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ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

07.10.2009 г.

Сигналът е
постъпил по
електронната поща
на МОСВ

В централната част на гр. Пловдив завода за
производство на цигари замърсява атмосферния въздух.

РИОСВ - Пловдив

Сигналът е
постъпил по
електронната поща
на МОСВ

Замърсяване със строителни отпадъци в к.к. „Слънчев
бряг”.

РИОСВ - Бургас

На 07.10.2009 г. е извършена проверка на Цигарена фабрика
Пловдив „КИНГС ТАБАКО” ЕАД. Констатирано е следното:
Дружеството провежда собствен мониторинг на вредностите,
изпускани в атмосферния въздух. От протоколите за извършения
през 2009 г. собствен мониторинг, е установено изпускане на емисии
с концентрации над норми за допустими емисии само от един
източник в обекта. От 25.08.2009 г. този източник не е в
експлоатация. Във връзка с констатирано неизпълнение на дадено
предписание от предходна проверка на дружеството е съставен акт и
е издадено наказателно постановление.
Експертите на РИОСВ - Бургас са извършили многократни проверки
на територията на Община Несебър във връзка със сигнали за
замърсяване на терени със строителни отпадъци. За неизпълнение на
изискванията на Закона за управление на отпадъците, през м. август,
на кмета на общината е връчен акт и е издадено наказателно
постановление, което към настоящия момент се обжалва в районен
съд гр. Несебър.

07.10.2009 г.

07.10.2009 г.

Сигналът е
постъпил по
„зеления телефон”
на МОСВ

Замърсяване на дере, намиращо се зад търговски обекти,
разположени в местност Роденец, магистрален път
София-Варна, с. Български Извор, община Тетевен,
област Ловеч.
Замърсяването е от джибри, които се изхвърлят от
намиращите се наблизо казани за варене на ракия.

РИОСВ - Плевен

08.10.2009 г.

Сигналът е
постъпил по
„зеления телефон”
на МОСВ

От месец март, след 19.00 часа се разпространяват силни
миризми от „Велур-Ловеч”, гр. Ловеч.

РИОСВ – Плевен
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На 08.10.2009г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ –
Плевен.
В частен имот и около 3 метра извън имота е констатирано наличие
на отпадъци от варене на ракия. Имотът граничи с дере, в което в
момента на проверката не е установено замърсяване с джибри.
В кметството е определена площадка за биоразградими отпадъци.
На собственика на имота е дадено предписание за почистване на
отпадъците от изваряването на ракия, и да ги депонира на
определената от кметството площадка.
На 15.10.2009 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ –
Плевен, съвместно с представител на Община Ловеч. Извършено е
определяне на разстоянието на разпространение на неприятни
миризми. Констатирано е, че към момента на проверката
разпространение на неприятни миризми има на разстояние до 30
метра извън границата на площадката на „Велур” АД, но в границите

08.10.2009 г.

Сигналът е
постъпил по
електронната поща
на МОСВ

Замърсяване на атмосферния въздух от дейността на
асфалтова база в землището на с.Изгрев, община
Благоевград и ползване на питейни води за
производствени нужди.

РИОСВ - Благоевград

09.10.2009 г.

Сигналът е
постъпил по
електронната поща
на МОСВ

Замърсяване на въздуха от площадка за производство на
дървени въглища в с.Грънчарово, общ. Дулово.

РИОСВ - Русе

12.10.2009 г.

Сигналът е
постъпил по
„зеления телефон”
на МОСВ
Сигналът е
постъпил по
„зеления телефон”
на МОСВ

На ул. „Кукуш №1”, кв. „Захарна фабрика”, р-н Илинден,
се наблюдава гъст черен дим.

Район Илинден
Столична община

Производство на дървени въглища по открит способ в
местност „Боаза”.

РИОСВ - Плевен

Сигналът е
постъпил по
електронната поща
на МОСВ

Разрушени дюни и прокарване на път през тях на плаж
„Нестинарка”, община Царево.

РИОСВ - Бургас

13.10.2009 г.

14.10.2009 г.

на хигиенно-защитната зона от най-близката обитавана жилищна
сграда.
На 12.10.2009 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ –
Благоевград.
Съгласно последното измерване на емисиите на прах в димните
газове, изпускани от комина на асфалтосмесителната инсталация, не
са констатирани превишения на средноденонощната и максималноеднократната норма за съдържание на „общ суспендиран прах” в
атмосферния въздух за населени места.
Питейно-битовото водоползване на обекта се осъществява по
Договор за водоснабдителна услуга, предоставена от „В и К” ЕООД,
гр. Благоевград. Има изграден сондажен кладенец, от който на
основание Разрешително, издадено от Басейнова дирекция (БД)
Благоевград, се ползва вода за производствени нужди. Заустването
на отпадъчните води в Айдаровско дере се осъществява въз основа
на издадено разрешително за заустване, издадено от същата БД.
На 30.09.2009 г. е извършена проверка, при която е установена само
една жижна, процесите при която са приключили. Дадени са
предписания за почистване на терена. Съставен е акт за установяване
на административно нарушение за производство на дървени въглища
по открит способ. На 12.10.2009 г. експерти на РИОСВ – Русе са
извършили повторна проверка на площадката за производство на
дървени въглища в с.Грънчарово. В момента на проверката, на
площадката не е установено наличие на действащи жижни за
производство на дървени въглища.
Сигналът е изпратен по компетентност до общинска администрация
на р-н Илинден, Столична община.

На 13.10.2009г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ –
Плевен.
Производството на дървени въглища в местността „Боаза”,
землището на с.Български Извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, се
осъществява от фирма „Виса” ЕООД.
За обекта не са представени документи, в съответствие с
изискванията на Закона за устройство на територията. Във връзка с
това сигналът е изпратен до община Тетевен за предприемане на
действия по компетентност за премахване на обекта.
На 20.10.2009г. експерти на РИОСВ – Бургас и община Царево са
извършили проверка на морски плаж „Нестинарка” и е
констатирано,че:
Упоменатият
път
е
съществуващ
при
възстановяването на собствеността. Същият граничи от север с
морски плаж – публична държавна собственост и от юг с обществен
терен. Община Царево има одобрен подробен устройствен план и
издадено разрешение за строеж № 127/24.07.2008г. на улица,
осигуряваща достъп до имоти в м. „Каргъна”, „Нестинарка” и
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20.10.2009 г.

Сигналът е
постъпил по
„зеления телефон”
на МОСВ

В с.Глуфишево, община Сливен има свинарник в
селскостопански двор. Използват се автомобилни гуми за
подгряване и се замърсява атмосферния въздух в района.

РИОСВ – Стара
Загора

20.10 2009 г.

Сигналът е
постъпил по
„зеления телефон”
на МОСВ

По течението на р.Лесновска, след езерата, в района на
Челопечене, на 20.10.09 г. е забелязана мъртва риба.

РИОСВ - София

21.10 2009 г.

Сигналът е
постъпил по
„зеления телефон”
на МОСВ

Замърсяване на атмосферния въздух от дейността на
„Изола Петров”.

РИОСВ - София

22.10.2009 г.

Сигналът е
постъпил по
„зеления телефон”
на МОСВ

Нерегламентирана автомивка в частен имот в гр. Гоце
Делчев, общ. Гоце Делчев.

РИОСВ - Благоевград

23.10.2009 г.

Сигналът
е
постъпил
по
„зеления телефон”
на МОСВ

Нерегламентирани водохващания от ЧЕЗ в м.Мозговица,
р-н Каменица, парк Пирин.

ДНП Пирин

скотовъден фонд „Боруна”. В момента на проверката не се
извършват строителни дейности. Има изградена ВиК структура. Не е
извършвано разширяване на пътя към морския плаж. Строителството
на улицата не засяга пясъчните дюни.
Морски плаж „Нестинарка” и прилежащите му територии не са
включени в границите на защитени територии по смисъла на Закона
за защитените територии и защитени зони от мрежата НАТУРА
2000.
На 23.10.2009г. е извършена е проверка на обекта от експерти на
РИОСВ – Стара Загора. Констатирано е изгаряне на излезли от
употреба автомобилни гуми, както и допълнително приготвено
количество за горене. Лицето, стопанисващ обекта е отказал достъп
за извършване на обстойна проверка на свинарника и съдействие за
допълнителна информация. В тази връзка, както и за предприемане
на Административно наказателни действия, е изискано съдействие
от Районна прокуратура гр. Сливен и Областна дирекция полиция,
гр. Сливен.
На 20.10.2009 г. в 18.30 ч. е извършена съвместна проверка от
експерти на РИОСВ – София и Регионална лаборатория – София, на
р. Лесновска, в района на Черния мост при кв. Челопечене.
Констатирано е наличие на отделни екземпляри умряла риба в
реката. При огледа на р. Лесновска срещу течението не е установено
оцветяване на водата в реката. По бреговете няма отложени утайки.
Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-София. Констатирано
е наличие на неприятна миризма на битум на производствената
площадка. Дадени са предписания на дружеството за осъществяване
на мерки, които да доведат до преустановяване разпространението
на миризми извън границите на производствената площадка и
срокове за тяхното изпълнение.
На 23.10.2009 г. е извършена проверка на обект „Автомивка” в гр.
Гоце Делчев. Констатирано е следното: Автомивката е модулна,
разположена на територията на обект „Бензиностанция”, гр. Гоце
Делчев и ползва съществуващата площадкова канализация и
пречиствателно съоръжение към обект Бензиностанция, приета по
законоустановения ред, с ползвател и собственост на “ИПМ” ООД
гр.Гоце Делчев. Разрешителното за ползване № СТ-12683/29.11.2005 г., е издадено от ДНСК гр.София. Дружеството е
абонат на “ВиК” ЕООД Благоевград, район Гоце Делчев.
На 23.10.2009 г., е констатирано неизпълнение на предписание на
РИОСВ Благоевград, дадено от предходна проверка, във връзка с
което предстои съставяне на акт за извършено административно
нарушение.
Съществуващите водохващания са регламентирани, собственост са
на фирма „ЕНЕРГО-ПРО” ЕАД, гр. София. На фирмата е съставен
констативен протокол от 21.10.2009 г. във връзка с отводняване след
водохващанията. Дадени са предписания за възвръщане на
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26.10.2009 г.

Сигналът
е
постъпил
по
електронната поща
на МОСВ

Замърсяване с битови отпадъци в района около язовир
Душанци, общ. Пирдоп.

РИОСВ - София

нормалното количество води, преминаващи пред водохващанията.
Предписанията са изпълнени.
На 02.11.2009 г. е извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ-София в присъствието на представители на общинска
администрация Пирдоп, при която е установено следното:
На 31.10.2009 г. и 01.11.2009 г. от страна на община Пирдоп е
организирано и извършено почистване на терените около язовир
Душанци. Към момента на проверката не е констатирано наличие на
разпиляни отпадъци и образувани незаконни сметища. В района
около язовира са поставени 3 бр. контейнери тип “Бобър” – 1 бр. при
входа, до бариерата и 2 бр. при обръщалото на асфалтовия път.
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