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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1

01.11.2010 г.

“Зелен телефон”

Реката, в гр. Вършец се замърсява с
отпадъчни води от бетоновия възел, намиращ
се в града и от отглежданите на ул. “Янко
Сакъзов” селскостопански животни.

РИОСВ – Монтана

2

02.11.2010 г.

Електронна поща

Нерегламентирана
дейност
на
автобояджийски сервиз, извършвана в
незаконно построена сграда в кв. Беломорски,
гр. Пловдив.

РИОСВ - Пловдив

3

04.11.2010 г.

“Зелен телефон”

Район Кремиковци
Столична община

4

04.11.2010 г.

“Зелен телефон”

Наличие на бездомни кучета, едно от които е
нападателно, на бул. “Ботевградско шосе” №
407-409, близо до автосервиз.
Замърсяване на атмосферния въздух от ф.
“Камбера и син БГ” ЕООД, на ул. “Костенец
№12”.

РИОСВ - София

Предприети действия
На 02.11.2010 г. експерти на РИОСВ – Монтана са извършили проверка
на място, съвместно с представители на РВМС – Монтана и община
Вършец.
Констатирано е замърсяване, вследствие на отглеждане на едър и дребен
добитък.
Проверен е бетоновия възел, който в момента на проверката не е работил.
Под възела е изградена предпазна дига с цел да не се оттичат водите от
миенето на бетоновозите в дерето.
Кметът на община Вършец е връчил предписания на собствениците
отглеждащи животните, за спазване на хигиена и редовно почистване на
оборската тор, както и съхранението й на места, където не причинява
замърсяване на водите на дерето.
На обект “Автобояджийски сервиз”, кв. “Беломорски” , собственост на ф.
“ЛИП КАР” ЕООД са извършени два броя проверки от страна на РИОСВ
– Пловдив, през 2009 г. и 2010 г.
Констатирано е, че дейностите свързани с боядисване се извършват в
автобояджийска камера с авторепаратурни продукти на водна основа.
По отношение на емисиите, изпускани в атмосферният въздух, при
боядисването на автомобилите и/или детайлите в автобояджийската
камера е извършено собствено измерване на емисиите от акредитирана
лаборатория.
Показателите на измерените стойности на емисиите на вредните
вещества, изпускани в атмосферата, отговарят на нормите за допустими
емисии, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба №7 за норми за допустими емисии
на летливи органични съединения (ДВ бр.96/2003 г.)
Относно твърдението, че обекта е незаконно построен върху земеделска
земя и без разрешение за строеж и липса на строителни книжа, следва да
бъде разгледано по компетентност от Регионална дирекция за национален
строителен контрол - гр. Пловдив.
Насочен по компетентност към р-н Кремиковци,Столична община.

На 17.11.2010 г. е извършена съвместна проверка на експерти от отдели
“Управление на отпадъците” и “Опазване чистотата на атмосферния
въздух, опасни химични вещества и управление на риска” към РИОСВ –
София.
Констатирано е следното:
Използваните производствени суровини са главно дървен масив,
стъклопакет и малко количество ПДЧ, използвано за декорации.
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08.11.2010 г.

Електронна поща

6

08.11.2010 г.

Електронна поща

7

08.11.2010 г.

Електронна поща

Ловна дейност на територията на парк
Витоша.
Нерегламентиран риболов, отглеждане и
паша на домашни животни в защитена
местност “Ятата”, гр. Белослав.

Изпълнителна
агенция по горите
РИОСВ - Варна

Замърсяване на атмосферния въздух и река
Габровница от дейността на “Габровница”
АД, с. Горно Сахране.

РИОСВ
Загора

–

Стара

Производствената дейност на ф. “Камбера и син БГ” ЕООД се
осъществява в два цеха, които са снабдени с отделни общообменни
вентилации и аспирация към всяка отделна машина.
Събраните дървесни частици от двата производствени цеха се подлагат
на брикетиране от машина за брикетиране, собственост на фирмата.
Производствените брикети се използват като твърдо гориво за собствена
котелна централа, служеща за отопление през отоплителния период.
Котелната централа на площадката се състои от два броя котли, които
заустват в комин с височина 17 метра.
По време на проверката, не са констатирани нарушения по компонент
“въздух” и “отпадъци”.
Препратен за изпълнение по компетентност към ИАГ.
Експерти на РИОСВ – Варна са извършили проверка на място.
Констатирани са трима нарушители, физически лица, които са
извършвали риболов във вътрешните водоеми на защитена зона. На
нарушителите са съставени актове за установяване на административно
нарушение. Съгласно забранителните режими в Заповед № РД81/12.02.2008 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона “Ятата” и
Заповед № РД-811/23.08.2002 г. на МОСВ за обявяване на защитена
местност “Ятата”, пашата на домашни животни не е забранена.
За периода от 28.05.2010 г. до 30.05.2010 г. (включително) са проведени
контролни непрекъснати измервания на качеството на атмосферния
въздух в с.Горно Сахране в двора на ДАП, в непосредствена близост до
“Габровница” АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня. При извършеното
обследване на получените резултати, не са регистрирани превишения на
пределно допустимите концентрации на измерените показатели.
Извършени са внезапни контролни измервания на вредни вещества в
отпадъчните газове от работата на голямата и малка сушилни
инсталации, проведени от РЛ - Стара Загора към ИАОС на 19.06.2010 г.
Анализът от резултатите показва превишения по показател прах за двете
сушилни инсталации.
За констатираните превишения е наложена санкция на “Габровница” АД
по реда на чл.69 от Закона за опазване на околната среда.
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09.11.2010 г.

“Зелен телефон”

В момента в кв. Повеляново, гр. Девня се

РИОСВ - Варна

На дружеството е издадено разрешително за ползване на воден обект за
заустване от директора на Басейнова Дирекция Източнобеломорски
район с център гр. Пловдив. Въз основа на него, експерти на РИОСВ –
Стара Загора извършват периодичен контрол за спазване на
индивидуалните емисионни ограничения за отпадъчните води.
При последната контролна проверка с емисионно пробонабиране,
извършена на 20.10.2010 г., е констатирано спазване на индивидуалните
емисионни ограничения за заустваните отпадъчни води в р. Габровница –
водоприемник II категория.
Извършена е проверка по данни от автоматична измервателна станция

усеща силна неприятна миризма, придружена
с парене на очите.

9

10.11.2010 г.

Електронна поща

Бракониерска дейност на територията на НП
“Централен Балкан”.

ДНП
“Централен
Балкан”

10

10.11.2010 г.

“Зелен телефон”

От три дни ф. “Спетема” в кв. Божурище
работи без пречиствателни съоръжения,
замърсява атмосферния въздух.

РИОСВ - София

11

12.11.2010 г.

Електронна поща

Изграждане на ветроенергиен парк на
територията на област Добрич, без оценка на
въздействие върху околната среда.

РИОСВ - Варна

12

15.11.2010 г.

“Зелен телефон”

13

19.11.2010 г.

“Зелен телефон”

Системно замърсяване на атмосферния
въздух, вследствие палене на автомобилни
гуми в жк. Люлин 4, срещу 9 РПУ.
Замърсяване на река Очушница от обект,
обработващ пясък, без наличието на
утаители.

Район
Люлин,
Столичен
инспекторат,
РИОСВ - София

“Изворите” и автоматичните системи за собствени непрекъснати
измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от дейността на “Агрополихим” АД, гр. Девня. Не са
констатирани превишения на нормите за допустими емисии.
Миризмата, която е усетена в кв. Повеляново е съвкупност от
замърсители, комулирани вследствие на лошите метеорологични условия.
Предприемат се действия по залавянето на лицето, извършващо
нерегламентиран лов, включително и мащабни акции, съвместно със
служители от Държавно дивечовъдно стопанство Мазалат /граничещо с
НП “Централен Балкан”/ и МВР.
На 01.09.2010 г. експерти от РИОСВ - София са извършили проверка на
Фабрика за кафе „Спетема Продакшън” ЕООД. Производствените
инсталации и складовете са затворени помещения. Отпадъчните газове от
изпичането на кафе преминават през пречиствателна инсталация, която
представлява пореста керамика с катализатор платина за разлагане на
ароматните въглеводороди. Катализаторът се нагрява от постъпващия
горещ въздух от изпичането на кафето и е енергийно независим, т.е.
пречиствателното съоръжение не може да се изключва.
Фабрика за кафе „Спетема Продакшън” ЕООД представя ежегодно
извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни
вещества в атмосферния въздух. От представения собствен периодичен
мониторинг няма констатирани превишения на норма допустима емисия.
При обхода по контура на работната площадка, органолептично не е
установена миризма.
Във връзка с инвестиционни предложения за изграждане на вятърни
генератори в землището на с. Видно, община Каварна, са проведени
отделни процедури и са издадени Решения, за които не е необходимо
издаване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/.
Насочен по компетентност към р-н Люлин и Столичен инспекторат,
Столична община.
На 23.11.2010 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – София на
ф. “Строител-Костенец” ООД, находяща се в поземлен имот, в землището
на с. Горна Василица, общ. Костенец.
На площадката е констатирано наличието на два броя утаители. Първият
утаител е видимо затревен с тръстикова растителност и има свободни
обеми. Във вторият утаител посредством метална тръба се заустват
отпадъчните води от преработката, като нивото на шлама почти е
достигнало нивото на тръбата.
В момента на проверката, трошачно-миячната сортировъчна инсталация
не е работила, поради което не е имало изтичане на отпадъчни води в
утаителите.
Не са представени разрешителни за водоползване и заустване на
отпадъчни води. Представен е Акт №126/18.05.2010 г. за частна
общинска собственост на поземления имот.
Дадени са следните предписания на фирмата, извършваща добив на

14

23.11.2010 г.

“Зелен телефон”

Замърсяване
на
атмосферния
въздух,
вследствие на палене на гуми, в района на кв.
Филиповци, откъм северната му част.

Столичен
инспекторат,
Столична община

пясък:
Утаителите да се почистват и да не се допуска заустване на непречистени
води в р. Очушница; Да се предоставят разрешителните за водоползване в
срок до 14.12.2010 г. в РИОСВ – София.
Предоставянето на допълнителна информация е с оглед предприемане на
последващи действия от РИОСВ – София за установяване на нарушение
и уведомяване на компетентните органи.
Насочен по компетентност към Столичен инспекторат, Столична община

