ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2012 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

20.07.2012 г.

Електронна поща

Създаване на незаконен къмпинг на дюните на
плажа на Корал, до Лозенец.

Община Царево

2

01.08.2012 г.

„Зелен телефон“

Маловодие в река Ерма в района на с. Петачинци
– с. Богойна, общ. Трън.

БДУВДР – Плевен

3

06.08.2012 г.

Електронна поща

Силна миризма от ПСОВ, гр. Севлиево.

РИОСВ Велико Търново

Предприети действия
Сигналът е пренасочен за предприемане на действия по
компетентност към община Царево и Министерството
на регионалното развитие и благоустройство.
Извършена е проверка на място от експерти на
БДУВДР – Плевен. При проверката е констатирно
силно намалял естествен отток на р. Ерма - минимален
отток в реката в участъка от водохващането до долна
вада (формиран от контролираното изпускане на водни
количества през основния изпускател на бента на
МВЕЦ «Ерма»). В момента на проверката МВЕЦ
«Ерма» е работила на минимални обороти. Нивото на
водата в бента се е колебаело, като на моменти не е
преминавала вода през преливника и рибния проход.
За дейността има издадено от БДУВДР – Плевен
Разрешително за водовземане № 100847/07.03.2005 г., с
титуляр «Еко Ерм» ООД.
Дадено е предписание при работа на МВЕЦ «Ерма» да
се осигурява минимален отток (през рибния проход,
преливника и основен изпускател) в участъка на р.
Ерма от водохващането до долна вада.
БДУВДР – Плевен ще осъществи последващ контрол
по изпълнение на даденото предписание и при
констатиране неизпълението му ще приложи
съответните административно – наказателни мерки.
Във връзка с постъпил сигнал за наличие на миризми,
на 31.07.2012 г. от експерти на РИОСВ Велико Търново
е извършена проверка на ГПСОВ - Севлиево. Обходени
са всички съоръжения, включително и звеното за
третиране на утайките и не са установени миризми в
района на площадката на станцията.
Кожарското предприятие, стопанисвано от „Евромиг“
ООД, намиращо се в района, също не е причина за
наличието на миризми, тъй като в периода от
01.08.2012 г. до 20.08.2012 г. „Евромиг“ ООД не
извършва производствена дейност.
През 2011 г., за изясняване източника на миризми, от
община Севлиево (със съдействието на РИОСВ Велико
Търново) е възложено непрекъснато измерване по
показателя „сяроводород” в продължение на пет дни
(от 12.09.2011 г. до 16.09.2011 г.) от РЛ-Русе. Анализът
на резултатите показва, че в интервала от 20 часа

4

07.08.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух от
асфалтовата база на ул. „Житница“, ж.к. „Овча
купел“.

РИОСВ София

5

08.08.2012 г.

„Зелен телефон“

В района на ул. „Орфей“, до ветеринарната
лечебница в гр. Батак, има нерегламентирано

РИОСВ Пазарджик

вечерта до 8 часа сутринта в отделни часове са
регистрирани превишения на максимално еднократната
концентрация от 0,005 mg/m3 за този показател.
След извършен анализ и на метеоданните в часовете,
когато са регистрирани превишенията, е установено, че
посоката на вятъра спрямо мобилната измервателна
станция, с която е извършено измерването, е от
населеното място, а не от страната на кожарското
предприятие и ГПСОВ, т.е. източник на миризмите са
канализационните шахти на канализационния колектор
в района, за което е информирана община Севлиево.
Кметът на общината следва да възложи да се извърши
обследване
на
канализацията
на
града
от
правоспособен специалист, въз основа на което да се
предложат решения за реконструкция и подобрения на
канализационната система на града с цел отстраняване
на проблема с отделящите се миризми от нея.
На 21.08.2012 г. от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка на Асфалтова база, стопанисвана
от „Гарантстрой Комплект“ АД, при която е
констатирано, че дружеството е предприело мерки за
ограничаване на неорганизираните емисии в
атмосферния въздух, следствие извършващата се
дейност:
Изцяло
е
покрита
(обхваната
с
ламарина)
транспортната лента между захранващите бункери и
топъл барабан. Изградена е локална аспирация (тип
чадър) над топлия барабан за улавяне на
неорганизираните емисии от горелките. Уловените
отработени газове от аспирацията
се заустват в
ръкавен филтър, като за отвеждане на емисиите се
използва
вентилатора
на
пречиствателното
съоръжение.
На площадката се съхраняват 3 вида фракции, като
ситната фракция (0-4 мм.) се покрива с гумирано
покривало, поставено над мястото за съхранение.
Представен е „Дневник за оросяване“, където се
отбелязва дата, час, изразходено количество вода,
оросена площ, изпълнител, проверил. Оросяването се
извършва в светлата част на деня, в различни периоди.
При проверката, не е констатирано наличието на
неорганизирани емисии. При извършения обход
органолептично не е установено наличието на миризми
на площадката и извън нея.
От експертите на РИОСВ София е дадено предписания
да представи с доклад протоколи от извършени
собствени периодични измервания.
На 10.08.2012 г. е извършена проверка на място от
експерти на РИОСВ Пазарджик. Констатирано е, че

сметище, като от общинската администрация не
се предприемат действия за отстраняването му.

6

08.08.2012 г.

Електронна поща

7

09.08.2012 г.

Електронна поща

8

09.08.2012 г.

Електронна поща

Горене на кабели пред пункт за изкупуване на
отпадъци, в ж.к. Лагера.
Отсечени дървета на ъгъла на бул. „Витоша“ и ул.
„Доспат“ с издадено разрешение от дирекция
„Зелена система“, Столична община.
Замърсяване на р. Янтра от „Захарни заводи“.
Замърсяване „от свинарниците и най-вече
свинекомплексите в с. Стамболово /Павликенско/
- р.Росица и Геран /Г.Оряховица/ - р.Янтра, които
изливат всичките си нечистотии в реките“.

Столичен инспекторат
Столична община
Дирекция „Зелена система“
Столична община
РИОСВ Велико Търново

сигналът се отнася за изхвърлени торови маси от
отглеждането на животни, а не за наличие на
нерегламентирано сметище. Общината е почистила
района и изнесла торовите маси извън регулацията на
града с цел използването на същите в земеделието.
Нарушителят е установен и спрямо него предстои да
бъдат приложени общинските нормативни актове.
Сигналът е препратен по компетентност към Столичен
инспекторат.
Сигналът е препратен по компетентност към Дирекция
„Зелена система“, Столична община.
На 05.08.2012 г. в 9.30 часа, след постъпил сигнал в
РИОСВ Велико Търново, екип от експерти на
инспекцията извърши проверка на място, при която е
констатирано наличие на мъртва риба под моста преди
с. Драганово.
Извършени са измервания за качеството на водата на
реката от представители на РЛ - Велико Търново.
Измерените стойности са в съответствие с нормите, с
изключение на показателя разтворен кислород.
При направения оглед на река Янтра обратно по
течението, в участъка от с. Драганово, през Горски
Долен Тръмбеш до с. Върбица, не е констатирано
наличие на мъртва риба, но е констатирано намалено
ниво на водата и висока температура на същата.
За замора на риба е уведомен и директора на ИАРА Велико Търново. Експерти от агенцията са направили
оглед.
На 06.08.2012 г. от експерти от РИОСВ Велико
Търново е констатирано изпускане на шлемпа от
„Захарни заводи„ АД в Лясковско дере, което е приток
на река Янтра. Взета е водна проба за анализ от РЛ –
Велико Търново.
Веднага е предупредено ръководството на фирмата за
вземане на мерки и преустановяване на изтичане на
шлемпа в р. Янтра.
Същият ден (към 19.00 ч.) отново е взета водна проба
за анализ от изходния канал на дружеството.
Резултатите от направения анализ показват, че е
преустановено замърсяването на реката с шлемпа.
От дружеството е получена информация, че на
06.08.2012 г., около 13 ч. е възникнала авария на
инсталацията за отвеждане на меласова шлемпа към
сгуроотвала. Веднага са предприети действия и
работата на инсталацията е възстановена в 14.15 ч.
Въз основа на резултатите от направените анализи на
взетите водни проби на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна
Оряховица е наложена еднократна санкция в размер на

9

10.08.2012 г.

Електронна поща

Сеч на дървета около реката в гр. Сандански.

РИОСВ Благоевград

19 524 лв.
Свинекомплексите в с. Стамболово и „Геран”, гр.
Лясковец имат издадени комплексни разрешителни и
се контролират от РИОСВ Велико Търново. Същите
нямат зауствания в реките, а имат изградени модерни
торосъбирателни
резервоари.
Торовият
отпад,
формиращ се от дейността на обектите, се
оползотворява за наторяване.
Сигналът е свързан със стартирали дейности по проект
„Корекция на река Санданска Бистрица – Градски парк
Сандански“. В хода на съгласуване на проекта е
издадено Решение за преценяване на необходимостта
от оценка на въздействие върху околната среда № БД15-ПР/2009 г. от директора на РИОСВ Благоевград.
Издадени са също така Разрешително за ползване на
воден обект № 42170093/2009 г. с цел изграждане на
частична корекция на р. Санданска Бистрица в Градски
парк от директора на БДУВЗБР - Благоевград и
Решение № ПО-01-71/2011 г. за изменение и за
продължаване срока на действие на Разрешително за
ползване на воден обект № 42170093/2009 г. От
главния архитект на община Сандански е издадено
Разрешение за строеж № 171/28.10.2010 г.
На 13.08.2012 г. от експерти на РИОСВ Благоевград е
извършена проверка на място, при която е
констатирано, че са започнати дейности по реализиране
на проекта в участък от реката с дължина около 450 м.
Премахването на дървесни видове, обект на сигнала, е
осъществено след съставен Протокол от 06.08.2012 г.
за определяне дървесна растителност за премахване и
Разрешение № УТИП-128/06.08.2012 г. на кмета на
община Сандански за премахване и изкореняване на 52
бр. дървесна растителност и за засаждане на 70 бр.
дълготрайни декоративни едроразмерни широколистни
видове, съгласно проектната документация на обекта.
Разрешените за изсичане дървесни видове не са
защитени по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие.
За нуждите на проекта не се предвижда да бъдат
изсичани повече дървесни видове.
Територията, предмет на горецитирания проект, не
попада в граници на защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии и в границите на
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие.
На 17.08. 2012 г., в изпълнение на Заповед № ОА-РК461/16.08.2012 г. на областния управител на област
Благоевград, експерти от РИОСВ Благоевград са взели
участие в междуведомствена комисия по повод на

10

13.08.2012 г.

Електронна поща

Обгазяване
на
атмосферния
електроцентрала в гр. Етрополе.

въздух

от

РИОСВ София

11

13.08.2012 г.

Електронна поща

Затворени 2 бр. черни лебеди в с. Езерец, край
Шабла.

РИОСВ Варна

12

13.08.2012 г.

Електронна поща

Министерство на земеделието
и храните

13

13.08.2012 г.

Електронна поща

Нерегламентирано изхвърляне на животински
отпадъци в с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл.
Софийска.
Във водите на река Караагач (Китенска) от
няколко дни се забелязва червеникав плуващ
седимент, лоша миризма и измрели риби.

РИОСВ Бургас

подадените сигнали срещу реализирането на проекта.
От проверките на 13 и 17 август 2012 г. не е
констатирано несъответствие между предвидените с
инвестиционното
предложение
дейности
и
извършените дейности на място.
На 15.08.2012 г. от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка на обекта, при която са направени
емисионни измервания на Барабанна сушилна № 1 и
Барабанна
сушилна
№
2,
разположени
на
производствената площадка на обект „Централа за
производство на електроенергия и когенерация“, гр.
Етрополе, стопанисван от „Грийн Форест Проджект“
АД, както и е проведен имисионен контрол на
качеството на атмосферния въздух в района с начален
час 14.00 ч.
На 16.08.2012 г. е извършена нова проверка на обекта.
При проверката е констатирано, че разположените на
площадката съоръжения не функционират.
От експерти на РИОСВ Варна е извършена проверка на
място, при която е констатирано, че в двора на
заведение „Дивата патица“, собственост на „Ана Бела“
ЕООД, са изложени 2 броя екземпляри от вида черен
лебед, като птиците са без документи за произход.
Изпратена е показа за съставяне на акт за установяване
на административно нарушение на собственика на
дружеството.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по
компетентност към Министерството на земеделието и
храните.
На 06.08.2012 г. е извършена проверка на място от
служители на РИОСВ Бургас и РЛ Бургас, като е
извършено пробоотбиране от река Караагач (от моста
на главен път Бургас – Царево). Резултатите от
изпитванията показват превишения на нормите по
показатели амониев азот и общ фосфор.
На 21.08.2012 г. е извършена съвместна проверка от
представители на РИОСВ Бургас, БДУВЧР - Варна,
РЗИ Бургас, РЛ Бургас. От РЛ Бургас е взета водна
проба от р. Караагач (на около 300 метра от моста,
преди вливането й в Черно море) От РЗИ Бургас са
взети водни поби за микробиологичен анализ - една от
река Караагач и две от Черно море - в района на
къмпинг “Китен” и почивна база на МВР.
При проверката е констатирано, че р. Караагач се
оттича свободно в морето. Няма изтичане на отпадъчни
води в района на къмпинг “Китен”, както и на плажната
ивица. Не са констатирани и нерегламентирани
зауствания в прилежащите морски води.
Извършено е и пробоотбиране от отпадъчни води на
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16.08.2012 г.

„Зелен телефон“

Оплакване срещу фабрика „Спетема“, която
продължава да работи нощно време, в резултат на
което има неприятни миризми.

РИОСВ София

15

17.08.2012 г.

„Зелен телефон“

Сигнал за горски пожар на 400-500 метра от с.
Владо Тричков, общ. Своге.

РИОСВ София

16

20.08.2012 г.

Електронна поща

Община Септември

17

21.08.2012 г.

Електронна поща

Изпускане на битово-фекални води от септична
яма в с. Варвара, общ. Септември, обл.
Пазарджик.
Запрашване на атмосферния въздух, следствие на
автомобилен трафик и ремонтни дейности, в гр.
Симеоновград.

Община Симеоновград

изход от Пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ) “Китен - Приморско” (пречистените отпадъчни
води от която се заустват в р. Караагач). Констатирано
е, че всички пречиствателни съоръжения функционират
в нормален технологичен режим.
Резултатите от изпитванията на изход ПСОВ “КитенПриморско” показват превишения на нормите за втора
категория водоприемник, по показатели: БПК5,
неразтворени вещества, общ фосфор и ХПК. Към
настоящия момент за обекта няма издадено
разрешително за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води, съгласно изискванията на Закона за
водите. За констатираните превишения на нормите на
“В и К” ЕАД, гр. Бургас, предстои да бъде наложена
текуща месечна санкция.
На 10.02.2012 г. и 20.06.2012 г. от експерти на РИОСВ
София са направени проверки на Фабрика за кафе
„Спетема”.
Режима на работа на фабриката за кафе е пет дневна
работна седмица от 08.00 ч. до 17.00 ч. Процеса на
изпичане на кафето – начален час на печене, време на
печене и температура, при която се изпича кафето, се
документира в „работни карти“. При извършената
проверка на място са представени „работни карти“ за
периода 01.06.2012 г. до 19.06.2012 г., от които е видно,
че изпичането на кафето се извършва от 08.30 ч. до
16.30 ч.
Отпадъчните газове от изпичането на кафето
преминават
през
пречиствателно
съоръжение,
монтирано към пеща за изпичане на кафе.
Фабрика „Спетема Продакшън“ ЕООД представя
ежегодно собствени периодични измервания на емисии
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
От представените собствени периодични измервания не
са констатирани превишения на нормите за допустими
емисии на вредни вещества.
При извършените проверки по контура на площадката
органолептично не е установено наличие на миризми.
Пожарът не засяга защитени територии и защитени
зони от „Натура 2000“.
Проведен е разговор с кмета на община Своге, които е
информирал, че на място има екипи на пожарна
безопасност, които локализират пожара.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по
компетентност към Община Септември.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по
компетентност към Община Симеоновград.
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21.08.2012 г.

„Зелен телефон“

В района на гр. Сливен, кв. Речица, на 100 м. от
моста на главния път, на гърба на оранжериите
има частни язовири (или стари кариери), от тях
нерегламентирано се вади пясък, като се работи в
сутрешните часове между 06-09 ч. и събота и
неделя.

РИОСВ Стара Загора
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„Зелен телефон“

Река Санданска, в района на гр. Сандански, е
безводна, като причина за липсата на вода в
реката се посочва ВЕЦ.

БДУВЗБР – Благоевград

На 24.08.2012 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора, е
извършена проверка на място, при която е
констатирано следното:
В границите на имот № 47980.10.2 в землище на с.
Мечкарево, общ. Сливен, има ситуирани 2 драглайна,
които не са функционирали. Цитираният имот е със
сменено предназначение „за рибарник“ с издадено
Разрешително за строеж №242/18.07.2012 г. за
промишлено отглеждане на риба и зарибителен
материал. Представено е Решение №СЗ-38-ПР/2011 г.
за „Изграждане на водоем за рибовъдство“ в землището
на с. Мечкарево, общ. Сливен. Имотът попада в
Защитена зона „Адата – Тунджа“ с код BG0002094.
В съседен имот с № 47980.10.4 е констатирано наличие
на депониран чакъл, предназначен за изграждане на
дигата на рибарника, както и ТСИ.
За имот № 47980.10.4 (образуван от имот №
47980.10.10) има издадено решение № СЗ-91-П/2007 г.
за „Изграждане на рибарник“, както и разрешително за
строеж № 195/03.08.2009 г.
По време на проверката не е констатиран добив на
инертни материали на територията на Защитени зони
„Адата – Тунджа“ с код BG0002094 и от „Река Тунджа
1“ с код BG0000192 в землището на с. Мечкарево,
община Сливен.
Наличната техника – ТСИ, драглайн и депонирания
инертен материал – чакъл в имоти с №47980.10.4, №
47980.10.2 в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен
са предпоставка за добив на инертен материал, за което
се изисква да има предоставена концесия. В тази връзка
РИОСВ Стара Загора е уведомила кмета на община
Сливен, като компетентен орган за извършване на
контрол, съгласно Закона за подземните богатства.
На 28.08.2012 г. е извършена проверка от експерти на
БДУВЗБР – Благоевград, при която е констатирано
следното:
При водохващане на главен напоителен канал „Ляв
Сандански“ собственост на „НС“ ЕАД клон Струма –
Места, гр. Дупница,
хидротехнически район
Сандански, при градския пазар, близо до центъра на
града, оттока в реката е около 0,080 м3/сек., а в канала също около 0,080 м3/сек.
При водохващане на изравнител „Сандански“ от който
се захранва магистрален канал М1, също собственост
на „НС“ ЕАД клон Струма – Места, гр. Дупница,
хидротехнически район Сандански, оттока в реката е
около 0.050 м3/сек., а за изравнителя - около 0.030
м3/сек.
При водохващане № 17 на каскада „Санданска
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24.08.2012 г.

Електронна поща

Сигнал срещу наложен режим на водата в с. Боян
Ботево.
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Електронна поща
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Електронна поща
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Електронна поща
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Електронна поща
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„Зелен телефон“

Сигнал срещу „Софийска вода“ и негативен
резултат вследствие на ремонтна дейност,
извършена от дружеството.
Липса на контейнери за разделно събиране в гр.
Пловдив.
Сеч на дървета в района на вилно селище
„Равнища“, община Родопи.
Сеч на дървета в местностите „Лиданската
кошара“, „Гавриловата гора“ и др., село Липен,
обл. Монтана.
Замърсяване с отпадъчни води, вследствие на
миене на товарни камиони при разтоварване от ф.
„Дънди прешъс металс“.
Тези води нерегламентирано се заустват в
канализационната система и замърсяват река
Златишка.
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27.08.2012 г.

Електронна поща

Проблем с водоснабдяването на махала Горно
Габрешево на с. Коркина, общ. Бобов дол.
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Електронна поща

Сигнал срещу предприятие „Кроношпан“, гр.
Велико Търново, което замърсява атмосферния
въздух.

Министерството
на
регионалното развитие и
благоустройство
Министерството
на
регионалното развитие и
благоустройство
Община Пловдив
Изпълнителна
горите
Изпълнителна
горите

агенция

по

агенция

по

РИОСВ София

Министерството
на
регионалното развитие и
благоустройство
РИОСВ Велико Търново

Бистрица“ водният отток е 0.230 м3/сек. (отчетен по
рейката на рибния проход и ключовата крива при ВЕЦ
„Лиляново“ от каскадата). Минимално допустимият
отток в Разрешителното за водовземане на каскадата е
определен на 0.230 м3/сек.
След водохващане № 17, на около 100 м. през
водохващане
на
изравнител
с
неустановена
собственост, е преминавало около 0.180 м3/сек. воден
отток, а в реката около - 0.050 м3/сек.
Предприети са действия за изясняване собствеността на
изравнителя.
След установяване на собственика на изравнителя, в
който е отклонен минимално допустимият отток в р.
Санданска
Бистрица,
ще
бъдат
приложени
административно – наказателни мерки.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ, подателят
на сигнала е уведомен за отговорната институция.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ, подателят
на сигнала е уведомен за отговорната институция.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ, подателят
на сигнала е уведомен за отговорната институция.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ, подателят
на сигнала е уведомен за отговорната институция.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ, подателят
на сигнала е уведомен за отговорната институция.
Дадено е предписание на фирма „Аурубис България“
АД да представи информация в РИОСВ София за
предоставяне на резултати от проведен собствен
мониторинг на заустените води в двете точки на
заустване в „Кисело дере“ и една точка на заустване в
„Санър дере“ за периода 13-19.08.2012 г.
При неизпълнение на даденото предписание спрямо
дружеството ще бъдат приложени съответните
административно –наказателни мерки.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ, подателят
на сигнала е уведомен за отговорната институция.
„Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас е собственик
на Завод за плочи от дървесни частици (ПДЧ), находящ
се в промишлена зона „Дълга лъка“ гр. В. Търново.
Режимът на работа е непрекъснат. Площадката на
завода е газифицирана.
Основни източници на емисии в атмосферния въздух са
както следва:
 подготовка на суровината – свежа дървесина се
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28.08.2012 г.

Електронна поща
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28.08.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване с битови отпадъци на територията на
село Росица, община Омуртаг.
До хижа Мусала, се извършва строителство на
хотел. В резултат на тази дейност се „източва“
езерото, същото се замърсява с отпадъци.

Община Омуртаг
ДНП Рила

смила до дървесни трески. Раздробяването се
осъществява в роторни резачни машини, с
прилежащ циклон (прахоулавящо съоръжение) към
всяка машина.
След прахоулавящото съоръжение, от направените
измервания до настоящия момент, не е констатирано
превишение на нормите за прах.
 сушене на дървесните частици - осъществява се в
сушилна инсталация, състояща се от три паралено
свързани барабанни сушилни.
Емисиите от сушилнята инсталация са основния
източник на прах и миризми.
Газовият поток на изхода на всяка сушилня се отвежда
чрез общ газоход в пречиствателно съоръжение – сух
електрофилтър. Чрез него се постига редуциране на
праха, но намаляването на миришещите вещества не е
достатъчно, въпреки че не се превишава нормата за
общ въглерод – 300 mg ОВ/Nm3.
В началото на август 2010 г. от комисия е установено
наличието на миризми, след което с Наказателно
постановление № С-04/04.08.2010 г. на директора на
РИОСВ Велико Търново за изпускане в атмосферата на
вещества, предизвикващи неприятни миризми, от цеха
за ПДЧ на дружеството е наложена текуща месечна
санкция в размер на 2000 лв.
В началото на месец май 2012 г. на дружеството е
дадено предписание в цеха за ПДЧ да се изгради
обезмирисително съоръжение, отговарящо на най добрите налични техники. Предписанието се обжалва
от дружеството на пред Административен съд - Велико
Търново.
 изпускащи устройства „Север“ и „Юг“ към преса за
ПДЧ
Установено е превишение на нормите за прах и в тази
връзка от директора на РИОСВ Велико Търново е
издадено
Наказателно постановление № С05/14.03.2012 г., с което на дружеството е наложена
текуща санкция в размер на 174 лв. Дадено е и
предписание за изграждане на пречиствателно
съоръжение към пресата за ПДЧ.
РИОСВ Велико Търново ще осъществи последващ
контрол по изпълнение на дадените предписания и при
констатиране неизпълнението им ще приложи
съответните административно – наказателни мерки.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по
компетентност към Община Омуртаг.
Извършена е проверка на място от ДНП Рила.
При проверката е дадено предписание за недопускане
на вредни въздействия на околната среда на
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„Зелен телефон“
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„Зелен телефон“

Коритата на реките Слатина и Страторищница, в
района на с. Ковачевци са задръстени с отпадъци,
има и паднали дървета.
Тази сутрин водите на река Черни Лом в района
на с. Червен са променили цвета си на тъмно
червено-черно, има пяна и измряла риба.

Община Самоков
РИОСВ Шумен

територията на парка.
ДНП Рила ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание и при
констатиране неизпълнение му ще бъда приложени
съответните административно - наказателни мерки.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по
компетентност към Община Самоков.
На 03.09.2012 г. е извършена съвместна проверка на
място от експерти на РИОСВ Шумен и БДУВДР Плевен.
Обходен е участъка на р. Калакоч – приток на р. Черни
Лом в района на гр. Попово.
При мост на път гр. Попово – с. Зараево, разположен
нагоре по течението, преди Свинекомплекс „Братя
Томови“ АД е установено, че водите на водния обект са
със сивкав цвят, непрозрачни, без осезаема миризма.
Взета е водна проба за анализ от РЛ Шумен.
Резултатите от изпитването показват превишение на
нормата по показател неразтворени вещества.
Направена е проверка на състоянието на реката при
мост на път при с. Кардам, намиращ се надолу по
течението след „Братя Томови“ АД. Установено е, че
цвета на реката е сивкав, непрозрачен, без осезаема
миризма. Взета е водна проба за анализ от РЛ Шумен.
Резултатите от изпитването показват превишения на
нормите по показатели неразтворени вещества, азот
нитритен и ортофосфати.
Извършен е оглед на водния обект в участъка,
преминаващ южно от „Братя Томови“ АД. Установено
е, че южно от обекта се намират нефункциониращи
ПСОВ и земнонасипни лагуни. Непосредствено до една
от лагуните има земнонасипна канавка, по която
изтичат води с тъмен цвят и се заустват в р. Калакоч.
Взета е водна проба за анализ от РЛ Шумен. Поради
затруднен достъп до района не е установено точния
източник на водите. От РИОСВ Шумен е дадено
предписание на „Братя Томови“ АД да извърши
проучване за този източник и да се прекрати
заустването на води във водния обект. Не е установено
видима промяна на състоянието на водното течение в
района на заустването. Резултатите от изпитването
показват превишения на нормите по показатели
неразтворени вещества, азот нитритен и ортофосфати.

