ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

01.07.2016 г.

Електронна поща

Мъртви животни - делфини, крава, и изобилие
от боклук по плажовете между Крапец и
Шабла.

РИОСВ Варна

2

01.07.2016 г.

„Зелен телефон“

Мандрата в с. Драготинци продължава да
замърсява реката изхвърляйки отпадъчни
води. Замърсяването е предимно след 22.00 ч.,
но остават следи.

РИОСВ София

Предприети действия
Незабавно, след подаване на сигнала, е организирана
проверка „на място“ от служители на РИОСВ Варна,
община Шабла и кмета на с. Крапец, община Шабла.
При проверката е констатирано, че на плажната ивица
между с. Крапец и гр. Шабла има два трупа на умрели
делфини и един труп на крава. Делфините са изхвърлени от
морето и са в напреднал стадий на разлагане. Не са
установени рани от умишлено умъртвяване на
бозайниците. В 13.50 ч, труповете са вдигнати за
обезвреждане от община Шабла.
На 11.07.2016 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ София. При проверката е установено следното:
Предприятие за производство на кашкавал (мандра), с.
Драготинци, община Сливница се стопанисва от ЕТ „Спас
Стефанов – Белите Камъни“.
Към момента на проверката се извършва производствена
дейност по производство на кашкавал. Отпадъчните води
от производствената дейност и
битово-фекалните
отпадъчни води са отведени в изгребна яма, находяща се
зад производственото помещение. Проверена е изгребната
яма. Поради високото ниво на отпадъчните води в нея е
пусната електрическа помпа, чрез която е свалено нивото
на водите. Отпадъчните води са припомпани в камион цистерна (ГАЗ 53), който към момента на проверката не е в
движение. След падането на нивото на отпадъчните води в
изгребната яма е установена изходяща тръба, която към
момента на проверката входа ѝ е затапен, съгласно дадено
предписание от предходна проверка.
Извършена е проверка срещу течението на р. Габерска,
като е проверено старо нерегламентирано място на
заустване на отпадъчни води от мандрата. При проверката
е установено, че водите в р. Габерска са видимо бистри. По
заскалявката на десния бряг на реката, в мястото на
нерегламентираното заустване от мандрата, са установени
отлагания оцветени в сиво-бяло, но към момента на
проверката няма изтичане на непречистени отпадъчни води
към р. Габерска. При проверката е дадено предписание
управителя на мандрата „Да не се допуска изтичане на

3

04.07.2017 г.

Електронна поща

На 03.07.2016 г. са забелязани МПС с
ремаркета с джетове да навлизат и паркират
на територията на плаж Болата.

РИОСВ Варна

4

04.07.2017 г.

Електронна поща

Отлагане на санирането на сграда, поради
обитаване на същата от защитени видове и
техния размножителен период в момента.

РИОСВ Стара Загора

5

04.07.2016 г.

Електронна поща

Неприятни миризми от дейността на „Монди
Стамболийски“

РИОСВ Пловдив

отпадъчни води от производствената дейност на мандрата
към р. Габерска“.
На 04.08.2016 г. от експерти на РИОСВ София и
представители на община Сливница е извършена
съвместна проверка по последващ контрол за изпълнение
на даденото предписание. Констатирано е неизпълнение на
предписанието, за което от РИОСВ София са предприети
съответните административнонаказателни мерки.
Охраната на северните защитени територии при РИОСВ
Варна, на 04.07.2016 г. е извършила проверка „на място“,
при което не е установено движение на джетове в района
на местност „Болата“.
На 05.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
община Стара Загора и СНЦ „Зелени Балкани” е
извършена проверка на място на жилищен блок на ул.
”Генерал Гурко”. При проверката е установено, че вече са
започнали СМР, сменена е дограмата на жилищния блок и
е започнало саниране. Потвърди се, че част от фугите на
блока предоставят убежище на защитените видове ръждив вечерник и черен бързолет. Предвид това, че
установените видове са вече в размножителен период и
СМР биха довели до тяхното обезпокояване, увреждане
или унищожаване, от РИОСВ Стара Загора е дадено
предписание до община Стара Загора за предприемане на
действия по преустановяване на дейността по саниране на
последните два етажа и таванските помещения на
жилищния блок, които представляват местообитания на
защитените видове за периода на размножаване, който
приключва на 15 август 2016 г.
На 22.06.2016 г., 23.06.2016 г., 24.06.2016 г. и 04.07.2016 г.
на „зелен телефон“ на РИОСВ Пловдив са подадени
сигнали за наличие на неприятна, задушлива миризма, с
посочен източник - производствената дейност на „МОНДИ
Стамболийски“ ЕАД.
На 07.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена проверка/оглед на „МОНДИ Стамболийски“
ЕАД - „Цех за изваряване на целулоза”. Към момента на
проверката технологичния процес е в обичайните
параметри, без да има регистрирана аварийна ситуация, за
периода 22.06.2016 г. – 07.07.2016 г.
Извършена е проверка и на журнала на дежурен инженер
по завод и е установено, че натоварването в цеха е от
04.07.2016 г. и 05.07.2016 г. е намалено, поради
извършване на планов ремонт, за което РИОСВ Пловдив е

6

04.07.2017 г.

„Зелен телефон“

На територията на Община Ситово, обл.
Силистра, контейнерите за битови отпадъци
са препълнени, отпадъците не се почистват и
извозват редовно.

Община Ситово

7

04.07.2016 г.

Електронна поща

Столичен инспекторат
Столична община

8

04.07.2016 г.

Електронна поща

9

05.07.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване с „животински отпадъци и
помия“ от цирк „ИВАНОВ“, намиращ се на
ъгъла на бул. „Тодор Александров“ и бул.
„Константин Величков“, гр. София.
Силен шум, наличие на запрашаване на
атмосферния въздух и замърсяване с отпадъци
в резултат на ремонтни дейности, извършвани
от „ИнтерКонсулт България“ ООД, ул.
„Индже Войвода“ № 7, гр. София.
„С
настоящото
искам
да
попитам:
1. Кариерата в с. Локорско /София/, има ли
ОВОС?
2. Известно ли ви е, че освен запрашеност,
нощен шум от фракционните машини има и
завишено съдържание в произвежданият
материал
на
тежки
метали?
3. Какво е въздействието на тази кариера
върху подпочвените води в района?
Честно казано не се надявам на коректен
отговор!“

уведомена писмено. При извършения обход на
производствената площадка, на 07.07.2016 г., е усетена поинтензивна миризма, характерна за производството, около
„Варилен
цех”.
В
момента
на
проверката
метеорологичната обстановка е нестабилна, с интензивни
пориви на вятъра, поради което не може да бъде
извършено обследване за наличие на миризми, извън
границите на обекта.
На основание чл. 19, ал.3, т.2 от Закона за управление на
отпадъците „кметът на общината отговаря за събирането
на битовите отпадъци и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждането им“, сигнала е изпратен по
компетентност на общ. Ситово, обл. Силистра.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на
Столичен инспекторат.

Столичен инспекторат
Столична община

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на
Столичен инспекторат.

РИОСВ София

Поставените въпроси се отнасят за извършвано от „Глобъл
Уест” ЕООД изземване на депонирани скални маси от
насипище „Локороско”. Съгласно наличната в РИОСВ
София документация от Министерство на икономиката и
енергетиката (МИЕ), визираният обект е извън контура на
находище „Кремиковци” и на територията му няма
регистрирани находища на подземни богатства. МИЕ е
изразило становище (2014 г.), че разпореждането с
наличните върху поземлените имоти скални маси,
генерирани от дейността по добив от „Кремиковци” АД
находище „Кремиковци” не попада в обхвата на Закона за
подземните
богатства,
следователно
същият
не
представлява кариера и дейността не може да бъде
определена като експлоатация на кариера.
В РИОСВ София е подадено заявление от „Глобъл Уест“
ЕООД с вх. № 26-00-1939/01.04.2014 г. за издаване на
становище за приложимите процедури по реда на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) за извършване на
дейности по отнемане на насипна скална маса и
изпълнение на насип от подхумусни и хумусни строителни
почви в поземлени имоти в с. Локорско, район „Нови

10

06.07.2016 г.

Електронна поща

Втора нощ атмосферния въздух на гр. Враца и
околностите се обгазяват от изгаряне на
отпадъци в завод „Холсим“, с. Бели извор.

РИОСВ Враца

Искър“, Столична община.
По данни на възложителя заявените дейности са с цел
почистване на имотите и привеждането им в съответствие
с устройствената зона (Зп-зелени площи). Съгласно
представената информация, теренът е насипан с
незамърсена земно-скална маса от минна разкривка от
рудник „Кремиковци“. Възложителят е уведомен,
дейността не попада в обхвата на приложенията на ЗООС и
не може да бъдат определени като инвестиционно
предложение по смисъла на т. 17 от § 1 на Допълнителните
разпоредби на ЗООС. Предвид това няма основание да се
изискват и съответно да се провеждат процедури по реда
на Глава шеста на ЗООС.
Съгласно информация от Националния център по
радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) добиваният
несортиран трошен камък за строителни материали от
поземлени имоти в землище на с. Локорско, район „Нови
Искър“, не води до повишаване на риска за здравето на
населението в следствие от облъчване с източници на
йонизиращи лъчения.
Разглежданият обект в землището на с. Локорско попада в
обхвата на подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030
от първи слой. Предвид спецификата на района, следва да
се отбележи, че подземните води са с естествено повишено
съдържание на железни и манганови йони. В района
попада един пункт за количествен мониторинг на подземни
води, който е част от националната програма и се
наблюдаван от НИМХ. Наличните в басейнова дирекция
данни за нивото в пункта (BG1G00000NQMP144 ТКЛокорско) показват повишаване на нивото за периода от
2005 до 2014 г.
От изложеното по-горе може да се заключи, че отнемането
на натрупани скални материали не може да бъде причина
за отклонения в химичното състояние на подземните води
в района и не оказва негативно влияние върху
количественото състояние на подземните води.
На 06.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Враца е извършена
проверка на място и е установено, че няма превишения на
среднодневните норми на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух, съгласно анализите от собствените
непрекъснати измервания (СНИ), извършвани от „Холсим
(България)“ АД. Превишения не са регистрирани на 04 и 05
юли 2016 г. В момента на проверката пещта за
производство на циментов клинкер не работи. Тя е спряна
в 02 часа на 06.07.2016 г. поради предстоящ ремонт.

11

06.07.2016 г.

Електронна поща

От две седмици сутрин се забелязват големи
количества бели петна с неприятна миризма
да плуват по река Тревненска, гр. Трявна, обл.
Габрово.

БДДР Плевен
РИОСВ Велико Търново

12

07.07.2016 г.

Дежурен
телефон“

„Зелен

Замърсяване на атмосферния въздух на гр.
Шумен в резултат на запаленото депо за
отпадъци на гр. Шумен.

РИОСВ Шумен

13

08.07.2016 г.

Дежурен
телефон“

„Зелен

Наличие на неприятна миризма идваща от
Западната промишлена зона на гр. Разград.

РИОСВ Русе
Община Разград

От измерванията на автоматична измервателна станция
(АИС) ЖП-Гара Враца за периода 04 и 05.07.2016 г., няма
установени превишения на нормите на замърсяване на
въздуха по измерваните показатели- фини прахови
частици, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид.
Незабавно, след подаване на сигнала, от експерти на БДДР
Плевен, РИОСВ Велико Търново и РЛ – Велико Търново, е
извършена проверка „на място“, на три места на р.
Тревненска – на входа на гр. Трявна, при моста до гарата и
на изхода на гр. Трявна за гр. Дряново.
Взети са и проби от водата на реката при изхода за гр.
Дряново. Резултатите от направения полеви анализ „на
място“ са в границите на характерните за реката
показатели: РН - 8,63; разтворен кислород - 7,09 mg/l;
темп. на водата - 21,6оС; електропроводимост - 426 ms/cm2.
По време на проверката и извършения оглед не е
констатирано видимо замърсяване на водата на р.
Тревненска в чертите на гр. Трявна.
На 07.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Шумен е
извършена проверка на Регионално депо Шумен и е
установено, че в тялото на клетка 2 продължава да се
поддържа горивен процес – тлеене на отпадъците.
При проверката е установено, че се извършва масово
запръстяване на огнището и се извършва гасене на
огнището в долната част от РД – ПБЗН – Противопожарна
служба – Шумен със специализиран автомобил.
На 11.07.16 г. и 12.07.2016 г. обхвата на пожара в
Регионално Депо Шумен е изцяло локализиран и силно
намален заедно с минимално отделянето на дим от него. За
окончателното
преустановяване
се
осигурява
специализиран противопожарен автомобил от РД ПБЗН
Шумен.
В периода 07.06. – 13.07.2016 г. от експерти на РИОСВ
Русе са извършени контролни проверки на обекти,
източници за разпространение на специфични миризми в
района на град Разград. Установено е, че локалната
пречиствателна станция на „Биовет АД“ – клон Разград е
източникът на специфични миризми, причинени от
нарушаване на технологичния процес на пречистване в
биологичното стъпало.Взети са проби отпадъчни води от
изход ЛПСОН на „Биовет“ АД – клон Разград. За
установените отклонения от ИЕО, заложени в
Комплексното разрешително е съставен АУАН и е
издадено Наказателно постановление.
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10.07.2016 г.

Дежурен
телефон“

„Зелен

15

11.07.2016 г.

„Зелен телефон“

От големия висок комин на ТЕЦ „Бобов дол“
излиза черен дим. ТЕЦ работи без
сяроотчистка.

РИОСВ Перник

От няколко дни от предприятието „ИЗОЛА
ПЕТРОВ“ се излива нефт в реката,
преминаваща край предприятието. Във водите
на реката плуват нефтени петна.

РИОСВ София

Извършени са и проверки, съвместно с представители на
община Разград, и е установено торене на земеделски земи
в землищата на с. Недоклан и с. Ясеновец, община Разград.
Идентифицирани са масивите от обработваеми земи и са
сезирани Областна дирекция „Земеделие“ – Разград и
ОДБХ за осъществяване на контрол по спазването и
прилагането на изискванията за добри земеделски
практики.
На 10.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Перник е
извършена проверка на място, при която е установено:
Към момента на проверката в централата работят ЕК 2 със
сероочистваща инсталация /СОИ/ 1 и ЕК3 със СОИ 2.
Енергиен котел /ЕК/ 1 не работи. Отпадъчните газове от
работата на двата енергийни котли се изпускат от всички
изпускащи устройства, включително и изпускащо
устройство 1 /ИУ 1/ – висок комин на ТЕЦ „Бобов дол“
/разрешен само при разпалване и загасване на енергийните
котли, ремонт и авария на СОИ/. Съгласно предоставена
информация от дружеството изпускането през ИУ № 1 се
дължи на пускови наладъчни дейности на мазутни горелки,
мелещи вентилатори и димни вентилатори към ЕК1,
наложени от приключил основен ремонт на котела. За
установено предходно изпускане на отпадъчните газове
ИУ № 1 при нормални режими на работа /извън
анормалните режими разпалване, загасване, ремонт или
авария на СОИ/ на дружеството е съставен АУАН.
На 12.07.2016 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ София, на „Изола Петров“ ЕООД, и е установено:
Поради равнинният терен, след „Изола Петров“ ЕООД,
водите на р. Доло са с малък отток, заблатеност и
характерна растителност; проводимостта на реката е
нормална за типа река. По брега и повърхността на реката
има петна от нефтопродукти, които поради малкия отток и
водна растителност са локализирани в малък участък.
Петната от нефтопродукти са от производствената
площадка на „Изола Петров“ ЕООД, граничеща с реката.
В момента на проверката операторът е организирал
почистването на засегнатия от аварията участъка от реката,
като е осигурил багер и специализиран превоз. В мястото
на включване на р. Доло в р. Лесновска не са констатирани
петна и следи от нефтопродукти.
При проверката на производствената площадка на
дружеството е установено: В момента на проверката цеха
за производство на хидроизолационни материали не
работи.
Проверена
е
площадковата
дъждовната
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Електронна поща

Постъпило
запитване
за
отговорната
институция, която отговаря за закрила на
дървесен вид - орехово дърво, чийто клони се
окастрят от съседен имот.

-
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11.07.2016 г.

„Зелен телефон“

Пред частен имот в с. Червен брег, общ.
Дупница, е поставен контейнер за битови
отпадъци. Оплакването е, че изхвърлените
отпадъци са от различен вид – тревни, битови,
автомобилни гуми, които се оставят около
контейнера и нерегламентирано се замърсява
прилежащия район около контейнера и имота
на сигналоподателя.

Община Дупница
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Електронна поща

Постъпил сигнал за състоянието и начина на
отглеждане на животните в зоологическата
градина на гр. Плевен.

РИОСВ Плевен
Дирекция „НСЗП“

канализация – на места има следи от топлоносителя
(масло), изтекъл в резултат на авария, като в по-голямата
част е почистена. С писмо, с изх. № 21/11.07.2016 г. на
„Изола Петров“ ЕООД, РИОСВ София е информирана за
възникналата авария. При проверката е дадено
предписание – дружеството да почисти участъка от реката
засегнат от нефтопродукти и писмено да информира
РИОСВ София, със срок 15.07.2016 г.
На 22.07.2016 г. е извършен последващ контрол от
експерти на РИОСВ София, на „Изола Петров“ ЕООД по
дадено предписание. При проверката са присъствали кмета
на с.Чепинци и жители от съседните къщи. Констатирано
е, че предписанието е изпълнено.
Съгласно чл. 34, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество (ЗОСИ), "ореховите,
кестеновите, бадемовите, лешниковите и черничевите
дървета, както и други видове дървета, представляващи
особена ценност за селското стопанство, се намират под
режим на особена закрила".
Контролът по спазване на разпоредбите по ЗОСИ се
осъществява от министърът на земеделието и храните,
който утвърждава наредба, за подлежащите на особена
закрила дървета, тяхното опазване, използване, отсичане и
заменяне.
На основание чл.19, ал.3, т.2, т.3 от Закона за управление
на отпадъците „кметът на общината отговаря за
събирането на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за
оползотворяването
и/или
обезвреждането
им“,
„почистването на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване“, сигналът е
препратен по компетентност на Община Дупница.
На 13.07.2016 г. експерти от РИОСВ Плевен са извършили
проверка на място. Установено е следното:
- Всички животни в колекцията на зоопарк „Кайлъка“, гр.
Плевен са във видимо добро здравословно състояние.
Женският екземпляр от вида Мантиест павиан няма
херния, а има седалищен мазол, който е характерен за
видове от разред Примати. Един екземпляр от вида
Камерунска коза е с вродена деформация на двата предни
крайника и затруднена клатеща походка. В момента на
проверката кърми малкото си, което е родено преди около
2 месеца. При всички камерунски кози се наблюдава
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Електронна поща

От Община Приморско са премахнати
тръстики от Южния плаж на Китен.

Община Приморско
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14.07.2016 г.

„Зелен телефон“

От една седмица сметището на гр. Провадия
гори. Замърсява се и се задимява атмосферния
въздух в района.

РИОСВ Варна

асиметрия в коремната област. Зоологическата градина
разполага с ветеринарна амбулатория (регистрирана в
Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен) на
място, ветеринарен лекар и има договор с външна
ветеринарна клиника, с цел здравно обслужване на
животните;
- На всички екземпляри са осигурени прясна вода за пиене
и подходяща за вида храна;
- Има поставени табели, които предупреждават
посетителите да не дават храна на животните;
- Изпълняват се изискванията на Наредба № 6 от
23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за
отглеждане на животни в зоологически градини и центрове
за отглеждане и размножаване на защитени видове
животни.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е пренасочен по компетентност на
Община Приморско.

На 15.07.2016 г. от експерти от РИОСВ Варна, в
присъствието на кмета на община Провадия, еколога на
общината и представител на фирмата изпълняваща
дейностите по експлоатация на депото, са извършили
проверка на място на депото за неопасни отпадъци на
община Провадия, като са извършени и имисионни
измервания на атмосферния въздух.
Установено е, че на 13.07.2016 г. около 1.30 ч. през нощта,
е възникнало спонтанно запалване /безпламъчно тлеене с
отделяне на димни газове/, в югоизточния край на
сметищното тяло. От фирмата, изпълняваща дейностите
по експлоатацията на депото и със съдействието на ПБЗН –
Провадия на 13.07.2016г и 14.07.2016г. са предприети
мерки за преустановяване на тлеенето. Към момента на
проверката интензитета на „беззпламъчното тлеене“
значително е намалял, но процеса не е преустановен и
овладян напълно.
Извършените имисионни измервания на площадката на
депото и до най-близко разположената жилищна сграда на
гр. Провадия, отстояща на около 2500м по права линия не
са установили стойности на замърсители в атмосферния
въздух над пределно допустимите концентрации.
На община Провадия са дадени предприсания за
ежедневно наблюдение на тлеещия участък от депото и да
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Електронна поща

Мазни, нефтени петна по плажа на к.к.
Камчия.

РИОСВ Варна
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Дългогодишно замърсяване на атмосферния
въздух на гр. Русе от дейността на фирми,
работещи в промишлените зони в околността.

РИОСВ Русе

се извършва допълнително запръстяване на участъка при
необходимост.
От експерти на РИОСВ Варна е извършена проверка на
място. Констатирано е следното:
Към момента на проверката не са установени нефтени
петна по плажната ивица в района на къмпинг „Рай“ и
ресторант „Олимп“, както и в крайбрежните води.
В района няма източници на отпадъчни води с издадени
разрешителни по Закона за водите и Закон за опазване на
околната среда, емитиращи нефтопродукти.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 112 от
Административнопроцесуалния кодекс, с писмо с изх. №
С-4308(2)/19.07.2016 г. на РИОСВ Варна, сигналът е
препратен по компетентност на дирекция „Морска
администрация – Варна, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
В гр. Русе качеството на атмосферния въздух се
контролира чрез Автоматичната измервателна станция
(АИС) „Възраждане”, където се извършват непрекъснати
измервания на нивата на следните замърсители: азотни
оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен,
фини прахови частици 10 мкр (ФПЧ 10) и 2.5 мкр (ФПЧ 2.5).
В АИС „Възраждане“ не са регистрирани превишения на
пределно допустимите концентрации (ПДК) на изброените
показатели. Изключение прави единствено концентрацията
на фините прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10),
където има регистрирани превишения предимно през
есенно-зимния период.
От края на 2015 година, във връзка със зачестилите
сигнали за миризми на територията на града, е разкрит още
един пункт за мониторинг, разположен на ул. „Рига” № 36.
Местоположението му е подбрано така, че да бъде на
прекия път на преноса на емисиите, изпускани от
производствените мощности в Източната промишлена зона
на града. Следят се непрекъснато концентрациите на серен
диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, бензен, озон и
ФПЧ10. На постоянен мониторинг са подложени и нивата
на неметановите въглеводороди (NMHC). Анализът на
данните, от месец октомври 2015 г. до настоящия момент,
не показва тенденция за превишения на ПДК на
нормираните показатели (с изключение на ФПЧ10 ). Не се
наблюдава и отклонение от нормалните фонови стойности
за ненормираните показатели във втория пункт за
мониторинг.
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Електронна поща

На ул. „Кавакли“, гр. Бургас, близо до пътя
под жп линията е забелязана тъмнокафява
тънка змия.
Отглеждане на кози и овце в с. Брегаре, общ.
Долна Митрополия, в резултат на което има
неприятни миризми, лоши хигиенни условия.
Постъпило запитване относно осъществявания
мониторинг върху риболовните кораби.
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Електронна поща
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„Зелен телефон

Обгазяване на ж.к. „Шеренка“, гр. Мадан, от
цех за сушене на дървен материал. В цеха се
извършва импрегнация на дървен материал.
Замърсяването на атмосферния въздух е
предимно в сутрешните и вечерни часове.
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Замърсяване на „питейни канали и язовири“
от млекопреработвателно предприятие в с.
Ситово, общ. Силистра, в резултат на което се
отравя добитък.

Община Бургас
Община Долна
Митрополия
Изпълнителната агенция
по рибарство и
аквакултури
РИОСВ Смолян

РИОСВ Русе
БДДР Плевен

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на Община
Бургас.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на Община
Долна Митрополия
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на ИАРА.
На 19.07.2016 г., от експерти от РИОСВ Смолян е
извършена проверка на „ЕНТА”ООД-Мадан, „Цех за
производство на дървени изделия”, отстоящ на около 200 м
от жилищните сгради на ж.к.”Шаренка, гр. Мадан.
Установено е: Към момента на проверката сушилнята е
заредена, котела работи и се наблюдава нормален горивен
процес. Не е установен тъмен цвят на отпадните газове или
насищане на атмосферния въздух с неприятна или
задушлива миризма. Котелът е зареден с чисти дървени
изрезки, без да са установени други материали за изгаряне,
както в горивната камера, така и извън около котела.
Млекопреработвателно предприятие“Интер ЕС“ ЕООД, с.
Ситово е въведено в експлоатация с Разрешение за
ползване № 86/25.07.2003 г. на РДНСК-Силистра. От
дейността на предприятието се формират битово-фекални
и производствени отпадъчни води. От Басейнова дирекция
Дунавски район (БДДР) - Плевен е издадено Разрешително
за заустване № 13740077/20.10.2014 г., на “Интер
ЕС“ ЕООД, в което са заложени норми, отговарящи за
заустване във воден обект.
През 2016 г., след извършена проверка от контролните
органи на МОСВ (РИОСВ Русе и БДДР-Плевен, съвместно
с Регионалната лаборатория (РЛ) Русе) и констатирано
превишение на индивидуалните емисионни ограничения,
определени в Разрешителното за заустване, от РИОСВ
Русе е наложена текуща месечна санкция на дружеството в
размер на 8 031 лв./месечно, считано от 14.07.2016 г. и е
дадено предписание за почистване на локалната
пречиствателна станция и привеждането й в техническа
изправност. Предвид, че предписанието не е изпълнено в
указания срок, което е установено от РИОСВ Русе при
извършена последваща проверка на 22.07.2016 г., е
съставен акт на дружеството и е даден срок до 7 дни да се
извърши почистването. При неизпълнение, от РИОСВ Русе
ще бъде приложена принудителна административна мярка
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Електронна поща

Замърсявания с отпадъци край реки, язовири,
крайпътни канавки, край път.

РИОСВ и БД
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Изхвърлени на плаж „Нестинарка“ мъртви
делфини, замърсен плаж и незаконно
поставени чадъри на плажната ивица.

РИОСВ Бургас

(ПАМ) - спиране дейността на дружеството.
Препратено до РИОСВ и БД за извършване на регулярен
контрол за недопускане на замърсявания.
Трите вида черноморски делфини – обикновен делфин,
муткур и афала са защитени видове и са включени в
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР),
който
забранява
тяхното
обезпокояване,
преследване, улавяне, избиване, както и вземането на
намерени мъртви екземпляри. Разпореждането с
екземпляри от животински вид от приложение № 3 на ЗБР,
по преценка на регионалния орган на МОСВ и в
зависимост от състоянието му, може да бъде: пускане на
свобода в подходящ район; изпращане за лечение или
отглеждане в спасителен център, ветеринарна клиника или
зоологическа градина; предоставяне на научна организация
или училище или природонаучен музей за изследване или
попълване на учебни сбирки; ставяне на мястото, където е
намерен или убит.
Всякакви други действия са недопустими, спрямо
изискванията на ЗБР и биха били в нарушение на закона.
Изключения от забраните, предвидени в чл. 38, ал.1, т.5 от
ЗБР, а именно да бъдат вземани от мястото, където са
намерени мъртви екземпляри от трите вида черноморски
делфини (обикновен делфин, афала и муткур), с цел
преместване и обезвреждане по смисъла на Закона за
ветеринарно-медицинската дейност или за събиране на
научни данни се допуска с писмено разрешение
Министъра на околната среда и водите или оправомощен
от него заместник министър. Разрешителни за извършване
на тази дейност имат повечето от Черноморските общини,
а за прибиране на трупове на делфини с цел извършване на
научни изследвания – Сдружение „Да спасим Корал“ и
СНЦ „Зелени Балкани“. В случай на изхвърляне на
трупове на делфини на посещаеми плажове, предвид риска
за човешкото здраве, същите се обезвреждат по реда на
Закона за ветеринарно-медицинската дейност.
РИОСВ Бургас няма компетенции относно поддържането
на чистотата на морския плаж и незаконното поставяне на
чадъри. Плажа в „Нестинарка“ не попада в защитена
територия по смисъла на Закона за защитените територии и
в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие и за територията не могат да бъдат
приложени ЗЗТ и ЗБР.
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Електронна поща
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„Зелен телефон“
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Дежурен
телефон“
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Електронна поща

„Зелен

Замърсяване на атмосферния въздух и
прилежащия район от комин на хранителен
магазин, находящ се на адрес ‘’Тарита-Запад,
гр. Пазарджик, ул. Райко Алексиев 20 ".
В момента от високите комини на „ТЕЦ
Марица изток 2“ излиза гъст черен дим –
вероятно
работят
без
сероотчистка.
Замърсяването е забелязано от района на
Раднево.

РИОСВ Пазарджик

Наличие на мъртъв делфин на плажа на гр.
Поморие, между старата и новата част на
града, близо до пешеходната алея.

РИОСВ Бургас

Незаконен улов на бяла пясъчна мида с
драгиращи тралове, между с. Дюни и
Аркутино.
Сметището на с. Гарваново гори вече 5 ден,
разнася се миризма и пушек.

Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури

Постъпило уведомление от жителите на с.
Труд относно позицията им по дейността на
централата за производство на Електро и
Топлоенергия от Биомаса в землището на с.
Труд и внесено намерение на дружеството за
„Разширяване
суровинната
база
на
Инсталация за преработка на биомаса и

РИОСВ Пловдив

РИОСВ Стара Загора

РИОСВ Хасково

На 27.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Пазарджик, е
извършена съвместна проверка с еколога на община
Пазарджик, при която не е установено замърсяване на
атмосферния въздух.
Изпускане на димни газове в атмосферния въздух през
„високите комини“ на ТЕЦ „Марица изток 2“, без
пречистване, не е нарушение, тъй като това е предвидено и
регламентирано в Условие (Емисии в атмосферата) на
Комплексно разрешително № 50-Н0-И0-А3/2014 г.
В 14.34 ч на 22.07.2016 г. ТЕЦ „Марица изток 2“ е
информирала РИОСВ Стара Загора (вх. № 38282/22.07.2016 г.) за изключване на процеса на разпалване на
ЕК № 11 и нормална работа на горивната инсталация с
включени пречиствателни съоръжения.
Извършена е проверка от община Поморие, която има
издадено Разрешително № 630/14.04.2015 г. от МОСВ за
преместване и обезвреждане по ЗВМД. Няма данни от
умишлено причинена смърт. Трупът е обезвреден,
съгласно изискванията на Разрешителното.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на ИАРА.
От експерти на РИОСВ Хасково незабавно е извършена
проверка на място. Установено е, че големи участъци от
спряната от експлоатация Клетка №1 са горели,
приблизително около 15 декара, а района на депото е силно
задимен. От страна на община Хасково и оператора на
Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци са
предприети действия по ликвидиране на пожара на
територията на регионалното депо.
След проверката на 25.07.2016 г. от РИОСВ Хасково е
дадено предписание на кмета на община Хасково, за
предприемане на всички необходими мерки за
прекратяване на горенето на отпадъци (запръстяване на
горящите участъци от клетката; започване на дейности по
закриване и рекултивация на Клетка №1 (стара) в
съответствие с плана за закриване на депото).
Процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда (преценка на необходимостта от ОВОС)
за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) е
започнала с внасяне в Регионалната инспекция по околната
среда и водите /РИОСВ/ – гр. Пловдив на уведомление с
вх. № ОВОС-185/17.04.2012г. ИП е дефинирано като:
“Изграждане на инсталация за преработка на биомаса и

производство на елекроенергия...“.

производство на електроенергия с номинална мощност
1,5 МВт и топлоенергия с номинална мощност 1 МВт“ в
имот № 73242.172.115, землище на с. Труд, Община
Марица. С указателно
писмо изх. № ОВОС185/24.04.2012г. на Възложителя е указана приложимата
процедура по гл. шеста от ЗООС – преценка
необходимостта от ОВОС.
С искане вх. № ОВОС- 185/27.04.2012 г. Възложителят
внася информация за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за ИП. С писмо изх. № ОВОС185/08.05.2012г. от Възложителя е изискана допълнителна
информация относно ИП.
Допълнителната информация е внесена на 28.05.2012 г.
Извършено е нормативно изискуемото съгласуване с РЗИ
Пловдив, изготвена е преценка за вероятната степен на
отрицателно въздействие върху защитените зони. С писмо
изх. № 3138/04.06.2012г. РЗИ- Пловдив е потвърдила
допустимостта
на
инвестиционното
предложение.
Преценката за вероятната степен на отрицателно
въздействие определя, че няма вероятност от значително
отрицателно въздействие върху видовете , предмет на
опазване в защитената зона. Възложителят е уведомил за
своето инвестиционно предложение кметовете на Община
Марица и с. Труд, както и засегнатото население чрез
обява на информационното табло. Видно от представените
удостоверения от общината (с изх. № 94-01419/16.09.2012г.) и кметството (с изх. № 10-17274/17.05.2012г.) не са изразени възражения срещу
реализацията на инвестиционното предложение.
На 08.06.2012 г. е издадено РЕШЕНИЕ № ПВ – 36 –
ПР/2012 год. за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС с характер: «да не се извършва
ОВОС».
Кметовете на Община Марица с писмо изх. № 32-00-60/1//25.07.2012г.и кметство с. Труд с писмо изх. № 10-17355/05.07.2012г.
са уведомили РИОСВ Пловдив за
обявяването на Решение № ПВ – 36 – ПР/2012г, като не са
посочени данни за постъпили възражения срещу
реализирането на ИП: Изграждане на инсталация за
преработка на биомаса и производство на електроенергия с
номинална мощност 1,5 МВт и топлоенергия с номинална
мощност 1 МВт“ в имот № 73242.172.115, землище на с.

Труд, общ. Марица. През 2014г. е извършена смяна на
Възложителя от физ. лице на „Билд инвест Сит“ ЕООД.
Обектът е въведен в редовна експлоатация по реда на ЗУТ.
Възложителят е внесъл уведомление с вх. № ОВОС185/2012г./11.07.2016г. за: Разширяване на суровинната
база на Инсталация за преработка на биомаса и
производство на електроенергия с номинална мощност
1,5 MW и топлоенергия с номинална мощност 1 MW“ в
имот с идентификатор 73242.172.115, с. Труд, община
Марица. С писмо изх. № ОВОС-185/2012г./25.07.2016г. от
Възложителя е изискана допълнителна информация за вида
и количеството на опасните вещества и капацитета на
съоръженията, в които се очаква те да са налични, и
заключенията от доклада за класификацията на
предприятието/съоръжението. Към настоящия момент
процедурата по внесеното уведомление с вх. № ОВОС185/2012г./11.07.2016г. не е приключила.
Извършени проверки и предприети мерки от страна на
РИОСВ Пловдив:
През 2015 г. в РИОСВ Пловдив са постъпили и разгледани
общо шест сигнала, подадени на „Зелен телефон” и две
жалби, касаещи неприятни миризми и силен шум, от
дейността на „Централа за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници чрез индиректно
използване на биомаса с комбиниран цикъл“, собственост
на „Билд Инвест Сит“ ООД, в с. Труд.
Във връзка с многобройни сигнали и жалби на жители от с.
Труд, експертите на РИОСВ Пловдив са извършили общо
четири извънредни проверки през 2015 г. в „Централа за
производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници чрез индиректно използване на биомаса с
комбиниран цикъл“, собственост на „Билд Инвест Сит“
ООД, в с. Труд - на 07.05.2015 г., на 23.06.2015г., на
09.10.2015г. и на на 04.11.2015г., като от извършените
проверки са направени следните констатации и предприети
следните действия:
Констатации:
- В поземлен имот по КК на с. Труд, общ. Марица, обл.
Пловдив на площ от около 9 декара е изградена и работи
„Централа за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници чрез индиректно използване на
биомаса с комбиниран цикъл“, собственост на „Билд

Инвест Сит“ ООД, гр. Пещерамм
- Обектът е въведен в редовна експлоатация с Разрешение
за ползване, издадено от началника на ДНСК-София през
месец март 2015 год.;
- Дружеството е провело собствени периодични
измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в
околната среда от производствена дейност, които са
извършени от акредитирана лаборатория за изпитване и
калибриране (ЛИК) „ЛИПГЕЙ”, към „ПЕХЛИВАНОВ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, притежаваща сертификат за
акредитация издаден от БСА с рег. № 5 ЛИК и получените
резултати показват спазване на еквивалентните нива на
шум,
съгласно
действащото
законодателство.
Измерванията са извършени на 09.02.2015г.;
- Дружеството е провело собствени периодични
измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от неподвижни източници, които са
извършени от акредитирана лаборатория за изпитване и
калибриране (ЛИК) „ЛИПГЕЙ”, към „ПЕХЛИВАНОВ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, притежаваща сертификат за
акредитация издаден от БСА с рег. № 5 ЛИК и резултатите
от които, показват спазване на емисионните норми,
съгласно екологичното законодателство. Измерванията са
извършени на 09.02.2015 г., след съгласуване на броя и
разположението на пробовземните точки, по представен
план за собствен мониторинг на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни
източници, от 30.01.2015 г.;
- Централата е с непрекъснат цикъл на производство, с
постоянно натоварване на мощностите през денонощието;
- Процесът във ферментаторите е анаеробен и няма
възможност за емисии на неприятни миризми от тях;
- На около 400 м в съседство с централата се намира
овцеферма с около 300 броя овце;
- При проверката на място на 07.05.2015 г. не е установено
наличие на неприятни миризми извън територията на
обекта;
- При проверката на 09.10.2015 г. не е констатирана
миризма извън територията на обекта;
- Към 09.10.2015 г., няма промяна в технологията на работа
на централата. Няма инсталирани нови машини и
съоръжения, които биха довели до увеличаване на нивата
на шум, излъчван в околната среда.
- При извършено на 04.11.2015 г. обследване продължило
от 10:30 ч. до 11:40 ч. извън територията на обекта не е

установено разпространение на описаната в сигналите
миризма;
- При извършен обход на 04.11.2015 г., на площадката,
около ваната за зареждане и смесване на суровините има
наличие на миризма, характерна за производството.
Миризмите на площадката са с нисък интензитет.
Съоръжението за зареждане и хомогенизиране на
суровините е открито и създава условия за
разпространение на миризми при неблагоприятни
метеорологични условия - вятър с посока към населеното
място. Всички останали съоръжения работят при затворен
цикъл.
Предприети действия:
- При проверката на 23.06.2015 г., са поканени
жалбоподателите, на която са присъствали двама от тях;
- Жалбоподателите са декларирали, че след проведена
среща с представители на собствениците на фирмата на
18.06.2015 год. са получили уверения, които към
настоящия момент се изпълняват и те са доволни от
предприетите мерки от страна на дружеството.
Директният контакт между двете страни е допринесъл за
изясняване на обстоятелствата описани в жалбата;
- При проверката на 04.11.2015 г., на оператора е дадено
предписание да се проучат възможностите за извършване
на тези дейности при закриване на ваната, като е получен
писмен отговор, с писмо с вх. № 2711/25.11.2015г., за
невъзможност за закриване на ваната, поради
противоречие на изискванията за пожарна и аварийна
безопасност.
От началото на 2016 г., до момента, в РИОСВ Пловдив са
постъпили и разгледани общо десет сигнала, подадени на
„Зелен телефон”, касаещи неприятни миризми, от
дейността на „Централа за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници чрез индиректно
използване на биомаса с комбиниран цикъл“, собственост
на „Билд Инвест Сит“ ООД, в с. Труд.
Във връзка с многобройни сигнали на жители от с. Труд,
експертите на РИОСВ Пловдив са извършили общо три
извънредни проверки от началото на 2016 г. – на
23.02.2016 г., на 02.06.2016 г. и на 06.06.2016 г.
Извършени са и две проверки, във връзка с извършване на

контролни измервания на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни
източници на 11.04.2016 г. и във връзка с контролни
измервания на еквивалентните нивата на шум, излъчван в
околната среда на 13.07.2016 г., от „Централа за
производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници чрез индиректно използване на биомаса с
комбиниран цикъл“, собственост на „Билд Инвест Сит“
ООД, в с. Труд.
От извършените проверки са направени следните
констатации и предприети следните действия:
- Процесът в обекта е непрекъснат, всички операции по
зареждане на ферментаторите и извеждане на биотора са с
постоянно натоварване, в рамките на денонощието;
- Разпространението на миризми може да бъде обяснено с
метеорологичната обстановка – посока на вятъра, влажност
на въздуха и налягане;
- На около 200-300 м източно от централата са
разположени животновъдни обекти, които също могат да
допринесат за разпространение на неприятни миризми;
- Предвид непрекъснатия процес в обекта на „Билд Инвест
Сит“ ООД, не може да се заключи, че единствен източник
на усетена неприятна миризма е единствено дейността на
централата;
- При извършена проверка на 23.02.2016 г., е констатирана
специфична миризма в близост до външната граница на
работната площадка;
- При проверката на 23.02.2016 г. е установено, че от
няколко дни не работи шнека на основното съоръжение за
зареждане на суровина (биомаса). Зареждането не е
автоматично, а се извършва чрез подвижни машини –
товарач-фадроми;
- От проверката на 02.06.2016 г. е установено, че от страна
на оператора са предприети действия по покриване на
системата за сепарация на биотор;
- В момента на проверката на 02.06.2016 г., се извършва
извозване на биотор с цистерни, към земите които
операторът обработва. Честотата на извозване е във връзка

с необходимостта от наторяване на земи и е различна;
- При проверката на 02.06.2016 г., не са установени
производствени дейности, които да са причина за
разпространение
на
неприятни
миризми,
извън
територията на обекта;
- На 02.06.2016г. е извършено е обследване на района
около производствената площадка, при което не е
установено разпространение на миризма, характерна за
дейността на обекта;
- На 06.06.2016 г. е извършено е обследване на територията
на с. Труд, в района около десния бряг на водния обект, по
продължение на ул. „Родопи” и ул. „Васил Левски”. При
обследването не е установено наличие на неприятни
миризми, отразена в сигналите, която да се свърже с
дейностите, извършвани от „Билд Инвест Сит“ ООД;
При обследването на 06.06.2016 г., е установено наличие
на неприятна миризма от животновъдна ферма,
разположена на ул. „Родопи”. Торовата маса е изнесена
на пътя до брега на река „Пясъчник”;
Извършеното обследване на 06.06.2016 г., е извършено в
часовия диапазон от 14:30 часа до 16:00 часа.
Предписания, дадени при извършени извънредни
проверки:
От проверка на 23.02.2016 г., е дадено предписание „След
отстраняване на аварията, операторът следва да уведоми
писмено РИОСВ Пловдив”. Операторът е уведомил
РИОСВ Пловдив с писмо с вх. № 838/02.03.2016
г., за
отстраняване на неизправностите;
Извършени планови проверки:
На 11.04.2016 г. са извършени контролни измервания на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници на „Централа за
производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници чрез индиректно използване на биомаса с
комбиниран цикъл“, собственост на „Билд Инвест Сит“
ООД в с. Труд и след поискани и дадени писмени указания
от Дирекция „ОЧВ”, към МОСВ, стойностите на
измерените показатели са преизчислени, като НДЕ са
определени по Приложение V, таблица 4 от Протокол към

Конвенция от 1979 г. за трансгранично замърсяване на
въздуха на далечни разстояния за намаляване на
подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон
(Гьотеборгски
протокол).
След
извършените
преизчисления, измерванията показват превишения по
показатели NOx - азотни оксиди – измерена стойност 722
mg/Nm3, при норма 500 mg/Nm3 и SO2 – серни оксиди измерена стойност 141 mg/Nm3, при норма 35 mg/Nm3.
Измерванията са проведени от РЛ – Пловдив, в изпълнение
на утвърдения годишен график за емисионен контрол. При
измерването са спазени изискванията на Наредба №
6/1999г. (ДВ, бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп.), в
присъствие на представител на оператора. Във връзка с
извършените измервания и установените превишения е
налице нарушение по чл. 69 от Закона за опазване на
околната среда и в тази връзка е стартирана процедура за
налагане на месечна санкция.
На 13.07.2016 г. са извършени контролни измервания от РЛ
– Пловдив на еквивалентните нивата на шум, излъчван в
околната среда от на „Централа за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници чрез
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл“,
собственост на „Билд Инвест Сит“ ООД в с. Труд, като
получените резултати от измерването показват спазване на
допустимите стойности.
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Замърсяване на атмосферния въздух в
резултат на пожар в нивите преди кв. Ветрен.
Срещу № 10 на ул. „Скаптопара“, в новата
локална улица се извършват строителни
действия, в резултат на които се запрашава
района. Камионите преди да излязат от
строежа не се мият. Запрашаването на
атмосферния въздух е силно.
Сигнал за слаб контрол и бездействие от
РИОСВ
Хасково
по
отношение
на
замърсяването на пътя Кърджали – Ардино.

РИОСВ Бургас
Община Благоевград

РИОСВ Хасково

РИОСВ Пловдив ще продължи да упражнява последващ
контрол на обекта, като при констатирани нарушения ще
се предприемат всички законови действия, съгласно
екологичното законодателство.
От РС „ПБЗН“ на място са изпратени десет пожарни
автомобила. На 26.07.2016 г. в 01.00 ч. пожара е овладян.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на Община
Благоевград.

На 28.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Хасково е
извършена проверка на целия участък от пътя Кърджали –
Ардино в териториалния обхват на инспекцията - от км
46+798 до км 62+138 (от гр. Кърджали до с. Кобиляне,
общ. Кърджали, посока гр.Ардино). Към момента на
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Запитване за уведомление за инвестиционно
предложение в РИОСВ Хасково с вх. № ПД304/13.06.2016 г.

РИОСВ Хасково
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Сигнл относно процедура по екологична
оценка на Общия устройствен план на община
Рила.

РИОСВ Благоевград

проверката се извършва почистване на отпадъците покрай
пътя от с.Кобиляне към гр.Кърджали. Съгл. информация от
представителя на ОПУ-Кърджали, участващ в проверката,
пътя се почиства винаги от гр. Ардино до гр. Кърджали, а
не по общини. Почистват се поставените 31 бр. съда за
отпадъци и 43,01 км от републиканската пътна мрежа.
При проверката е дадено предписание за почистване на
пътя и канавките от отпадъци по целия участък от гр.
Кърджали до с. Кобиляне. За констатираното нарушение
на разпоредбите на ЗУО на директора на ОПУ-Кърджали е
изпратена покана за съставяне на акт.
На основание чл. 3 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната
среда (Наредбата за ОВОС), чл.7 от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Наредбата за ЕО) и чл. 102 от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС) е създадена
информационна система (публичен регистър с данни за
извършване на процедурите по ОВОС и публичен регистър
с данни за извършване на процедурите по ЕО). Достъпът за
преглед на информацията, въведена в публичните регистри
се осигурява чрез интернет страниците на МОСВ и
РИОСВ.
На основание чл.17 от ЗООС във връзка с чл. 1 от ЗООС,
във връзка с чл. 24 от Закона за достъп до обществена
информация, за да се получи достъп до информацията в
уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД304/13.06.2016 г. следва да се депозира в РИОСВ Хасково
заявление за достъп до информация. Формулярът е
достъпен на интернет страницата на РИОСВ Хасково,
раздел Административни услуги, подраздел „Достъп до
информация“.
Заявленията за достъп до обществена информация
подлежат на задължителна регистрация. Същите се
приемат във фронт-офиса на РИОСВ Хасково или на
електронен адрес на РИОСВ. Срокът за отговор на
постъпилите заявления е до 14 дни от датата на
регистрация. Възможно е удължаване на срока в изрично
изброените в закона случаи. За предоставянето или отказът
от предоставяне на достъп до исканата информация се
изготвя решение и се уведомява заявителя.
Относно провежданата от РИОСВ Благоевград процедура
по екологична оценка на Общия устройствен план (ОУП)
на община Рила:
В РИОСВ Благоевград с вх. № 1857/02.06.2014 г. е внесено

Планово задание във връзка с чл. 125, ал. 7 от Закона за
устройство на територията за ОУП на Община Рила.
С писмо изх. № 1857(1)/06.06.2014 г. на РИОСВ
Благоевград кметът на община Рила е информиран, че
ОУП подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО) и
са дадени са указания за необходимите действия.
В РИОСВ Благоевград с вх. №1857(2)/17.07.2015 г. е
внесено Задание за обхват на ЕО на ОУП на община Рила и
уведомление за план, програма, проект съгласно
Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 и Приложение № 2 към
чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С писмо на инспекцията изх. № 1857(4)/13.08.2015 г. до
кмета на община Рила са направени препоръки по обхвата
и съдържанието на ЕО и по схемата за консултации. Със
същото писмо е изискана допълнителна информация.
С вх. №1857(5)/30.09.2015 г. в РИОСВ Благоевград са
внесени текстова и графична част на предварителния
проект на ОУП на община Рила. При преглед на
представената информация и документация е установено,
че с проекта на ОУП на Община Рила се очертава
реализация на дейности противоречащи на режимите,
въведени с Плана за управление на природния парк. В тази
връзка реализацията на ОУП на Община Рила е
недопустима и е прекратено административното
производство поради недопустимост.
С вх. №1857(9)/22.03.2016 г. е внесено ново Задание за
обхват и съдържание на екологична оценка (ЕО) на
Общ устройствен план (ОУП) на община Рила.
Изискана е допълнителна информация с цел извършване на
проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 4 от
Наредбата за ОС. В резултат от внесената допълнителна
информация е отпочната процедурата по оценка за
съвместимост на ОУП с предмета и целите на опазване на
защитените зони. Съобразено с информацията съдържаща
се в представения проект за ОУП и графична част към него
е извършена проверка за допустимост, при която е
установено, че предвижданията на проекта за ОУП на
община Рила за функционално-пространствено зониране
на територията и за режима на устройство на всяка от
териториите са допустими спрямо режима на: защитена
зона BG0000496 „Рилски манастир“ за опазване на дивите
птици; защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за
опазване на дивите птици; природен парк „Рилски
манастир“.

1.1.

При извършена преценката за вероятната степен на
отрицателно въздействие върху защитените зони е
преценено, че проектът на ОУП на Община Рила няма
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие
върху
природни
местообитания,
популации
и
местообитания на видове, включително птици, предмет на
опазване в гореописаните защитените зони от мрежата
„НАТУРА 2000“. поради следните мотиви:
1. С предвижданията на ОУП не се очаква увреждане и/или
унищожаване, редуциране на площи или фрагментиране на
природни местообитания и местообитания на видове,
включително птици, предмет на опазване в двете защитени
зони BG0000496 „Рилски манастир“ и в защитена зона
BG0002099 „Кочериново“, тъй като в определените с плана
територии и устройствени зони са включени антропогенно
натоварени терени, засягащи минимални площи от
защитените зони, а именно:
1.1.В защитени зони BG0000496 „Рилски манастир“ се
засягат територии с обща площ 49.4 ха (съществуваща
урбанизирана територия със строителни граници
(населено място Рилски манастир), терени за транспорт
и комуникация, гробища, терени за опазване на
съществуващото културно-историческото наследство,
терени със съществуващо застрояване и терени (8.4 ха)
попадащи в зона „Туристическа зона“ според Плана за
управление на природен парк „Рилски манастир“
предвидени за ), представляващи незначителен процент
(0.195%) от площта на зоната, които нямат характеристики
на природни местообитания и на местообитания на видове,
чувствителни към антропогенно натоварване;
1.2. В защитена зона BG0002099 „Кочериново“ се засягат
територии с обща площ 9.4717 ха, които определят
местоположението и границите на съществуващите
урбанизирани територии съобразено с функционалното
използване на територията и на елементи на транспортната
и
техническата
инфраструктура,
представляващи
незначителен процент (0.389%) от площта на зоната, без да
се засягат гнездови и хранителни местообитания на
птиците, предмет на опазване в границите на зоната.
2. Предвижданията на ОУП не предполагат значително
по степен безпокойство на видовете, включително птици,
предмет на опазване в защитените зони, което да доведе до
изменение в структурата и намаляване числеността и
плътността на популациите им, тъй като не се очаква
реализацията им да доведе до генериране на значително и

продължително във времето шумово натоварване.
3. Няма вероятност реализацията на ОУП да доведе до
прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши
кохерентростта на мрежата „НАТУРА 2000“.
4. Реализацията на предвижданията на ОУП не
предполага кумулиране на значително кумулативно
отрицателно
въздействие
върху
природните
местообитания, местообитанията на видовете и видовете,
предмет на опазване в защитените зони спрямо одобрените
до момента други инвестиционни предложения, планове,
проекти и програми.
С писмо с вх. № 2256/28.06.2016 г. е внесен за
консултации доклада за ЕО на ОУП на община Рила и
съобщение
за
провеждане
на
консултации
по
предварителен проект на ОУП на община Рила и ЕО към
него
С писмо (изх. № 2256(1)/25.07.2016 г.) са направени
бележки и препоръки по отношение на доклада за ЕО.
Предложени са мерки за наблюдение и контрол при
прилагане на ОУП на община Рила по отношение на
околната среда и човешкото здраве и са указани
следващите действия по процедурата. Получените
възражения и становища по отношение на ОУП на община
Рила, са изпратени до възложителя, и същия е уведомен, че
следва да се мотивира необходимостта от/липсата на
необходимост от възлагане на допълване на доклада за ЕО
и/или продължаване на консултациите по ЕО, в т.ч.
организиране на ново обществено обсъждане (в случай, че
в резултат на консултацията е необходимо да бъдат
разгледани нови алтернативи, мнения или предложения
към плана, предвид разпоредбата на чл. 22 от Наредбата за
ЕО). Отново е обърнато внимание, че консултации следва
да бъдат проведени и с Рилската света обител.
По отношение на предвижданията за зони за курортна
дейност „Ок“ в границите на Природен парк „Рилски
манастир“: обособените зони за курортна дейност „Ок“ в
границите на Природен парк „Рилски манастир“ отразяват
съществуващо застрояване.
В изпълнение на изискванията на Наредбата за ЕО на
интернет страницата на РИОСВ Благоевград на 05.07.2016
г. е публикувано Съобщение за провеждане на
консултации по предварителен проект на Общ устройствен
план на община Рила и екологична оценка към него.
Съобразено с разпоредбите на Наредбата за ОС и
характера на преценката, че проектът на ОУП на община
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Публикация в медия относно предстоящо
издаване, от БДДР Плевен и РИОСВ София,
на разрешително за водоползване и
изграждане на МВЕЦ „Енерджи-Говедарци“.

РИОСВ София

Рила няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитания на видове, включително птици, предмет на
опазване в гореописаните защитените зони от мрежата
„НАТУРА 2000“, за същата не са разписани условия за
публикуване на интернет страницата.
В съответствие с изискванията на Наредбата за ЕО,
възложителят
е
организирал
консултации
с
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица. За
целта е осигурен публичен достъп - на страницата на
община Рила е качено Съобщение за провеждане на
консултации по предварителен проект на общ устройствен
план на община Рила и екологична оценка към него, с
което на 29.06.2016 г. е открита процедура за провеждане
на консултации по изготвения предварителен проект на
Общ устройствен план на община Рила, включително и на
Доклад за Екологична оценка към него с краен срок до
28.07.2016 г., като са
обявявани часа и дата на
общественото обсъждане - 29.07.2016 г. от 11,00 часа в
заседателната зала в сградата на община Рила.
Към настоящия момент всички данни по водената
процедура са публикувани в Публичния регистър с данни
за извършване на процедурите по ЕО. Допуснато е
единствено забавяне на публикуването на становището с
което са проведени консултации по внесеното ново
Задание за обхват и съдържание на ЕО и писмото с което е
извършена преценката за вероятната степен на значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания,
популации и местообитания на видове, включително
птици, предмет на опазване в гореописаните защитените
зони от мрежата „НАТУРА 2000“. Същото вече е
отстранено.
За ивестиционното предложене за „Изграждане на МВЕЦ
„Енерджи – Говедарци“ на р. Горна Прека, р. Мальовишка
и р. Черни Искър в землището на с. Говедарци, община
Самоков“ е проведена процедура по реда на Глава шеста от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като в
резултат с Решение № СО – 124-ПР/2005 г. на директора на
РИОСВ София е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС).
В хода на процедурата по преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС възложителят е информирал
писмено община Самоков и засегнатото население (чрез
средствата за масово осведомяване) за инвестиционното си
предложение, като в РИОСВ София няма постъпили
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„Зелен телефон“

Сигнал за мъртви риби в морето и на
централния плаж на гр. Ахтопол.

РИОСВ Бургас
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„Зелен телефон“

В морето, край плажната ивица на гр. Ахтопол
има битови отпадъци – пластмаси и др.

РИОСВ Бургас

писмени възражения срещу изграждане на МВЕЦ
„Енерджи – Говедарци“. Седва да се отбележи, че предвид
местоположението (землището на с. Говедарци, община
Самоков) и характера на инвестиционното предложение,
населението на Столична община не може да бъде
определено като засегнато от реализацията на
инвестиционното предложение.
От страна на РИОСВ София е осъществяван контрол
относно правното действие и изпълнение на условията,
поставени в Решение № СО-124-ПР/2005 г. на директора
на РИОСВ София, като при извършената на 13.08.2015 г.
проверка на място е установено, че не са започнали
дейности по изграждане на съоръженията на МВЕЦ
„Енерджи – Говедарци“, като водохващането на р. Черни
Искър ще бъде разположено извън границите на
Национален парк „Рила“, както и че Решение № СО-124ПР/2005 г. на директора на РИОСВ София не е загубило
правно действие.
При извършена проверка от служител на община Царево е
установен изхвърлен труп на делфин, един брой, с дължина
на тялото 60-70 см., неопределен по вид. Трупът е
обезвреден по Закона за ветеринарно медицинската
дейност от община Царево, съгласно Разрешително №
680/23.06.2016 г., издадено от министреството на околната
среда и водите.
Извършена е проверка от служители на община Царево. В
момента на проверката не е констатирано замърсяване на
плажната ивица и морската вода с битови отпадъци.
Морската вода е видимо чиста, изхвърлени са единствено
водорасли. Плажа функционира от 08.07.2016 г. съгласно
сключен договор с Областна администрация, гр. Бургас.

