра) е
установено наличие на специфични за дейността
миризми. Продължителността на усещане на миризмата
е краткотрайно, с непостоянна дълготрайност.От РИОСВ
Бургас
ще
бъдат
приложени
съответните
административно наказателни мерки.
На 09.07.2014 г. е извършена съвместна проверка от
експерти на РИОСВ София, Изпълнителната агенция по
околна среда и представител на община Ихтиман. При
проверката е констатирано следното:
При направения обход по поречието на река Мъти вир (в
района на с. Живково) е констатирано наличие на мъртва
риба, като по дъното и брега на реката има отлагания в
сиво-черно, а водите са видимо замътнени.
При направения обход по поречието на р. Малка река е
констатирано наличие на отлагане по дъното и брега в
сиво-черно, водите са видимо бистри и няма наличие на
мъртва риба.
При направения обход на поречието на река Мъти вир,
преминаващо през гр. Ихтиман до старият мост на
главен път гр Ихтиман – гр. Костенец наличие на мъртва
риба не е установено. Водите са видимо бистри и без
мирис. Има отлагания по дъното и брега оцветени в
сиво-черно.
Взети са водни проби за анализ от три пункта.
Конкретен източник на замърсяване не е установен.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
община Стамболийски.
На 23.07.2014 г., от експерти на РИОСВ Смолян е
извършена
проверка на място. При проверката е
констатирано следното:
По десния бряг във водите на язовир Доспат, след база
„Сомат“, по посока язовирна стена, е констатирано
наличие (на места) на
полиетиленови отпадъци
(полиетиленови чували).
При извършения оглед на садковото стопанство на
дружеството „Салвелинус реа фиш“ КД гр. Доспат и
местата за съхранение на храната за рибите се
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14.07.2014 г.

Електронна поща

Сигнал за отглеждане на крави в частен
имот.

Община Сливен
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17.07; 18.07;
21.07;

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух в с.
Чепинци от фирма „Изола Петров“ на
датите: 17.07; 18.07; 19.07; 20.07;

РИОСВ София

установява, че чувалите с храна са идентични с
намерените по десния бряг на язовира.
При хранене на рибата, празните чували се съхраняват
под дървени палети на катера, посредством който се
извършва придвижването между садките и се извозват до
брега, където се съхраняват. Попадането на чували в
язовира е възможно при силен вятър и буря, като са
дадени указания за прибиране на същите в трюма на
катера.
Рибното стопанство се състои от три блока садки. На
всеки блок е монтирано по едно газово оръдие с
предназначение да сплашва птиците, които се хранят с
риба от садките и нанасят щети на стопанството. Върху
садките са монтирани мрежи, чиято цел е да предпазват
отглежданата в тях риба.
В момента на проверката гърмежите се произвеждат през
интервал около 5 мин. При извършения оглед не е
установено наличие на убити птици.
На управителя на „Салвелинус реа фиш“ КД гр. Доспат
са дадени предписания за недопускане на замърсяване с
полиетиленови чували или други производствени или
опасни отпадъци на акваторията на язовир Доспат и
почистване на замърсяванията с полиетиленови чували,
както и за преустановяване на гърмежа и демонтиране на
оръдията от садките и да не се допуска безпокойство на
птиците, обитаващи района на яз. Доспат.
При извършена от експерти на РИОСВ Смолян
последваща проверка (на 31.07.2014 г.) е констатирано,
че са почистени замърсяванията с полиетиленови чували,
По време на проверката не са се чували гърмежи, като
при извършен оглед с моторна лодка около садките е
констатирано, че оръдията са демонтирани.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
община Сливен.
На дружеството са извършвани многократно проверки от
РИОСВ София. Последната проверка на обекта (на
23.05.2014 г.) е извършена от експерти на РИОСВ София
с участието на представители от кметство Чепинци, р-н
Нови Искър и Министерството на околната среда и
водите. На място, в деня на проверката, извън
територията на производствената площадка, са
присъствали жалбоподателите, които изрично са
отказали да присъстват и да посещават производството.
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22.07.2014 г.

Електронна поща

Строеж на депо за утайки в МДК Пирдоп
без влязло в сила екоразрешително.

РИОСВ София

Направените констатации и предприети мерки по
сигнала са публикувани на интернет страницата на
МОСВ (месец юни). Предвид спецификата на дейността
и режима на работа на обекта (сезонно, непрекъснат
производствен процес), срокът за изпълнение на
даденото предписание на управителя на дружеството за
затваряне (покриване) в южната част на ламаринения
покрив и стената към производственото хале е един
месец след датата на спиране на производствената
дейност. От РИОСВ София ще бъде осъществен контрол
по изпълнение на даденото предписание.
На основание чл. 124. (1) от АПК, сигнали, подадени
повторно по въпрос, по който има решение, не се
разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на
решението или се основават на нови факти и
обстоятелства.
На 30.07.2014 г., от РИОСВ София е извършена проверка
на „Аурубис България“. При проверката е констатирано,
че на терена, предвиден за изграждане на ново депо за
утайки от пречистване на отпадъчни води и газове не се
извършват строителни дейности.
Строителните дейности за надграждане на депото за
фаялитов отпадък (хвостохранилище) са започнали, като
съгласно
информационната
табела
строителната
площадка е открита на 14.07.2014 г.
За „IU146 Надграждане на хвостохранилище“ в
площадка № 2, ПИ № 100, попадащ в землищата на общ.
Пирдоп и общ. Златица, е издадено Разрешение за
строеж № 4/08.07.2014 г. от областния управител на
Софийска област. Със Заповед № ОА – 233/08.07.2014 г.
на областния управител е допуснато предварително
изпълнение на Разрешение за строеж № 04/08.07.2014 г.
За инвестиционното предложение на „Аурубис
България“ АД за „Надграждане на хвостохранилище и
изграждане на депо за утайки от пречистване на
отпадъчни води и газове“ е проведена процедура по
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Реализацията на инвестиционното предложение е
одобрена с Решение по ОВОС № СО–05-03/2014 г. на
директора на РИОСВ София. С Решение №1/2014 г. на
Директора на РИОСВ София е допуснато предварително
изпълнение на Решение по ОВОС № СО-05-03/2014 г.

Същото е обжалвано по съдебен ред, като с Определение
№ 3404/08.07.2014 г. Административен съд София – град
отхвърля жалбите срещу решението. Определението е
обжалвано
с
частна
жалба
пред
Върховен
административен съд. До настоящия момент не е
постъпвало решение/определение от съда за спиране на
допуснатото предварителното изпълнение на Решение по
ОВОС № СО-05-03/2014 г.

