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Сеч на гори в землищата на селата Горно и Долно
Луково, обл. Хасково

РИОСВ - Хасково

На 14.08.2009 г. експерти на Регионална инспекция по околна среда и
водите - Хасково са извършили проверка по документацията в Държавно
горско стопанство - гр.Ивайловград и проверка на място в землище с.
Горно Луково. Констатирана е сеч на гори в Държавния горски фонд в
землище с.Горни Луково в отдел 617-а, което попада в териториалния
обхват на НАТУРА 2000 - бъдеща зона за хабитати.
Не са установени нарушения по Правилника за прилагане на Закона за
горите и по Закона за биологичното разнообразие, тъй като сечта се
извършва в съответствие с утвърден от Държавната агенция по горите.
За последващи голи сечи в НАТУРА – 2000 лесоустройствения проект ще
бъде съгласуван по реда на наредбата за оценка за съвместимост.
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Замърсяване на атмосферния въздух в гр. Божурище,
Софийска област от цех за кафе „Спетема кафе”.

РИОСВ - София

На 11.09.2009г. експерти на инспекцията, извършиха проверка, във
Фабрика за кафе „Спетема Продакшън” ЕООД, гр. Божурище При
проверката е констатирано,че фабриката работи с намален капацитет .
Инсталацията за изпичане на кафе не работи. В пакетажно отделение
работят две машини за малки разфасовки, машините за пакетиране на поголеми разфасовки не работят. Миризма на кафе се усеща единствено в
работните помещения - пакетажното помещение и помещенията за готова
продукция.
Фабрика за кафе „Спетема Продакшън” ЕООД представя
ежегодно извършени собствени периодични измервания на емисиите на
вредни вещества във атмосферния въздух.От представения собствен
периодичен мониторинг няма констатирани превишения на НДЕ.
При обхода по контура на работната площадка органолептично
миризма не се установи.
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Построяване на павилион в парк в гр. Пазарджик.

-

Сигналът е изпратен по компетентност до общинска администрация на
гр. Пазарджик.
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Замърсяване на вилна зона в гр. Рибарица от битови
води

-

Река Бяла е замърсена с битови отпадъци в района
между гр. Карлово и гр. Калофер.

Общ. Карлово

Замърсяване на атмосферния въздух и местната река
в града от завод „Ово-бул”- за преработка на яйчен
меланж, в гр. Искър, общ. Искър, Плевенска област.

РИОСВ - Плевен
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Сеч на дървета в района от гр. Чепеларе до с.Хвойна

РИОСВ - Смолян

Сигналът е изпратен по компетентност до общинска администрация в гр.
Рибарица.

Изпратен по компетентност до общинска администрация в гр. Карлово.

На 25.08.2009 г. е извършена проверка в „Ово-бул” ООД, гр. Искър, при
която е констатирано, че:
Обекта работи на прекъсваем режим. а емисии в атмосферния въздух са
от два източника - котел на гориво природен газ и сушилни на гориво
природен газ. Експертите на РИОСВ-Плевен са дали предписание за
извършване на собствени периодични измервания на емисиите за
въглероден окис и азотен окис от котела и за прах от сушилните.
За очистка на отпадъчните от обекта води е изградена модулна
пречиствателна станция. Производствените води се събират в черпателен
резервоар и след запълването му същите се подават за биологична
очистка. Изпускането на пречистените води по тази причина е
периодично.
Дружеството има издадено разрешително за заустване на отпадъчни
води № 13140111/20.01.2009 г. Резултатите от изпитването им проведени
през 2009 г. – протокол от изпитване №418В/16.06.2009 г. – показват, че
отпадните води са в съответствие с нормите, заложени в индивидуалните
емисионни ограничения по разрешителното.
На 25.08.2009 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Смолян.
Проверката е обхванала гр. Чепеларе, с. Хвойна, с. Малево.Констатирано
е следното:
В момента на проверката не се е извършвала сеч в горски фонд.
Държавните горски стопанства (ДГС) Чепеларе и Хвойна всяка седмица
извършват проверки на предприятията за преработка на дървен материал
и не са констатирали нарушения. В момента се усвоява дървесината от
големия горски пожар при с. Студенец, а всички ползвания в горите са
след одобрени от ДГС Лесоустройствени проекти и План извлечения.
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Извършват се изкопни работи покрай и в коритото
на р.Искър, в района на града. Изземва се инертен
материал.

БД - Плевен

4

Извършена е проверка на място от експерти на Басейнова дирекция (БД)
– Плевен.
Констатирано е, че се извършва почистване на участък от река Искър в
района на „Спортна зала”, гр. Самоков.
Почистването се състои в изземване и извозване на наноси от коритото на
реката, съгласно разрешително за ползване на воден обект №
12150083/29.12.2008 г., издадено от директора на БД. Съгласно
разрешителното, до момента са почистени около 70 % от общата дължина
на разрешения участък, включващ речното корито в чертите на гр.
Самоков. Оформени са предпазни бариери, извършени са ремонтно
възстановителни и укрепителни работи на баражните прагове. Срокът на
издаденото разрешително е до 31.12.2010 г.
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Липса на питейна вода в кв. Полатен, гр. Тетевен.

-

Сигналът е изпратен по компетентност до общинска администрация, гр.
Тетевен.

Мъртъв делфин на плажа на Шабленската тузла.

Община Шабла

Сигналът е изпратен по компетентност до общинска администрация, гр.
Шабла.

в

РИОСВ - Монтана

Замърсяване с битови отпадъци в района на „Бяла
река”, до гр. Калофер, Община Карлово.

РИОСВ-Пловдив

На 24.08.2009 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ
– Монтана и представители на община Белоградчик на двата пътя,
тръгващи от гр.Белоградчик за с.Рабиша. Констатирано е наличие на
площи замърсени с битови и др. отпадъци /строителни и растителни/ на
прохода към сметището в м. „Фусино селище” и на прилежащи терени по
пътя в кв. „Карловица” на гр. Белоградчик. Около замърсените площи
органолептично не е констатирано наличие на неприятни миризми.
Замърсените с отпадъци площи се намират на около 3 км. от най-близкия
резервоар, в който постъпва питейната вода на гр. Белоградчик и не са в
близост до открити водоизточници.
Дадено е предписание на кмета на община Белоградчик за почистване на
замърсените с отпадъци площи и недопускане на повторно замърсяване.
На 27.08.2009 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ
– Пловдив, Община Карлово и ДНП „Централен Балкан” в района на
землището на гр. Калофер.
В границите на НП „Централен Балкан” в участъка от бивак „Бяла река”

Наличие
на
нерегламентирани
околностите на гр. Белоградчик.

сметища

3

до екопътека „Бяла ръка” не е констатирано замърсяване с битови
отпадъци. Извън границите на НП „Ц. Балкан” в участъка надолу по
течението на р.Бяла река до „Манастирски мост” под Калоферски мъжки
манастир са констатирани нерегламентирани места за бивакуване с
обособени огнища до тях. В този район, около импровизираните биваци и
огнища има изхвърлени битови отпадъци. В този район липсват съдове за
сметосъбиране. Въпреки многобройния поток от туристи, вили и
търговски обекти, Община Карлово не извършва сметосъбиране и
сметоизвозване на формираните битови отпадъци в този район.
В горепосочения терен не са констатирани следи от сеч на дървесна и
храстова растителност. Във връзка с направените констатации при
проверката, на кмета на Община Карлово са дадени предписания:
Да се извърши почистване на битовите отпадъци в гореописания район;
Да се поставят съдове за сметосъбиране на достъпни места в участъка от
входа на НП „Централен Балкан” до Манастирски мост; Да се поставят
указателни табели, забраняващи нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци.
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Сигнал относно ски зоната около „Алеко” – Витоша.

РИОСВ - София

На заседание на ЕЕС при РИОСВ-София на 26.08.2009г . е приет проект
на становище по Доклада за Екологична оценка и Оценка на
съвместимостта, с което се съгласува Специализиран подробен
устройствен план (СПУП) на „Туристическа и ски зона Алеко”. Предвид
спецификата на територията, която обхваща СУП, защитена територия
ПП Витоша и защитени зони „Витоша” в проекта за становище приет от
ЕЕС са поставени ограничителни мерки, свързани с опазване на
компонентите на околната среда; на териториите за практикуване на
зимни спортове с и ограничения, свързани със съоръженията,
обслужващи териториите за практикуване на зимни спортове. Тези
ограничителни мерки трябва да бъдат отчетени от Направление
архитектура и градоустройство – Столична община – органът, които
разглежда и одобрява СПУП. Съгласно изискванията на ЗООС, преди да
започне реализацията на всяко едно от инвестиционните предложения
предмет на СПУП, същите подлежат на процедура по ОВОС по реда на
глава VІ от ЗООС, за което компетентен орган е министъра на околната
среда и водите.
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