ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2015 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

16.07.2015 г.

„Зелен телефон“

ПСОВ на гр. Самоков не работи, депата са
запълнени, а БФВ изтичат в река Искър.

РИОСВ София

2

21.07.2015 г.

Електронна поща

„Финансирана от еврофондове да строи
магистрали, Агенция „Пътна инфраструктура”
депонира строителни отпадъци край пътя
Калугерово-Пазарджик, без терените да са
отредени за такава дейност от органите на
МОСВ и МРР.“

РИОСВ Пазарджик

Предприети действия
На 22.07.2015 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ София като е извършен обход на ПСОВ – Самоков
от входяща шахта до изход ПСОВ. В ПСОВ – Самоков
постъпилите отпадъчни води се пречистват по механичен и
биологичен метод. На изхода на ПСОВ водите са видимо
бистри и без мирис. При проверката са представени
резултатите от собствения мониторинг по компонент
„Води“ за месец юни и не са констатирани превишения на
индивидуалните емисионни ограничения, заложени в
Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води.
Извършен е обход и на площадката за временно
съхранение на филтрирани обезводнени утайки на мястото
на образуване – ПСОВ – Самоков, описана в сигнала като
„депо“. При проверката е констатирано, че на площадката
за временно съхранение на утайките видимо разполага със
свободна площ до последващото им предаване за
обезвреждане.
Направена е проверка в мястото на заустване в р. Искър,
съгласно горецитираното Разрешително за заустване и не е
установено изтичане на непречистени отпадъчни води от
ПСОВ – Самоков в реката.
На 07.08.2015 г., от експерти на РИОСВ Пазарджик е
извършена проверка на "Автомагистрали" ЕАД, гр. София,
база с. Калугерово. Дружестовто е изпълнител на
строително - монтажните работи на обект "Превантивен
ремонт за възтановяване на технико - икономическите
характеристики на участък от км. 60+000 до км. 90+200 на
Атомагистрала "Тракия". При извършването на тези
дейности, като отпадък се генерира фрезован асфалт.
Съгласно договора за възлагане на обществена поръчка
между АПИ и "Автомагистрали" ЕАД "Изпълнителят се
задължава да извършва депониране на строителни
материали и продукти, годни за втора употреба, добити в
резултат на изпълнение на дейностите, предмет на
договора, на указаните от Възложителя и/или негови

3

27.07.2015 г.

„Зелен телефон“

Нерегламентиран добив на инертен материал
от река Искър, на 200 м. от ловната хижа на с.
Писарово, срещу течението.

БДДР Плевен

4

27.07.2015 г.

Електронна поща

Неприятна миризма по улиците на гр.
Ботевград в почивните дни – особено в района
на Кауфланд и в центъра на града.

РИОСВ София

5

28.07.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на плаж „Аркутино“ с битовофекални води от хотел „Свети Тома“.

РИОСВ Бургас

представители места. Строителните материали и
продуктите, годни за втора употреба, добити в резултат на
изпълнение на дейнотите, предмет на договора, са
собственост на Възложителя".
На 04.08.2015 г. е извършена проверка на място от
експерти на БДДР Плевен, съвместно с кмета на с.
Писарово. При проверката е констатирано, че в участък от
речното корито на р. Искър на около 200 м. от ловната
хижа на с. Писарово има наносни отложения. В момента на
проверката не е установено изземване на наносни
отложения от р.Искър. В речното корито няма разположена
техника, не са констатирани следи от тежки машини в
речното корито от изземване на наносни отложения в
горецитирания участък от реката.
На 10.08.2015 г. от експерти на РИОСВ София са
извършени комплексни проверки на:
- „Пласт-М“ ЕООД, гр. Ботевград, ул. Индустриална №3
/площадка на бивш завод Полихим/. При проверката е
установено, че дружеството не извършва производствена
дейност, поради годишен отпуск – производствения цех е
заключен. На дружеството е дадено предписание в срок до
три дни от възобновяване на производствената дейност да
уведоми писмено РИОСВ София;
-„Алма Хоум“ ЕООД /производство на тапети/ и „Алфаком
Принт“ АД /производство на градински чадъри/. При
проверката органолептично не е установено наличие на
миризма;
- „Пайплайф България“ ЕООД, гр. Ботевград, ул.
„Индустриална“ №3. При проверката е установено, че
дружеството не извършва дейности по производство на
полиетиленови и полипропиленови тръби, поради годишен
отпуск. При проверката органолептично не е установено
наличие на миризма по площадката.
Извършен е обход и на територията на паркинг към
магазин Кауфланд – Ботевград, както и в центъра на града
– централен площад и района пред съдебна палата –
Ботевград. При обхода органолептично не е установено
наличие на миризма, наподобяваща описаната в сигнала.
На 29.07.2015 г. от експерти на РИОСВ Бургас е
извършена проверка на място, при която е установено, че
водата в морето в района на морски плаж „Аркутино“,
стопанисван от „ГБС Инвест“ ЕАД, собственик на
комплекс „Свети Тома“ и „Жилищна група на нос
„Хумата“ е бистра с естествен цвят и мирис и без наличие

6

29.07.2015 г.

„Зелен телефон“

От около една седмица сметището на гр.
Сливница, което се намира между гр.
Сливница и с. Алдомировци, гори.
Образувал се е тъмен облак около 500-600
дка. Има опасност от прехвърляне на пожара и
към близката гора.
Местната власт не предприема действия, а
замърсяването на въздуха е сериозно.

РИОСВ София

7

29.07.2015 г.

„Зелен телефон“

Днес, около 15 ч. на бул. „Никола Петков“,
900 м. преди кръстовището с ул. „Любляна“,
посока от ж.к. „Люлин“ към бул. „Цар Борис
III“ – от тир се разлива мастило.

РИОСВ София

8

31.07.2015 г.

Електронна поща

Обгазяване на атмосферния въздух в района
на гр. Гълъбово, обл. Стара Загора.

РИОСВ Стара Загора

на петна или някакви образувания от фекалии.
При проверката, са взети водни проби за анализ от
пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ. При
констатиране на превишения на индивидуалните
емисионни ограничения, определени в разрешителното за
заустване, от РИОСВ Бургас ще бъдат приложени
предвидените в законодателството мерки.
На 12.08.2015 г. от експерти на РИОСВ София е извършена
проверка на общинското сметище на община Сливница.
Констатирано е, че: Общинското депо за битови отпадъци,
землище на с. Алдомировци, м. «Козяк», не е оградено и
няма осигурена жива охрана. Достъпът до него се
осъществява по съществуващ „черен” път, на който има
поставена ограничителна бариера и предупредителни
табели. При извършения оглед на депото е установено 1 бр.
тлеещ участък в югоизточната част на депото и следи от
горене на отпадъци в северозападната част на депото. По
данни на представителя на общината, присъствал на
проверката, е извършено гасене от РСПАБ – Сливница на
горящ участък в северозападната част на депото в началото
на м. август (около 5-6 август). В деня на проверката не е
констатирано наличие на пушек в района на депото.
Във връзка с гореизложеното е дадено предписание на
Община Сливница:
Да се предприемат действия за запръстяване на тлеещия
участък и да се осигури ежедневен контрол на депото, с
цел да не се допуска палене и нерегламентирано
депониране на битови отпадъци и достъп на външни лица.
На 29.07.2015 г. е извършена съвместна проверка на място
от експерти на РИОСВ София и Столичен инспекторат.
Констатирано е, че от товарен камион, превозващ
разнороден товар от Испания, при неизяснени
обстоятелства се е получил разлив на печатарско мастило,
пакетирано в чували тип „биг- бег“, в резултат на което е
замърсено пътното платно, на площ от около 15 кв. м. От
Столична община са предприети необходимите мерки за
почистване на замърсения участък.
За периода от 27.07.2015 г. до 31.07.2015 г., от
Автоматичната измервателна станция Гълъбово, са
регистрирани три превишения на праговата стойност на
средночасовата норма по показателя серен диоксид. За
същия период са отчетени и завишени концентрации, без
да се превишават нормите за качество на атмосферния
въздух. Основно, емисиите на интензивно миришещи

9

31.07.2015 г.

Електронна поща

10

03.08.2015 г.

Електронна поща

11

03.08.2015 г.

Електронна поща

Във вилната зона на с. Храбрино, общ.
Родопи, обл. Пловдив, жителите на ул.
„Секвоя“ №1 сигнализират за свлачищни
процеси.
Скриване на разлив и замърсяване на р.
Елшишка с утайки край с. Елшица, общ.
Панагюрище.

Министерството
на
регионалното развитие и
благоустройството;
Община Родопи
РИОСВ Пазарджик

Разбиване

РИОСВ Благоевград

на

азбестови

и

етернитови

вещества, превишенията, както и завишение концентрации,
в този период са в резултат на:
- настъпили аварийни ситуации, изразяващи се в пробив на
Енергийни котли при работата на горивната инсталация в
„Брикел“ ЕАД;
- 24 часова експлоатация на горивната инсталация на
„Брикел“ ЕАД с изключена сероочистваща инсталация;
- разпалване на мощности в ТЕЦ2 и ТЕЦ3.
Във връзка с това от РИОСВ Стара Загора са предприети
следните действия:
- проверка на място в района на община Гълъбово;
- издаване на предписания на операторите на
топлоелектрическите централи в комплекса „Марица
изток“;
- проверка на място от извънщатния сътрудник на
инспекцията в гр. Гълъбово.
В резултат на тези действия, за сравнително кратък период,
емисиите на интензивно миришещи вещества биват
ограничени.
За почивните дни (събота и неделя), на място в гр.
Гълъбово са осигурени дежурства на експерти на
инспекцията, които при необходимост ще предприемат
незабавни действия.
Сигналът е пренасочен по компетентност.

На 14.08.2015 г. от експерти на РИОСВ Пазарджик,
съвместно с представители на Коалиция за устойчиво
развитие, Сдружение Хармония и Сдружение за защита на
собствениците на имоти са извършили на оглед на
терените и коритото на р. Елшишка за които се твърди, че
са замърсени вследствие на залпово изпускане на утайки,
съдържащи арсен и тежки метали. Констатирано е, че: в
стария отливен открит канал, разположен в контура на
хвостохранилище „Влайков връх“ към обогатителна
фабрика „Елшица“ с оператор „Майнинг инвест“ АД е
положен тръбопровод от PVC, който е включен във
водооборотната система на фабриката. Относно площта с
червено-кафяво оцветяване е установено, че това не са
утайки, а твърд отток в резултат на оттичане на
повърхности води от отвалите на рудник „Влайтов връх“,
които се виждат в дълбочина.
На 12.08.2015 г. от експерти на РИОСВ Благоевград е

плоскости и заравяне на отпадъците в района
на община Якоруда, по поречието на р. Места.
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03.08.2015 г.

„Зелен телефон“

През нощните часове гр. Пирдоп се обгазява
периодично. Трудно се диша.

РИОСВ София

13

03.08.2015 г.

„Зелен телефон“

В района на с. Изворово, община Харманли, е
разположен язовир Изворово, който се
използва за развъждане на риба. Не е
осигурено протичане на вода в р. Бакър дере
(след язовира). Районът е разположен на
територията на Защитена зона „Радимчево“.

БДИБР Пловдив

извършена проверката по документи и оглед на място
(спортната зала на гр. Якоруда).
При проверката е констатирано: Към датата на проверката
реконструкцията на спортната зала е завършена.
Дружество „Билдинг Компани“ ЕООД (изпълнител на
реконструкцията) е провело процедурата по Наредба № 2
за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), като
има заверен работен лист за отпадък с код 17 06 05 –
строителни материали, съдържащи азбест. По представени
при проверката документи (писмен договор и кантарна
бележка) този отпадък е предаден на „Евро Импекс –
Неврокоп“ ДЗЗД – оператор на втора клетка на регионално
депо Гоце Делчев.
На 18.08.2015 г. е извършено позициониране на мобилна
автоматична станция (МАС) за непрекъснато пробовземане
на основни и специфични показатели, характеризиращи
качеството на атмосферния въздух. Позиционирането е
извършено на избрана временна площадка в двора на ОДЗ
„Пека и Карло Чеконяни“, гр. Пирдоп, като периода на
престой е неопределен. Разполагането на МАС е част от
процедурата по обособяване на постоянна автоматична
измервателна станция за качеството на атмосферния
въздух в района на общините Пирдоп и Златица.
Предвид факта, че в сигнала не е конкретизиран обект
(замърсител) на същата дата (18.08.2015 г.) от експерти на
РИОСВ София е извършена извънредна проверка на
„Мини топлоелектрическа централа“, гр. Пирдоп към
фирма „Фейском“ ООД с основната дейност –
производство на топлинна и електрическа енергия, чрез
термична газификация на биомаса. Към момента на
проверката инсталацията не работи - извършват се
ремонтни дейности. Органолептично не е установено
наличието на миризми на площадката.
След извършена справка, от РИОСВ Хасково, е
установено, че язовир Изворово не попада в териториалния
обхват на защитена зона BG0002020 „Радинчево“ за
опазване на дивите птици;
- посоченият водоем попада в защитена зона BG0000212
„Сакар“ за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007
г. на МС. Съгласно Закона за биологичното разнообразие и
горепосоченото решение няма забрана, свързана с
регулиране оттока на водите. Ползването на язовира за
екстензивно развъждане на риба е съгласувано с Решение
№ ХА-34-ОС/2010 г. на РИОСВ Хасково, в което също
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04.08.2015 г.

Електронна поща

„Моля, направете проверка на ефективността
на
така
наречената
„Сероочистваща
инсталация“ на ТЕЦ „Брикел“. В Гълъбово не
може да се диша чист въздух.“

РИОСВ Стара Загора

няма конкретни условия по отношение оттока на водите.
Относно липса на отток в р. Бакър дере (след язовир
„Изворово“) на 05.08.2015 г. от представители на БДИБРПловдив, ИРМ – Хасково, в присъствието на
сигналоподателя и представител на „Напоителни системи“
ЕАД, клон Хасково е извършена проверка на речното легло
на р. Бакър дере в участъка след язовирната стена на яз.
„Изворово“ до с. Йерусалимово.Констатирано е следното:
Язовир „Изворово“ се стопанисва от „Напоителни
системи“ ЕАД, клон Хасково. На „Напоителни системи“
ЕАД е издадено разрешително за водовземане от яз.
„Изворово“. В момента на проверката е установено, че
след основния изпускател на яз. „Изворово“ се изпускат
около 6-8 л/сек, които след преминаване на облицован
канал с дължина около 10.0 м постъпват в р. Бакър дере .
Направени са огледи на няколко участъка по течението на
р. Бакър дере на достъпни за това места, при които е
установено следното:
- В участъка на около 200 м надолу по течението след
язовирната стена, в речното корито има достатъчно
количество на постоянно протичащи повърхностни води.
- В участъка на около 2,4 км след яз. „Изворово“, речното
корито е с достатъчно количество на постоянно протичащи
повърхностни води.
- В участъка на около 6.0 км след язовирната стена на яз.
„Изворово“, на разстояние около 300 м от дясната страна
на пътя, визуално е установено че речното корито на р.
Бакър дере е без налични водни количества.
- В участъка на р. Бакър дере, разположен след с.
Йерусалимово, също визуално е установено, че речното
корито е пресъхнало, без наличие на повърхностен воден
отток.
Във връзка с констатираната при проверката намалена
проводимост на р. Бакър дере, на „Напоителни системи“
ЕАД е издадено предписание за почистване на участъка от
растителност.
На 04.08.2015 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора е
извършена проверка на „ТЕЦ Марица Изток“ 2 ЕАД, с.
Ковачево и „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово. Констатирано е
следното:
В „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД са работили 11 енергийни
котли, като димните газове са се изпускали организирано
след пречистване с електрофилтри и сероочистка. Не е
констатирано изпускане през байпасните комини.
В „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово е констатирано наличие на
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05.08.2015 г.

„Зелен телефон“

16

07.08.2015 г.

„Зелен телефон“

В района на ж.п. гарата на гр. Ихтиман, в
сутрешните часове на 05.08., по колите и по
покривите на сградите е имало бял прах.
Преди няколко дни, в същия район, след
преваляване, по колите и покривите на
сградите е имало нещо като емулсия в бял
цвят.
От около 30 минути, вследствие запалването
на депото за неопасни отпадъци на община
Панагюрище, с. Капитан Димитриево, община
Пещера е обгазено. Много трудно се диша.

РИОСВ София

РИОСВ Пазарджик

неорганизирани прахови емисии от варовото стопанство,
от експлоатацията на котлите и транспортирането на
въглища до котлите, в нарушение на условията от
издаденото за обекта комплексно разрешително. В тази
връзка от РИОСВ Стара Загора ще бъдат приложени
административно – наказателни мерки.
През първата седмица на месец август от Автоматичната
измервателна станция, разположена в гр. Гълъбово са
отчетени превишения на праговата стойност на
средночасовата норма за серен диоксид. При всяко
регистрирано превишение, от РИОСВ Стара Загора са
давани предписания на операторите на четирите ТЕЦ-ве
от комплекса за предприемане на незабавни действия за
ограничаване на емисиите на вредни вещества от обектите.
В изпълнение на дадените предписания от операторите на
обектите са предприемани следните действия –
увеличаване степента на десулфуризация, подобряване на
горивния процес, включително и намаляване на товара и
изключване на работещи мощности.
С писмо изх. № С-225/07.08.2015 г. на РИОСВ София,
сигналът е изпратен по компетентност на Община
Ихтиман. Подателят е уведомен.

На 07.08.2015 г. от експерти на РИОСВ Пазарджик е
извършена проверка на „място“. Установено е, че в
момента на проверката специализирани пожарни коли и
операторът на депото със собствен ресурс – работници и 2
водоноски извършват гасене на тлеещи купчини с
отпадъци. Извършена е проверка и в границите на с.
Капитан Димитриево и не е констатирано наличие на
димни газове, обгазяване или неприятни миризми. В петък
– 07.08.2015 г. във времето от 20.25 ч. – 22.30 ч. са
извършени замервания на въздуха в засегнатите населени
места след пожара на общинското депо - селата Алеко
Константинов, Дебращица, Црънча и Капитан Димитриево.
С мобилна апаратура са измерени показателите на 27
химични вещества, сред които: метан, въглероден диоксид,
зиановодород, фуран, диметиламин, серовъглерод, амоняк
и др. Анализът на получените резултати не е показал
превишения на граничните стойности на изброените
химични съединения.

17

10.08.2015 г.

„Зелен телефон“

В района на с. Караманово, община Ценово,
по нивите неправомерно се изхвърля торов
отпад от свинеферма, разположена на
територията на бившия телеугоителен
комплекс. В района се усеща силна неприятна
миризма.

РИОСВ Русе

18

10.08.2015 г.

Електронна поща

В района на Северен парк, кварталите
„Надежда“, „Връбница“ и „Обеля“ се носи
остра задушлива миризма

РИОСВ София
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11.08.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в кв.
„Камелия“, Слънчев бряг, от изгорелите
газове на МПС и замърсяване на територията
с различен по вид отпадъци.

Община Несебър
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13.08.2015 г.

„Зелен телефон“

Всяка вечер, от 21.00 ч. до 22.00 ч., в кв.
„Факултета“ лица от ромски произход палят
огньове и горят кабели и отпадъци. В кв.
„Западен парк“, по това време, се усеща силна
неприятна миризма.

Столична община
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14.08.2015 г.

Електронна поща

Наличие на умрели коне в района на
Водослива на Дупнишка Мала река в

ДНП Рила

На обекта, собственост на „ВардМекс“ ЕООД, от експерти
на РИОСВ Русе са извършени две последователни
проверки в периода 16.07. – 31.07.2015 г. и е констатирано
следното: свинефермата е ситуирана в границите на
бившия телеугоителен комплекс, отстоящ на около 3 км от
с. Караманово, Община Ценово. „ВардМекс“ ЕООД
извършва торенето в ранните часове на деня от 5.00 ч. до
11.00 ч. Земите, които се наторяват, се намират на
разстояние около 3 км от стопанския двор и на около 6 км
от с. Караманово. Веднага след наторяването, се пристъпва
към дискуване. Дружеството писмено е уведомило
кметствата в селата Краманово и Вардим, че извършва
наторяване с течна торова маса.
От Регионалната инспекция по околната среда и водите е
изпратено писмо до районните администрации на
Столична община, с цел установяването на вероятния
източник на неприятна миризма и предприемане на
действия по компетентност.
От служители на Община Несебър е извършена проверка
на място – свободни площи в района на дискотека „Гранд“
и хотелски комплекс „Авеню Делукс“, в к.к. „Слънчев бряг
– запад“. Констатирано е, че теренът не е ограден,
достъпът е свободен и към момента на проверката се
използва като паркинг за автобуси и микробуси. Има
разпилени отпадъци от опаковки, черни полиетиленови
чували и др. По време на проверката са присъствали и
служители на БКС – к.к. „Слънчев бряг“, които са
предприели
почистване на района. След направена
справка в служба „Устройство на територията“ при
Община Несебър е установено, че терените са частна
собственост. Изпратени са писма до собствениците, с
които се уведомяват за състоянието на имотите и да дадени
предписания за предприемане на мерки по поддържането
им.
На основание чл.71, т.17 от Наредбата за управление на
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на
територията на Столична община „забранява се изгарянето
на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове,
паленето на огън без надзор и изгарянето на всякакви
видове отпадъци“, сигналът е изпратен по компетентност
на Столична община.
На 10.08.2015 г. от служители на паркова охрана към
Парков участък Дупница е установено наличие на мъртви
животни (коне), по всяка вероятност поразени от мълния,

подножието на вр. Мали Полич.
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17.08.2015 г.

„Зелен телефон“

В Западна промишлена зона на гр. Варна,
„Атлантик“ АД обработва рапани, като
черупките от тях трупа в двора на
предприятието и в района се усеща силна
неприятна миризма.

РИОСВ Варна
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17.08.2015 г.

Електронна поща

Наличие на незаконно сметище в гората на гр.
Девня, кв. Повеляново.

РИОСВ Варна
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19.08.2015 г.

„Зелен телефон“

От няколко години от язовир Ястребино се
изпускат води, с ниска температура, от найдолния шлюз. В резултат на изпускането, в
коритото на р. Голяма река (след язовира) са
изчезнали рибите и водната растителност.
Може би следва да се предпише изпускането
на води от язовира да се извършва от повисоко разположените шлюзове, където
водите са с по-висока температура.

БДДР Плевен

по северния склон на връх Мали Полич. С цел
предприемане на действия по отстраняването им,
незабавно са сезирани зам. кмета на община Дупница,
Областна дирекция по безопасност на храните-гр.
Кюстендил, служби ПБЗН-гр. Дупница и Директора на
Дирекция НП „Рила“.
Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ
Варна. Констатирано е следното:
Дружеството, което експлоатира обекта е „Пасифик Стар“
АД, гр. Бургас. Генерираните, при дейността отпадъци се
съхраняват на обособена площадка северно от
производствената база. За отпадъците не е извършена
класификация по реда на Наредба №2 за класификация на
отпадъците, за което на основание чл.120 от Закона за
управление на отпадъци (ЗУО) е дадено предписание на
управителя на акционерното дружество. Извън границите
на обекта не са установени миризми.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс, във връзка с чл.19, ал.3, т.15 и чл. 112, ал.1 от
Закона за управление на отпадъците, сигналът е изпратен
за предприемане на действия по компетентност на Община
Девня (подателят е уведомен).
От експерти на БДДР Плевен, съвместно със служители на
Напоителни системи
ЕАД, клон „Долен Дунав“, е
извършена проверки на речното легло на реката след
язовира, включително и работата на водовземните
съоръжения.
В момента на проверката от язовира се ползват води чрез
вертикална водовземна кула, съгласно графика на МОСВ, в
т.ч. и със съответните разрешителни, за следните цели:
 за питейно-битово водоснабдяване на населени места от
община Антоново;
 за
напояване
чрез
изградена
след
стената
хидромелиоративна инфраструктура (канал М-1);
 за екологични нужди.
Водовзема се от страничен таблен затвор при кота 325 м на
кулата, т.е. от дълбочина – 5,50 м.
Измерена е температурата на водата в р. Голяма река на
около 1 км. след язовирната стена – t=20o С.
Системата за задвижване на дънните затвори е с проблеми
по механиката и командването, поради което от дънните
затвори има леки пропуски на вода към основен
изпускател (ИО), съответно постъпващи в р. Голяма река.
От открития канал М-1 съществуват множество локални
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19.08.2015 г.

Електронна поща

Резерват Болата се превръща в сметище и
огромен паркинг. Липсват кошчета за
отпадъци на плажа.

РИОСВ Варна

26

21.08.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на река Лева от мандра „Млечен
рай“, кв. Бистрица, гр. Враца.

РИОСВ Враца

течове, които чрез суходолия и дерета постъпват в реката.
Дължината на участъка от М-1 с отток на течовете във
водосбора на р. Голяма река е около 12 км.
Като предписание към изпълнителня директор на НС ЕАД
е посочена необходимостта от извършване на ремонтни
работи по водовземната кула с осигуряване на водовземане
за екологични цели, напояване и питейно-битово
водоснабдяване в съответствие с изискванията.
Извършена е извънредна проверка на 20.08.2015 г. от
охраната на защитените територии към РИОСВ Варна. При
проверката е установено, че в територията на м-н „Болата“
има поставени три броя контейнери за битови отпадъци.
На плажната ивица са поставени 4 бр. кошчета за
отпадъци. По време на проверката е имало един паркирал
лек автомобил.
Местността Болата е част от резерват „Калиакра“.
Плажуването и всякакви други дейности в границите на
резервата, които противоречат на режимите определени в
Закона за защитените територии и заповедта за обявяване,
са забранени. Във връзка с това, от страна на РИОСВ
Варна са предприети действия, за ограничаване достъпа до
местност Болата, част от Р „Калиакра“, както и за
премахване на заведението за хранене, разположено на
плажната ивица. За целта са уведомени Община Каварна и
Дирекция за национален строителен надзор, за
предприемане на действия по компетентност.
Предвидено е поставяне на нови информационни табели в
района на местност „Болата“, с информация относно
забранителния режим за територията на Р „Калиакра“.
На 21.08.2015 г. от експерти на РИОСВ Враца, съвместно с
РЛ-Враца е извършена незабавна проверка.
Съгласно подадената информация в сигнала замърсяването
е от дейността на млекопреработващото предприятие,
стопанисвано от „Млечен рай 2“ ООД, намиращо се в кв.
„Бистрец“, гр. Враца.
Извършен е оглед на реката около мястото на заустване на
отпадъчните води от млекопреработващото предприятие. В
момента на проверката от канализационния колектор на
предприятието няма отток на отпадъчни води към реката.
Визуално водите на реката преди и след заустването са
видимо бистри и чисти, без следи от замърсяване.
Измерените на място показатели преди и след заустването
не показват промяна в качествените показатели на
състоянието на реката.
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24.08.2015 г.

Електронна поща

Отпадъчни води заустват в морето край с.
Варвара, до Царево.

РИОСВ Бургас
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25.08.2015 г.

Електронна поща

Изтичане на вода с неясна субстанция от
тръба на плаж Аполония, Каваците близо до
Созопол.

РИОСВ Бургас

На 01.09.2015 г. е извършена извънредна съвместна
проверка на място, от експерти на РИОСВ Бургас и БДЧР –
Варна, в присъствието на служители на община Царево.
Констатирано е: „Аязменско дере” не достига до Черно
море – между него и морето има преграда от камъни и
водорасли. Водите в дерето са мътни и застояли, на места
на повърхността им има водна „леща”. В момента на
проверката изградената ПСОВ, част от канализационната
система на с. Варвара, не функционира. Към нея не
постъпва и на изход от нея не изтичат води. Няма
работещи пречиствателни съоръжения на ПСОВ. В
момента
на
проверката
отпадъчните
води
от
канализационната мрежа на с. Варвара не достигат до
входната шахта на ПСОВ, което е неизпълнение на
условия на разрешителното за заустване на отпадъчни
води. За констатираните неизпълнения на условията на
разрешителното за заустване на отпадъчни води, на
Община Царево ще бъде съставен акт за установяване на
административно нарушение.
На 18.08.2015 г. е извършена съвместна проверка на място
от експерти на РИОСВ Бургас, РЗИ Бургас, Басейнова
дирекция „Черноморски район” (БДЧР) – Варна и
Регионална лаборатория Бургас – 03 към ИАОС София, в
присъствието на гл. специалист „Строителство” в община
Созопол и представител на дружеството - наемател на
морски плаж „Каваци - Север”.
При проверката, от изведен на морски плаж „Каваци –
Север”, между втори и трети спасителен пост, бетонов
колектор, на плажната ивица изтичат видимо чисти води,
без примесени неразтворени вещества и без вид и мирис на
отпадъчни битово – фекални. След приблизително около
осем метра изтичащите на плажа води по гравитачен път се
заустват в Черно море.
При проверката, са взети водни проби от изтичащите от
колектора води, преди заустването им, за физикохимичен
анализ; отбрана е проба и от морската вода, срещу
заустването на изтичащите от колектора води (срещу трети
спасителен пост), която да бъде анализирана по
показатели, определени от БДЧР Варна. При проверката от
морската вода е отбрана и проба от инспектора на РЗИ
Бургас, за микробиологичен анализ.
По данни на участвалия в проверката представител на
БДЧР Варна, колекторът е изграден да отвежда подземни
води от каптиран извор в района в Черно море и е
мониторингов пункт № 48812 от опорната хидрогеоложка

мрежа на Националния институт по метеорология и
хидрология към Българската академия на науките – филиал
Варна, както и на БДЧР Варна.
При извършения оглед на плажа и в района около него е
установено:
На морски плаж „Каваци - Север”, няма изградени
санитарни възли и/или тоалетни. На плажа, на
приблизително около седемдесет и пет метра от Черно
море, има изградено едно питейно заведение, стопанисвано
от „Рая Комерс” ЕООД. Отпадъчните води от него се
отвеждат във вкопан в пясъка бидон, от който при
проверката не е констатирано преливане на отпадъчни
води и замърсяване на плажната ивица.
При проверката не са представени документи,
удостоверяващи изчерпването на отпадъчните води,
формирани от питейното заведения на плажа, със
специализиран транспорт. Във връзка с това на управителя
на „Рая Комерс” ЕООД, е дадено предписание: „Да бъдат
представени в РИОСВ Бургас документи, удостоверяващи
изчерпването на отпадъчните води, формирани от
питейното заведения на морски плаж „Каваци Север” .
Установен е PVC колектор, зарит в пясъка на плажа в
близост до заведението, с диаметър приблизително около
300 мм. Той е предназначен да отвежда водите от
бетонирана дъждовна отводнителна канавка, преминаваща
по протежението на достигаща до плажа улица, между
почивна база на „Захарни заводи – Пловдив” и хотелски
комплекс „Свети Никола”. В момента на проверката по
бетонираната отводнителна канавка към плажа не изтичат
води – времето е слънчево и сухо, през деня не е валял
дъжд. На места канавката е гъсто обрасла с растителност и
с намалена проводимост. Установена е изведена към
отводнителната канавка полиетиленова тръба (колектор), в
посока от двора на почивна база на „Захарни заводи –
Пловдив”. Видимата част на тръбата е около пет – шест
метра, след което тя преминава подземно, поради което
източникът й не е възможно да бъде установен при
проверката. В момента на проверката от тръбата към
отводнителната канавка не изтичат води.
При проверката не са представени документи и не е
установена законността на изграждане на описаните по –
горе три колектора.Във връзка с това от РИОСВ Бургас, на
кмета на община Созопол, са дадени предписания за
предоставяне на инспекцията на документацията по
изграждането на колекторите. При неизпълнение на
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„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух от
инсталация за преработка на инертен
материал. Замърсяването е забелязано в 09.00
ч., сутринта на 25.08.2015 г. по пътя в посока
от София към Благоевград, в района на с.
Долна Диканя.
Инсталацията е разположена срещу селото.
Замърсени са земните площи и атмосферния
въздух в района с бял прах.

РИОСВ Перник
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Електронна поща

АПИ стоварва фрезован асфалт в защитена
зона Лозен планина.

РИОСВ София
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„Зелен телефон“

В гр. Генерал Тошево, от три денонощия се
усещат неприятни миризми на животински
изпражнения и особено в частта на града, поблизо до с. Кардам.

РИОСВ Варна

дадените предписания от РИОСВ Бургас ще бъдат
предприети съответните административно наказателни
мерки.
На 31.08.2015 г. от експерти на РИОСВ Перник е
извършена проверка на място и е констатирано следното:
Замърсяването на атмосферния въздух е от неорганизирани
прахови емисии от дейността на Асфалтова база (АБ)
Долна Диканя, стопанисвана към момента на проверката от
„Металком инвест“ ЕООД, гр. Благоевград. АБ Долна
Диканя работи епизодично, с намален капацитет, но от
началото на месец август има възложени поръчки за
производство на асфалт за изграждането на АМ Струма.
На дружеството са дадени предписания за почистване на
площадката от натрупаната прах и за предприемане на
необходимите технически мерки за недопускане на
неорганизирани прахови емисии от силоза за инертни
материали.
За констатираното несъответствие с изискванията на чл.70
от Наредба №/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии
на вредни вещества (замърсители), изпускани в
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии, на управителя на АБ ще бъде
съставен АУАН.
На 20.08.2015 г. от експерти на РИОСВ София, Столичния
инспекторат и Районна администрация – Панчарево е
извършена проверка и е установено, че 200 м3 фрезован
асфалт е складиран в имот № 14831.6539.8, по
Кадастралната карта и регистър на с. Герман, район
Панчарево. Теренът е общинска собственост и не е част от
туристическата инфраструктура. Не попада в защитени
зони от Националната екологична мрежа, нито в защитена
зона „Лозенска планина“ (отстои на 2.33 км югоизточно от
границата й). Теренът се използва за временно складиране
на фрезован асфалт, с който ще бъдат насипани няколко
улици във вилната зона на с. Герман. Тези дейности са
съгласувани със Столична община.
От РИОСВ София е дадено предписание на община
Панчарево за предприемане на действия по почистването
на имота.
На 26.08.2015 г. от експерти на РИОСВ Варна е извършена
проверка на място и е констатирано,че:
Разпространението на неприятните миризми е вследствие
наторяване с птичи тор на нива (бивш лозов масив). Нивата
е на отстояние 1 000 м от границата на населеното място и
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Електронна поща

Отправено запитване относно замърсяването
на централния плаж на Лозенец и годността на
морската вода за къпане.

РИОСВ Бургас
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Община Ябланица
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В централната част на гр. Ябланица се
складират излезли от употреба МПС, метални
контейнери за отпадъци, стари метални
конструкции от ламаринен покрив. Две шахти
са с протичащи фекални води, отделят се
опасни изгорели газове от дизелови мотокари.
Сигнал за местоположението на новите
контейнери за отпадъци на територията на гр.
Кърджали, ул. „Жълтуша“.
Заустване на БФВ в морето на плаж
„Кабакум“, Варна.

Община Кърджали
РИОСВ Варна

е в съседство с птицекомплекс за отглеждане на стокови
носачки. Предвид метеорологичните условия (слаб вятър
по посока на населеното място) се усеща характерната за
птичи тор миризма. Наторяването на нивата е осъществено
от „Агри СС“ ЕООД, след което нивата е дискувана и
подравнена. За работата на птицекомплекса има издадено
комплексно разрешително КР № 438-НО/2012 г. На
площадката на комплекса няма складирана торова маса.
За преустановяване емитирането на миризми в
атмосферния въздух на „Агри СС“ ЕООД е дадено
предписание за извършване заораване на нивата.
На 25.08.2015 г. е извършена поредната съвместна
проверка от експерти на РИОСВ Бургас, БДЧР Варна, РЗИ
Бургас и община Царево на морски плаж „Лозенец –
Централен“. При огледа на морската вода при вливане на
дерето в Черно море е констатирано, че водата в дерето е
видимо бистра, с лек специфичен мирис на битовофекални води. Водата в морето е с естествен цвят и мирис.
От представителя на РЗИ Бургас са пробонабрани проби от
морската вода за микробиологичен анализ в четири пункта.
(РИОСВ Бургас не извършва мониторинг на крайбрежните
морски води).
Данни от извършвания мониторинг на качеството на
водите за къпане се публикуват в сайта на РЗИ Бургас.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен за предприемане на действия
по компетентност на община Ябланица.

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен за предприемане на действия
по компетентност на община Кърджали.
От експерти на РИОСВ Варна е извършена незабавна
проверка на място. Взета е водна проба от изтичащите
води, която не е показала наличие на битово-фекално
замърсяване.
Изтичащите в Черно море води, представляват каптирани
изворни води от ската над морски плаж Кабакум –
централен, обхванати в метален тръбопровод в крайния
участък преди вливането им в морето. Тръбопроводът,
прокарващ потока под пътното платно в участъка
преминаващ през плажната ивица е прекъснат и водите
изтичат по пясъка към морето.
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Сигнал от турист, отседнал в хотел на първа
линия в с. Ахелой, оплакващ се от неприятна
миризма от канализацията във вечерните
часове.

РИОСВ Бургас
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Сигнал срещу построена свинеферма на
територията на с. Войника, община Стралджа
и евентуалното вредно въздействие в околната
среда от дейността й.

РИОСВ Стара Загора

Нерешеният инфраструктурен въпрос за правилното
отвеждане на потока повърхностни води към морето, дава
възможност за образуване на корито и заблатяване на
плажа, както и за съмнения, че водите са замърсени. В тази
връзка е сезиран кмета на община Варна за предприемане
на действия по компетентност, но предвид активния летен
сезон, същите ще бъдат предприети най-вероятно през
есента.
Обекти, в землището на гр. Ахелой, възможни източници
на неприятни миризми са: Пречиствателна станция за
отпадъчни води „Равда – Слънчев бряг – Несебър“ и
свинеферма, собственост на „Карас“ ООД.
От резултатите от осъществявания от РИОСВ Бургас
текущ контрол на свинефермата и ПСОВ показват,
обектите работят при спазване на изискванията на
екологичното законодателство, но изградените в близост
до тях курортни комплекси (по независещи от РИОСВ
Бургас причини) създава предпоставка при определени
условия миризмата, генерирана от производствената им
дейност да се разпространява извън границите им.
На 04.09.2015 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
съвместно с кмета на кметство с. Войника и в
присъствието на жалбоподателя е извършена проверка на
място. В хода на проверката е установено, че в УПИ IV –
432, в землището на с. Войника, община Стралджа има
започнало строителство на постройка – жилищна сграда и
навес. Към момента на проверката е установено, че не се
извършва изграждане на свинекомплекс в упоменатия
имот, както и че няма наличие на нерегламентирани
замърсявания с отпадъци.

