ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

№

Дата

1

01.07.2010 г.

Постъпил сигнал
Зелен телефон

Сигнал
Обгазяване от производствена дейност на
“Габровница” АД.

Отговорна
институция
РИОСВ
Загора

–

Стара

Предприети действия
На 19.06.2010 г. е извършена извънредна междуведомствена проверка на
“Габровница” ЕАД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня, с експерти от
РИОСВ – Стара Загора и ОД “Гражданска защита”–Стара Загора.
Констатирано е следното:
В резултат на производствената дейност на дружеството в атмосферния
въздух се емитират вредни вещества от голяма 7,5 МW и малка 5,2 МW
сушилни инсталации, ползващи за гориво природен газ и дървесен прах.
За пречистване на отпадъчните газове от голямата сушилна инсталация
има инсталирани пречиствателни съоръжения за прах – четири сухи
циклона и скрубер. Отпадъчните димни газове от малката сушилна
инсталация се изпускат в атмосферата след преминаване през
пречиствателно съоръжение за прах – сух циклон.
На работещите, малка и голяма сушилни инсталации е извършено прахогазово измерване на емисии за съдържание на вредни вещества в
отпадъчните газове от Регионална лаборатория – Стара Загора към
Изпълнителна агенция по околна среда – София.
Анализът от резултатите показва превишения по показател прах.
Показателите серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, общ
въглерод не превишават нормите за допустими емисии. За
констатираните превишения ще бъде наложена санкция на “Габровница”
АД по реда на чл.69 от ЗООС.
На 05.07.2010 г. е извършена нова извънредна проверка в „Габровница”
АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня, за установяване натоварването на
голяма и малка сушилни инсталации, работата на пречиствателните
съоръжения, вида на използваното гориво, нивата на шум през вечерен и
нощен период от 19:00 ч. до 24:00 ч. на 05.07.2010 г.
В момента на проверката е констатирано следното: Малка сушилна
инсталация е с непрекъснат режим на работа, при използване на смесено
гориво – природен газ и шлайф прах в съотношение 30:70, натоварване в
момента на проверката - 72 %. Отпадъчните газове от малка сушилна
инсталация преминават през сух циклон и се изпускат в комин с височина
9, 02 метра;
Голяма сушилна инсталация е с непрекъснат режим на работа, при
използване на смесено гориво природен газ и шлайф прах в съотношение
50:50, натоварване в момента на проверката над 70 %. Отпадъчните
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01.07.2010 г.

Електронна поща

3

02.07.2010 г.

Електронна поща

4

05.07.2010 г.

Зелен телефон

На походите, водещи до Деветашката
пещара, са поставени табели с упътване
“Деветашка пещера” - намира се в
землищата на селата Деветаки и Дойренци.
Същото изречение е включено в
информационните брошури на МОСВ и
РИОСВ.
Какво общо има землището на село
Дойренци с Деветашката пещера?
Защо е споменато името на село Дойренци
при очевиден факт, че пещерата се намира
изключително и само в землището на село
Деветаки?
От един месец град Стамболийски е
подложен на обгазявания от завод за
целулоза и хартия.

По пътя от град Габрово за село Музга се
извършва нерегламентирана сеч на орехови
дървета, намиращи се край пътя.

РИОСВ - Плевен

РИОСВ – Пловдив

РИОСВ – Велико
Търново

газове от голяма сушилна инсталация преминават през четири броя сухи
циклони и скрубер;
Пречиствателните съоръжения работят в нормален режим, площадките в
дружеството са почистени и не са констатирани неорганизирани емисии
от дървесни частици.
Режимът на работа е непрекъснат, като дробилните машини за
технологични трески и прилежащи съоръжения не работят от 23:00 ч. до
07:00 ч. (през нощен период), съгласно заповед № 501 от 27.04.2010 г. на
Прокуриста на „Габровница” АД с. Горно Сахране. Измерените
стойности на шум излъчван от обекта в околната среда, съгласно Наредба
№6, от 19:00 ч. до 24:00 ч. на 05.07.2010 г. не превишават граничните
стойности на шум през вечерен и нощен период.
Природна забележителност “Деветашка пещера” е обявена със Заповед №
РД 238/07.06.96 г. на МОС, ДВ бр. 55/1996 г. и се намира в поземлени
имоти – ПИ № 000165, землище на село Дойренци и в ПИ № 000648,
землището на село Деветаки. Самата пещера се намира в землището на
село Деветаки, а теренът пред нейния вход /включен в природната
забележителност/ попада и в землището на село Дойренци.
Информацията на поставените табели е вярна и съответства на текстовата
част в Заповед № РД 238/07.06.96 г. на МОС, за обявяване на природната
забележителност. Изработката на табелите е по поръчка на РИОСВ –
Плевен.

На 15.07.2010 г. е извършена проверка. Констатирано е следното:
В изпълнение на вътрешна заповед временно е преустановен
производствения процес на потока „Крафт целулоза и хартия”.
Не е констатирано наличие на неприятни миризми в района на
предприятието. От страна на дружеството за периода, в който е подаден
сигнала, не е регистрирано отклонение от технологичния процес, което да
доведе до наличие на неприятни миризми, извън обичайните за типа
производство.
Дадени са предписания от страна на РИОСВ – Пловдив. Дружеството
подлежи на последващ контрол.
Извършена е проверка на място, съвместно с експерт на РИОСВ – Велико
Търново, кметски наместник на село Дебел дял и представител на община
Габрово.
Констатирана е сеч на около тридесет броя дървета – орехи, в различни
участъци в землището на село Дебел дял, община Габрово. Дърветата са
подбирани и са премахвани само такива с добри характеристики на
стъблото, с цел добив на дървен материал.
Сечта се е извършвала нощем на няколко пъти, в интервал през около
десетина дни. Не са издавани разрешителни за сеч на дървета от кметския
наместник. Липсват такива и от община Габрово. За бракониерските
деяния е уведомено полицейско районно управление, град Габрово.
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06.07.2010 г.

Зелен телефон

На 06.07.2010 г. към 2.00-3.00 ч. и 7.00 ч.
сутринта в комплекс “Славейков” е усетена
силна миризма. За източник на замърсяване
на атмосферния въздух е посочен “Лукойл
Нефтохим Бургас” АД.
От около един месец насам има чести
обгазявания от комбината.

РИОСВ - Бургас
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08.07.2010 г.

Зелен телефон

Горене на отпадъци на сметището,
намиращо се между Равда и Несебър.
Нарушението се забелязва от три дена
насам.

РИОСВ – Бургас
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12.07.2010 г.

Зелен телефон

Наличие на силен шум и дим от дейността
на предприятие “Гъбарника”, село Долно
Камарци, община Горна Малина.
От кметството и общината не се
предприемат действия за решаване на
проблема.

РИОСВ - София

Първите сечи са извършени през месец март тази година, а десетина дни
по-късно полицията е заловила група нарушители, като е задвижена
наказателна процедура срещу тях.
РИОСВ – Бургас е организирал денонощно дежурство на експертите от
отдел “Опазване чистотата на атмосферния въздух”, съвместно със
спасителните екипи на Областно управление “Гражданска защита”, град
Бургас, като за целта е издадена Заповед № РД – 50/30.06.2010 г. на
директора на РИОСВ – Бургас и е съставен график за дежурствата.
Извършени са проверки на 04.07., 06.07. и на 07.07.2010 г. в часовете от
00.00 до 05.00 ч. в осем района на град Бургас. По време на проверките е
извършено измерване с автоматичен дрегер за метан, серен диоксид,
азотен диоксид и хлор. Резултатите от измерването са нулеви стойности
на концентрацията на измерваните замърсители на атмосферния въздух и
отсъствие на специфични и неприятни миризми. За проверките има
съставени констативни протоколи.
За посочения ден и час в сигнала е извършена проверка с обход на целия
комплекс “Славейков”, град Бургас. Съставен е констативен протокол. Не
е констатирано наличие на каквито и да са неприятни миризми.
Извършените измервания показват нулеви стойности на концентрациите
на замърсителите.
На 08.07.2010 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Бургас.
Сигналът не се потвърждава. В депото и около него няма запалени
отпадъци. Води се редовно отчетната книга за депото, като има
регистрирана авария на 04.07.2010 г. в 22 ч., за 30 минути. По данни от
оператора, при разтоварване на сметовозна кола на община Несебър е
забелязано пушене на отпадъците. Незабавно са предприети мерки за
локализиране и обработване на проблемния отпадък, след което е
извършено запръстяване с дебелина на запръстителния слой 0,10 м.
Извършена е проверка и в община Несебър, дирекция „Екология”. В
общината не са постъпвали сигнали за запалване на сметището.
Екоинспектори са били на депото на планова проверка на 07.07.2010 г. и
не са констатирали авария в обекта.
На 22.07.2010 г. експерти от РИОСВ – София са извършили проверка на
място. Установено е, че на посочената площадка в село Долно Камарци,
„Агровод” ЕООД се извършва ремонт на водопроводни и парни кранове
и тръби. Дейностите на площадката се извършват в три работни халета. В
две от тях се извършва струговане, шлайфане, грундиране и складиране
на детайлите за ремонт. В трето хале, което е отворено от едната страна
(по дължина) се извършва пясъкоструене на детайлите.
По данни на оператора дейностите по пясъкоструене са периодични, с
продължителност от два до пет часа.
Към момента на проверката дейности по пясъкоструене на площадката не
се извършват. Не се наблюдават неорганизирани емисии и ремонтните
дейности, извършвани в работните помещения на площадката не
предизвикват излъчване на шум в околната среда.
Във връзка с установеното, на дружеството са дадени предписания

3

дейностите на площадката да се извършват по начин, недопускащ
изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух и излъчване
на шум в околната среда над граничните стойности, определени в
Наредба № 6 (ДВ, бр.58/2006 г.).
8

13.07.2010 г.

Зелен телефон

Извършване на нерегламентирана сеч на
улица “Какач”, покрай река “Иванянска”.
Добив на пясък, чакъл от коритата на
реките около село Железница, община
Панчарево.

Сигнала е препратен по компетентност на район Банкя, Столична община.

9

14.07.2010 г.

Електронна поща

10

14.07.2010 г.

Електронна поща

Перално стопанство замърсява с отпадъчни
води реката, която минава покрай цеха.

РИОСВ – Бургас
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16.07.2010 г.

Зелен телефон

Водите на река Владайска, в района на
Лъвов мост са оцветени в червен цвят.

РИОСВ – София

БД – Плевен

Извършена е проверка на място от експерти на БД-Плевен, съвместно с
представител на СО, район Панчарево и кмета на село Железница.
Обходени са характерни участъци от поречията на реките, протичащи в
землището на село Железница – Стамболова, /Железнишка/, Куртова,
Егуля, както и по поречието на река Ведена – след вливането на първите
три – една в друга.
В разглеждания район преобладават стръмни участъци на посочените
реки, които са трудно достъпни за осъществяване на организиран
механизиран добив на инертни материали. В момента на огледа са видни
несъществени наносни отложения, които не представляват промишлен
интерес. Не са установени следи от извършени изкопни дейности, с цел
изземване на наносни отложения.
Извършена е проверка на място на обществена пералня “Кибела” в к.к.
“Слънчев Бряг”. Констатирано е следното:
Пералнята се намира в промишлена зона “Юнона” на град Несебър в
близост до река Хаджийска в помещения под наем, собственост на фирма
“Дракар” ООД – представен е актуален договор за наем от 01.05.2009 г.
Помещенията на пералнята са преустроени от съществуващи складови
помещения през 2004 г. – представено е удостоверение издадено от
РИОКОЗ Бургас за вписване в регистъра на обект с обществено
предназначение
В помещенията са разположени общо 6 бр. перални машинни.
Формираните отпадъчни води от всички перални се отвеждат в
събирателна шахта, от където с помпа се насочват към съществуваща
канализация.
След дадени предписания е представена фактура от “ВиК” ЕАД Бургас за
платена вода, канал и пречистване за периода от 01.09.2009 г. до
15.06.2010 г.
Зад сградата на обекта непосредствено до реката е установена метална
тръба, от която в момента на проверката не е имало изтичане на води. Не
е констатирано видимо замърсяване на реката. По данни на управителя
тази тръба се използвала за отводняване на обекта при наводняване след
обилни валежи, тъй като там е най ниската точка в района. След дадени
предписания още на следващия ден тръбата е елиминирана – отрязана и
затапена с фланец. Тръбата е пломбирана с цел предотвратяване на
възможност за евентуалното й използване за отвеждане чрез нея на
отпадъчни води в реката.
На 16.07.2010 г. експерти от РИОСВ – София съвместно с екип на
Регионална лаборатория – София към ИАОС са извършили оглед на река
Владайска при моста на бул. „Овча купел”. При огледа се установява, че
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19.07.2010 г.

Зелен телефон

Замърсяват се водите на река Марица с
химикали от цех за хартия и хартиени
изделия, намиращ се в град Костенец.
Замърсяването се наблюдава в момента, а
също така се случва и периодично, особено
когато нивото на реката е по-високо или се
очакват валежи.
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20.07.2010 г.

Електронна поща
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21.07.2010 г.

Зелен телефон

Вече почти десет дни на Витоша над “бай
Кръстьо” по шосето за Алеко се режат
борове, по нищо не личи те да са заразени с
нещо и не са изсъхнали. Каква е
причината?
В квартал “Овча купел”, в района на ул.
“Монтевидео” минава река, която е с остра
задушлива миризма.

водите на Домуз дере са оцветени в червен цвят, поради което при
вливането на дерето в река Владайска се оцветяват и водите на реката. За
установяване на източника на замърсяване е извършен оглед на Домуз
дере по течението до моста при ул. „Калояново”. При огледа се
установява, че червеното оцветяване се дължи на заустване на оцветени в
червено отпадъчни води в дерето от колектор, заустващ в Дормуз дере в
участъка, находящ се при сградата на „Пангеа център”. Взета е водна
проба от изхода на колектора, преди заустването му в Домуз дере.
За установяване на източника на замърсяване е извършена проверка на
„Пангея център”. В сградата помещенията се отдават под наем, като
производствена дейност извършва само цехът за производство на мека
мебел „Гато”. В останалите помещения са разположени офиси и складови
помещения.
Извършен е оглед и по ул. „Калояново”. В района не е установено
наличието на обекти, извършващи производствена дейност, която може
да доведе до образуване на отпадъчни води с такъв цвят.
РИОСВ – София
На 19.07.2010 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ София. При извършения оглед на река Марица и проверка на „Костенец –
ХХИ”АД, град Костенец е установено следното:
Водите на река Марица са видимо оцветени в сиво – жълт цвят в участъка
след заустване на производствените отпадъчни води от изход
Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води /ПСПОВ/ на
„Костенец – ХХИ”АД. Оттокът в реката е намалял.
От извършената проверка на Промишлената инсталация за производство
на хартия на „Костенец – ХХИ”АД е констатирано, че няма аварийна
ситуация. Формираните от дейността й производствени отпадъчни води
постъпват за пречистване в съществуващата ПСПОВ. Пречистените
отпадъчни води заустват в река Марица, ІІ категория водоприемник. На
„Костенец – ХХИ”АД е издадено Комплексно разрешително № 126/2006
г. от МОСВ. Инсталацията за производство на хартия има непрекъснат
режим на работа.
Взета е водна проба от отпадъчните води на изход от ПСПОВ за
извършване на физико – химичен анализ.
Измереният дебит на отпадъчните води е 24 л/сек.
След извършване на физико – химичен анализ на водната проба от
отпадъчните води, формирани от дейността на „Костенец – ХХИ”АД,
град Костенец и ако бъде констатирано нарушение, РИОСВ – София ще
предприеме съответните административно – наказателни мерки.
Сигнала е препратен по компетентност на Дирекция ПП Витоша.

Сигнала е препратен по компетентност на Столичен инспекторат в Столична община.
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15

22.07.2010 г.

Зелен телефон

Наличие на нерегламентирано сметище
между селата Каменар и Кичево, но поблизо до село Каменар. Разположено е
вдясно на пътя, като се пътува от град
Варна.
Живущите на ул. “Крайречна”, кв.
Симеоново, нерегламентирано са включили
отпадъчните си води в минаващата наблизо
река.
Замърсяване
на
морски
води
от
нерегламентирано заустване на отпадъчни
води от тръба, минаваща през първата
пресечна на стария град на град Поморие.

16

23.07.2010 г.

Зелен телефон

17

23.07.2010 г.

Зелен телефон

18

23.07.2010 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирано сметище в
близост до отбивката за село Банкя,
община Трън. На сметището се палят гуми.

19

26.07.2010 г.

Зелен телефон

20

27.07.2010 г.

Зелен телефон

В централната част на “Южен парк” при
езерото с патиците е замърсено с битови
отпадъци, има две умрели птици.
В района на водосборник Скакавица в НП
Рила има трупове на коне.

Сигнала е препратен по компетентност на община Варна.

Сигнала е препратен по компетентност на район Витоша и Столичен инспекторат в Столична
община.

Община Поморие
РИОСВ – Бургас

На 23.07.2010 г. експерти на РИОСВ - Бургас, съвместно с представители
на отдел “Екология” на община Поморие са извършили проверка, на
която е присъствал и подателя на сигнала. Констатирано е следното: На
22 и 23.07.2010 г., поради авария в електрозахранването, периодично
спира тока в Слънчев бряг, Несебър и град Поморие. Прекъснато е и
електрозахранването на седемте канални помпени станции /КПС/ и
пречиствателната станция за отпадъчни води на град Поморие.
Възпрепятствано е претласкването на отпадъчните води на град Поморие
към ПСОВ, аварийно захранване имат само КПС № 1 и № 3. За да не се
допусне наводняване и замърсяване на улиците на град Поморие с
отпадъчни битови-фекални води е извършено включване на аварийния
генератор към КПС № 3 и отпадъчните води се отвеждат чрез аварийния
изпускател в Черно море.

РИОСВ - Перник

Случаят касае действащо общинско депо за твърди битови отпадъци
/ТБО/ на община Трън, намиращо се в местност “Мечи дол”, землище на
община Трън. Депото има утвърден план за привеждане в съответствие с
изискванията на Наредба №8. Съгласно същия, депото ще бъде в
експлоатация до изграждането на регионално депо за ТБО – град Перник.
При извършен контрол от експерти на РИОСВ – Перник на 21.07.2010 г.
относно незаконни сметища в община Трън по писмо на Окръжна
прокуратура – град Перник не е установено запалване на отпадъци в
района.
За подадения сигнал е уведомен кмета на община Трън за извършване на
проверка и предприемане на необходимите мерки. Установено е
запалване на отделни участъци от депото, предприети са незабавни мерки
за загасяване на запалените огнища.
Сигнала е препратен по компетентност на Столична община.

ДНП Рила е уведомен за сигнала за предприемане на действия по компетентност.
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