ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛ ЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

07.09.2016 г.

Електронна поща

Нерегламентирано сметище се образува на
входа на национална спортна база „Белмекен“,
общ. Якоруда.

РИОСВ Благоевград

2

09.09.2016 г.

„Зелен телефон“

Нерегламентирана сеч на дървета, в зона
„Натура 2000“, в землището на село Добри
дол, общ. Първомай, до река Марица.

РИОСВ Пловдив

Предприети действия
На 10.09.2016 г., от експерти на РИОСВ Благоевград е
извършена проверка „на място“. При проверката е
констатирано, че в района на посочената в сигнала пътна
отбивка е поставен един контейнер тип „Бобър“. От
управителя на НСБ е представен писмен договор за
обслужване с „Еко титан“ ЕООД, считано от 10.02.2013 г.
Не е констатирано замърсяване с битови отпадъци на
отбивката и района около нея, както и препълване на
контейнера.
Не е установено наличие на нерегламентирани
замърсявания по пътя, земното платно, пътните
съоръжения, обслужващите зони от гр. Якоруда до НСБ
„Белмекен“.
От ресорния заместник кмет на община Якоруда е
представен Договор за сметосъбиране и сметоизвозване, за
периода 2015 г. - 2016 г. на територията на общината,
както и Заповед за определяне на районите за
сметосъбиране и сметоизвозване в община Якоруда и
утвърден план-график. Съгласно договорът между
„Строител 2001“ ЕООД и община Якоруда, Курортната
местност
„Белмекен“
е
извън
организираното
сметосъбиране, както и в представения план-график. В
Заповедта е заложено събиране и транспортиране на
битовите отпадъци един път месечно от местността
„Белмекен“.
С цел недопускане на замърсяване, от РИОСВ Благоевград
е изискано община Якоруда да включи Курортната
местност „Белмекен“ в организираното сметосъбиране,
както и увеличаване на честотата на обслужване на
местността.
Извършена е проверка от представители на РДГ-Пловдив и
ТП „ДГС-Първомай“. При провераката е констатирано
следното:
В имот № 000076, землище на с. Добри дол, е извършено
изсичане на дървесна растителност. Сечта е извършена на
основание Заповед № РД-15-488/02.09.2016 г. на заместник
кмета на община Първомай за почистване на бреговете на
дерето и каналите с цел предотвратяване на наводнения,
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09.09.2016 г.

„Зелен телефон“

Река Струма, след яз. Лобош, в границите на
с. Жабляно, е бяла на цвят с миризма на сяра
и наличие на голямо количество измряла риба.
Като вероятен източник на замърсяване е
посочен ВЕЦ, намиращ се в района след яз.
Лобош.

РИОСВ Перник
БДЗБР Благоевград

Устието на Текилска река с р. Марица попада в границите
на защитени зони BG 0000578 „Река Марица“ и BG0002081
„Марица-Първомай“ от мрежата „Натура 2000“.
За извършеното изсичане не е проведена процедура в
РИОСВ Пловдив по реда на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие. В тази връзка, спрямо
длъжностното лице, издало заповедта за изсичане, ще бъде
образувано административно наказателно производство от
РИОСВ Пловдив.
За дейностите, предмет на издадената Заповед № РД-15488/02.09.2016 г. на заместник кмета на община Първомай
без да е проведена процедура по оценка за съвместимост е
наложена принудителна административна мярка от
Директора на РИОСВ Пловдив за спиране по смисъла на
чл.122, ал.2, т.3 от Закона за биологичното разнообразие.
Незабавно, от експерти от РИОСВ Перник, съвместно с
представители на БД ЗБР и ИАОС, е извършена провекрка
„на място“. При провераката е констатирано следното:
Водата в коритото на реката, при моста на с. Жабляно,
община Земен, е с белезникаво зелен цвят, с наличие на
мъртва риба. Органолептично е усещала миризма на
сероводород.
Извършена е и проверка на ВЕЦ „Пчелина“, собственост
на „Паур Туенти Туенти“ ООД. За обекта е издадено, от
директора на БДЗБР, Разрешително за водовземане от
повърхностни води №01440017/2012 г., с разрешено
количество за ползване - 8,6 куб/сек от язовир „Пчелина“.
ВЕЦ-а е пуснат в нормална експлоатация от 05.05.2016 г.
ВЕЦ „Пчелина“ е пуснат в експлоатация на 08.09.2016 г. в
01.00 ч. през нощта и, към момента на проверката, е
работил с две турбини, с обща мощност 1,4 МW. При
извършения оглед в района на язовир „Пчелина“ (преди
ВЕЦ-а, покрай стената, преливника и в енергогасителя) не
е констатирано наличие на мъртва риба.
Извършено е пробовземане от водите на реката в слединте
пунктове:
моста на р. Струма, след язовир „Пчелина“ и ВЕЦ
„Пчелина“, след смесване на преливни води от
язовира и изтичалото на ВЕЦ-а;
от изтичалото на ВЕЦ-а;
Резултатите от направените експресни аналбизи в двата
пункта показват, че има дефицит на кислород във водата.
от преливника на язовир „Пчелина“ преди ВЕЦ-а.
Резултатът от направените експресни анализи показват, че
разтворен кислород в третия пункт е в нормата.
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10.09.2016 г.

Електронна поща

Обгазяване на град Русе в първите дни на
месец септември 2016 г. Отровните миризми
идват от заводите на „МОНТЮПЕ“,
„ОРГАХИМ“ и др.

РИОСВ Русе

5

13.09.2016 г.

Електронна поща

Заустване на непречистени води в морето от
пречиствателната станция на к.с. „Елените“.

РИОСВ Бургас

От БДЗБР са дадени предписания на упрватиля на ВЕЦ
„Пчелина“ за незабавно преустановяване работата на ВЕЦ
„Пчелина“, чрез спиране на двата броя турбини и
прекратяване на водовземането от основен изпускател на
язовир Пчелина; за монтиране на работещо, отговарящо на
нормативните изисквания, разходомерно устройство за
отчитане на ползваните обеми вода и писмено да се
уведоми БДЗБР за проверка и пломбиране.
От БДЗБР ще бъде осъществен последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при констатирано
неизпълнение ще бъдат приложени съответните
административно – наказателни мерки.
На 10.09.2016 г., от експерти на РИОСВ Русе, съвместно с
представители на община Русе, е извършена проверка в
района на Индустриалния парк на гр. Русе. При
провераката е констатирано следното:
След 20.00 часа е установено изпускане на непречистени
отпадъчни газове чрез вентилационната система на
„Монтюпе” ЕООД и наличие на неприятни миризми в
района. В североизточна посока от площадката на
дружеството, на разстояние от около 100-150 метра, е
установено, че от покрива на хале № 3 се отделя облак от
сивкав дим, който се издига приблизително на височина от
20-30 метра, а вятърът го отнася към града. В същото време
от организираните източници, посочени в комплексното
разрешително, не са отделяни емисии.
Същото нарушение е констатирано и на 11 септември
вечерта, когато отново през вентилационните съоръжения
са изпускани отпадъчни газове от производството.
От РИОСВ Русе е съставен акт за установяване на
административно
нарушение
на
управлителя
на
„Монтюпе” ЕООД и е приложена принудителна
административна мярка - блокиране на вентилационните
съоръжения на дружеството.
От РИОСВ Русе е сезирана прокуратурата, Инспекцията по
труда, Регионалната здравна инспекция и Регионалната
дирекция за национален строителен контрол за
предприемане на действия по компетентност.
На 13.09-14.09.2016 г., от експерти на РИОСВ Бургас,
съвместно с представители на Регионална лаборатория
Бургас, е извършена проверка ПСОВ на к.с. „Елените“ с
емисионен контрол на заустваните в Черно море
пречистени отпадъчни води – взети са водни проби за
физикохимичен анализ от изход ПСОВ (преди заустване в
Черно море).
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13.09.206 г.

Електронна поща

Нерегламентирано заустване на отпадъчни и
фекални води в река Съзлийка от имот в с.
Казанка, общ. Стара Загора.

РИОСВ Стара Загора

При проверката, са били в експлоатация: два броя
пясъкозадържатели, два броя двусекционни биобасейни,
два броя вторични утаители, единия от които с повредена
помпа от 25.08.2016 г. (по данни от дневника за работа на
ПСОВ).
ПСОВ “Елените“ няма действащо разрешително за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води. С Решение №977/28.09.2012 г. на
БДЧР за обекта има издаден отказ за издаване на
разрешително за заустване на отпадъчни води.
За заустване на отпадъчните води на изход от ПСОВ
“Елените“ в Черно море без разрешително, издадено по
реда на Закона за водите, на оператора на ПСОВ - “Вики
Инвест 1“ ЕООД са съставяни актове за установяване на
административни нарушения, с последващо издаване на
наказателни постановления.
За констатирано значително превишение на нормите,
определени в Наредба № 8/2001 г. за качествата на
крайбрежните морски води, за последните две години
наложени санкции за повече от 3 млн. лв.
Налаганите административно - наказателни мерки от
РИОСВ, към момента, не са довели до решаване на
проблема с дейността на ПСОВ „Елените“.
Предвид гореизложено, от РИОСВ Бургас ще бъде
инициирано провеждането на работна среща с участието на
представители на всички компетентни и заинтересовани
органи, с цел набелязване на конкретни мерки за
преустановяване замърсяването на водите на Черно море
от дейността на станцията.
На 26.09.2016 г, от експрети на РИОСВ Стара Загора,
съвместно с представители на община Стара Загора, е
извършена проверка „на място“. При прповерката е
констатирано следното:
Западно от частния имот в с. Казанка се намира сухо дере.
На дерето има изградени стари съоръжения – събирателна
шахта и отводнителна тръба за отвеждане на
повърхностните води от дерето. Тръбата преминава под
улицата и отвежда водите от дерето в селската река –
приток на р. Казанска. Достъпът до дерето и събирателната
шахта е ограничен. Отводнителната тръба и шахтата са
били видимо компрометирани.
При проверката, от тръбата не е имало изтичане на вода,
както и данни за заустване на битово-фекални води. Не се е
усещала миризми с битово-фекалнихарактер. В реката е
имало заблатени участъци, дължащо се на маловодие.
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14.09.2016 г.

Електронна поща
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17.09.2016 г.

Електронна поща
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17.09.2016 г.

Електронна поща

Ул. „Свети Власий“ в град Свети Влас е
шумна в резултат на транспортният трафик.
Липсват пътни знаци, видеонаблюдение,
радар и други средства за ограничаване на
скоростта. При извършеното разширяване на
пътното платно е премахната растителността
край него.
Незаконно сметище по река Радова, в района
на гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара
Загора.

Община Несебър

Работеща незаконна инсталация за дървени
въглища в гр. Дебелец, местност „Хмела“.

РИОСВ Велико Търново

РИОСВ Стара Загора

За направените констатации писмено е уведомен кметския
наместник на с. Казанка, за предприемане на действия (в
рамките на своите компетенции) за въстановяване на
съоръженията, както и за недопускане незаконно заустване
на отпадъчни води в отводнителната тръба и реката.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалният
кодекс сигналът е пренасочен по компетентност на община
Несебър.

На 27.09.2016 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
съвместно с представител на ОПУ – Стара Загора е
извършена проверка на място, относно изнесените в
сигнала обстоятелства. При проверката е констатирано
нерегламентирано замърсяване с отпадъци от опаковки
(пластмасови, хатриени и стъклени), смесени битови
отпадъци, автомобилни гуми, полиетиленови торби с
отпадъци от животински продукти и др., както в коритото
на река Радова, преминаваща покрай главен път II-55, в
участъка между гр. Гурково и с. Пчелиново, така и на
уширение на главен път II-55, намиращо се на разстояние
от около 2,5 км от гр. Гурково.
На кмета на община Гурково е дадено задължително
предписание (от РИОСВ) за предприемане на незабавни
действия по почистване на констатираното замърсяване в
коритото на река Радова, със срок 20.10.2016 г., за което е
уведомен и Областния управител на Област Стара Загора.
На директора на ОПУ – Стара Загора също е дадено
задължително предписание за предприемане на действия
по почистване на констатираното замърсяване на
уширение на главен път II-55, намиращо се на разстояние
от около 2,5 км от гр. Гурково, със срок 24.10.2016 г.
На 21.10.2016 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
съвместно с представители на ОПУ – Стара Загора и
Общинска администрация – Гурково, е извършена
последваща проверка „на място“. При проверката е
констатирано, че дадените предписания на кмета на
община Гурково и на директора на ОПУ – Стара Загора са
изпълнени в срок.
На 17.09.2016 г. , от експерти от РИОСВ Велико Търново е
извършена проверка в Поземлен имот № 000446, землище
с. Присово, с начин на трайно ползване „Др.
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20.09.2016 г.

Електронна поща

11

20.09.2016 г.

Електронна поща

Наличие на миризми от санитарен възел от
частен имот, находящ се на територията на гр.
Белоградчик.
Сметище за строителни отпадъци, находящо
се източно от с. Вакарел, се използва за
битовите отпадъци на село Вакарел.

Община Белоградчик
РИОСВ София

производствена база“. При проверката е констатирано, че
поземленият имот № 000446 се намира на разстояние
около 1300 м югоизточно от регулационната граница на
гр. Дебелец.
В сграда (с площ 117 м2), разположена в имота, е
монтирано един брой електрическо съоръжение за
производство на дървени въглища по закрит способ, с
периодично действие и обем на термичната камера 4,5 м3.
Дейността е съгласувана с РИОСВ Велико Търново по реда
на Глава шеста от ЗООС. Съгласно подадената
информация в РИОСВ, технологичният процес при едно
зареждане
на
съоръжението
е
непрекъснат,
с
продължителност 48 часа, което изключва възможността за
работата му само през тъмната част на денонощието.
До настоящия момент съоръжението не е въведено в
експлоатация, поради което е пломбирано от РИОСВ
Велико Търново.
При извършения оглед „на място“ е констатирано, че
съоръжението не се експлоатира.. Пломбите, поставени от
РИОСВ Велико Търново са с не нарушена цялост.
Съоръжението е било студено. Около него е има струпани
запалителни материали – хартия, пластмаса и др. части от
съоръжението са били кородирали, а коминът е бил изцяло
демонтиран.
Допълнително, при проверката, е извършено пломбиране
на вратата в затворено състояние на камерата за зареждане
на съоръжението със суровина.
Извършен е обход и на намиращия се в съседен имот
дърводелски цех. Не е установено наличие на складирани
дървени въглища вътре в цеха и около него. На 08.10.2016
г., е извършена внезапна проверка, при която е
констатирано, че са приспособени собственоръчно
направени „пещи“ в дъскорезница и се извършва дейност
по производство на дървени въглища. На нарушителя е
съставен акт за установяване на административно
нарушение.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалният
кодекс сигналът е пренасочен по компетентност на община
Белоградчик.
На 18.10.2016 г е извършена проверка на територията на
село Вакарел, община Ихтиман. При извършения обход
югоизточно от село Вакарел, община Ихтиман, по посока
пътя за град Панагюрище се констатира наличие на
нерегламентирано сметище от битови, строителни,
растителни и други отпадъци, разположено на площ от
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Електронна поща

Замърсяване от търговски обект, намиращ се
на територията на гр. Пазарджик.
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Електронна поща

Потенциални нарушения при туристически
излет в района на хижа Пършевица в
Природен парк „Врачански Балкан“, където е
забелязано мащабно строителство на сгради за
съхранение на сено и отглеждане на овце.

Община Пазарджик
РЗИ Пазарджик
ОДБХ Пазарджик
РИОСВ София

около 3 дка.
На кмета на община Ихтиман е дадено предписание със
срок за изпълнение до 18.11.2016 г. за извършване
почистване на констатираното нерегламентирано сметище,
като за това писмено да се уведоми РИОСВ-София. От
РИОСВ ще бъде осъщвствен последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание и при констатиране
на неизпълненеи ще бъдат предприети съответните
административно наказателни мерки.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалният
кодекс сигналът е пренасочен по компетентност.
На 28.09.2016 г. от експерти на РИОСВ София, съвместно
с представители на ДПП „Врачански Балкан” е извършена
проверка, в района на х. Пършевица в ПП „Врачански
Балкан”.
В момента на проверката е извършен обход на района
около х. Пършевица (имоти с идентификатори 48129.11.68
и 48129.11.47) и е констатирано, че описаните и заснети в
сигнала понори са разчистени от строителни отпадъци.
Гореописаните имоти граничат с имот № 011061 в
землището на с. Миланово, Софийска област, собственост
на фирма „Силвия 7” ООД, с НТП Стопански двор.
За инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда
за монтаж на доилна зала за доене на овце с включена зона
за разплод“ в поземлен имот № 011061, землище на с.
Миланово, община Своге е проведена процедура по
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и
е постановено Решение № СО – 92 – ПР/2013 г. на
директора на РИОСВ София, с характер да не се извършва
ОВОС.
За инвестиционно предложение за „Изграждане на два
броя сгради за млечни овце, навес за съхраняване на груби
фуражи в едно със силажна яма и навес за селскостопанска
техника в съществуващ овцекомплекс“ в имот № 011061,
землище на с. Миланово, община Своге, в инспекцията е
постъпило уведомление с вх. № 26-00-2614/19.03.2015 г.,
което е разгледано като изменение и разширение на
съществуваща дейност, включена в обхвата на
Приложение № 2, т. 1, буква „д“ от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС). Отчитайки същността на
изменението, с писмо изх. № 26-00-2614/03.04.2015 г., е
преценено, че при реализацията на това инвестиционно
предложение не би могло да се очаква значително
отрицателно въздействие върху компонентите и факторите
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Електронна поща

Сигнал срещу голям брой преминаващи крави
по улица в селска община.
Запрашеност на атмосферния въздух в района
на надлез – с./гара Елин Пелин от
извършващи се ремонтни дейности на мост.

-

Сигнал срещу животновъд, който извежда на
паша овцете в ловностопанския район на с.
Черница, общ. Сунгурларе.
Наличие на неприятни миризми от завода за
биогаз „Градус 2“, гр. Нова Загора.

Община Сунгурларе

Община Елин Пелин

РИОСВ Стара Загора

на околната среда, различно от това, което е било предмет
на анализите и оценките, взети предвид при постановяване
на Решение № СО – 92 – ПР/2013 г. на директора на
РИОСВ София, като са посочени и мотивите за това.
При проверката е констатирано извършване на строителни
дейности в имот № 011061, като по данни на техническия
ръководител на обекта генерираните строителни отпадъци
се съхраняват в границите на имот № 011061 и част от
генерираните земни маси се влагат за обратен насип в
същия имот.
С оглед гореизложеното не са констатирани нарушения на
разпоредбите на Закона за защитените територии.
Сигналът е от компетентността на общинската
администрация.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс и съгласно чл.19, ал.2 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух „общинските органи и регионалните
инспекции по околната среда и водите осъществяват
контрол и управление на дейностите, свързани с
осигуряване чистотата на въздуха на тяхната
територия“, сигналът е пренасочен по компетентност на
община Елин Пелин.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е пренасочен по компетентност на
община Сунгурларе.
За целите за производството на биогаз се експлоатират: два
броя ферментатори, два броя биопулпери (биопулпер и
хенпулпер), генератор за производство на ел. енергия с
мощност 1,5 MW, хале за съхранение на птичата торова
маса. Основните суровини за производството на биогаз са
твърда птича торова маса, течна говежда тор и растителна
маса, смесени в определено съотношение. Основно,
емисиите на интензивно миришещи вещества се отделят и
разпространяват от биопулперите, където се смесват
отделните суровини.
От пролетта на 2015 г., периодично в РИОСВ Стара Загора,
постъпват жалби за замърсяване на атмосферния въздух с
миризми, характерни от производствената дейност на
площадката. Именно това определя и засиления контрол на
инсталацията за производство на биогаз, като през 2015 г.
са извършени 4 проверки, включително с представители на
община Нова Загора и РЗИ Сливен. В резултат на
осъществения контрол и предприети мерки от РИОСВ
Стара Загора (вкл. наложена имуществена санкция на

дружеството) са реализирани действия за ограничаване на
емисиите на ИМВ в рамките на производствената
площадка и недопускане тяхното разпространение извън
нея – изгради се сграда върху биопулперите (на практика
същите са в затворено хале), както и вентилационна
система за обхващане и пречистване на въздуха в самото
хале. Отпадъчните газове от халето, чрез вентилационната
система се отвеждат към биофилтър. Преустанови се
използването на откритото бетоново съоръжение за
разтоварване на говеждата течна торова маса. Всичко това
доведе до значително намаляване на миризмите от
площадката.
Месец август 2016 г. е извършена комплексна проверка по
компоненти и фактори на околната среда: емисии в
атмосферата, води и управление на отпадъци. Миризми,
характерни от производствената дейност, извън границите
на производствената площадка, към момента на
проверката, не са установени. Констатирано е, че
технологията е съгласно издадения Регистрационен
документ № 13-РД-273-00 от 18.07.2014 г. Операторът
води отчетност за получените на площадката отпадъци в
налични два броя отчетни книги, съобразени с Приложение
№ 4 от Наредбата за отчетността. На площадката се
формират три потока отпадъчни води:
–
Битово-фекални
(отвеждат
се
в
градската
канализационна мрежа);
- Производствени (формират се от работата на
ферментаторите и от измиване на площадката) - има
проектирана и изградена пречиствателна станция за
производствени отпадъчни води, с капацитет 60 куб. м.
преработка на отпадъчни води на денонощие.
Към момента на проверката не се подават отпадъчни води
към ПСОВ - водите се използват оборотно. Дъждовните
води, посредством два разделни канализационни клона се
отвеждат в река Блатница, посредством два броя тръби. В
момента на проверката няма изтичане.
При извършената проверка по сигнала - през месец
септември 2016 г. - емисии на интензивно миришещи
вещества, характерни от производствената дейност, извън
границите на производствената площадка не са
установени. Независимо от това, на оператора е издадено
предписание, с постоянен срок, и изискващо инсталацията
да се експлоатира по начин недопускащ разпространение
на миризми извън границите на производствената
площадка.
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Сеч на дървета срещу ж.п. гара Стражица,
община Стражица.

Община Стражица
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„Зелен телефон“

Изпускане на наносни води от ВЕЦ, намиращ
се в землището на с. Ботуня.

БД Плевен

Операторът извършва собствен мониторинг на емисиите на
вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в
атмосферния въздух от генератора, с периодичност веднъж
на две години. РИОСВ Стара Загора изрично е изискала
измерване на сероводород – характерен за дейността
замърсител. Съгласно педставените в РИОСВ доклади от
извършени собствени периодични измервания не са
констатирани превишения на контролираните показатели.
През месец октомври са предвидени контролни измервания
на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от генератора.
РИОСВ Стара Загора ще продължава да извършва засилен
контрол на инсталацията и при всяко констатиране на
миризми, извън границите на площадката, и/или
нарушаване на изискванията на законодателството по
опазване на околната среда ще предприема съответните
административно наказателни мерки.
На основание чл.15, ал.1, т.5 от Закона за опазване на
околната среда („кметовете на общини организират и
контролират чистотата, поддържането, опазването и
разширяването на селищните зелени системи в
населените места и крайселищните територии, както и
опазването на биологичното разнообразие, на ланшафта
и на природното и културното наследство в тях“),
сигналът е пренасочен по компетентност към община
Сунгурларе.
На река Ботуня има 2 бр. МВЕЦ, които имат издадени и
действащи разрешителни (по реда на Закона водите) за
водовземане от повърхностен воден обект с цел
производство на електроенергия.
МВЕЦ „Луна“ е собственост на „Ботуня енерджи“ АД, гр.
Мездра, намиращ се в землището на с. Ботуня, община
Криводол. На 23.09.2016 г. е пломбиран на отворено
положение от БДДР Плевен дънния промивен савак на
основния изпускател на водохващането на 80%. При това
положение р. Ботуня протича свободно през отвора на
савака.
На 29.09.2016 г. е извършена проверка на МВЕЦ „Ботуня“
МВЕЦ „Ботуня“ се намира на територията на с. Стояново,
общ. Вършец (водохващането) и на територията на с.
Ботуня, общ. Криводол (работни помещения) и е
собственост на „Хидроенерджи констръкшън“ ЕООД, гр.
София.
При проверката, МВЕЦ „Ботуня“ не е работела. Протичало
е вода през рибния проход за осигуряване на минимално

водно количество в коритото на р. Ботуня за
функционирането на екосистемите.
МВЕЦ „Ботуня“ работи на прекъснат режим. Операторът
на МВЕЦ „Ботуня“ ежедневно (до 08.00 ч. сутринта) дава
прогнозите за следващите 24 часа (00.00 до 24.00 ч.) за
бъдещата произвеждана електроенергия по часове. Според
прогнозите
на
служителите
на
„Хидроенерджи
констръкшън“ ЕООД, след 23.09.2016 г. е работено
ежедневно по 4 часа.
При направени оглед е установено, че след водохващането
и след изтичалото на МВЕЦ „Ботуня“ няма видими кални
следи от тиня и наноси.
При провераката, 2 бр. промивни савака са били в
затворено положение.
Турбините на МВЕЦ не трябва да работят със замърсени
води в т.ч. размътени. За предотвратяване на такива случаи
има изграден утаител на водохващането на входа на
напорния тръбопровод на МВЕЦ.

