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Отговорна
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РИОСВ - София

Предприети действия
На 03.09.2012 г. е извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ - София. Проверката е във връзка с подаден сигнал.
Направен е оглед на гаровата площадка на гр. Златица,
собственост на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“. Пътищата за достъп до гаровата площадка
са част от инфраструктурата на гр. Златица. Фирма „Челопеч
Майнинг“ ЕАД, чрез експедиторска фирма „Милицер и Мюнх
БГ“ ООД използва ж.п. гаровата площадка въз основа на
сключен договор за наем на рампата за превоз на меден
концентрат в насипно състояние от индустриалната площадка
на „Челопеч Майнинг“ ЕАД до пристанище Бургас.
Дружеството не е единствения ползвател на гаровата
площадка. От „Челопеч Майнинг“ ЕАД е изпълнен проект по
цялостна рехабилитация на пътищата за достъп до гара
Златица, включващ ремонт и подновяване на пътната настилка
и подмяна на съществуващия водопровод. Предстои
ландшафтно оформление и озеленяване на площите в страни
от основния път (булевард „Кашана“) и на терена при гаровата
площадка.
В момента на проверката камион на фирма „Милицер и Мюнх
БГ“ ООД извършва разтоварване на концентрат чрез
повдигане на кота и изсипване на концентрата директно във
вагона. По време на изноз фирма „Челопеч Майнинг“ ЕАД
осигурява постоянно безпрахово почистване на гаровата
площадка чрез наемане на специализирана машина, както и на
водоноска за оросяване на пътищата за достъп до гаровата
площадка. Не е установено измиване на товарните камиони.
Установено е, че канализационната шахта, която се намира на
гаровата площадка е затворена с бетонови капаци за
недопускане
на
дъждовни
площадкови
води
в
канализационната система на гр. Златица.
Фирмата извършва непрекъснат мониторинг на атмосферния
въздух със собствен прибор (анализатор) през топлите месеци
на годината за съдържане на фини прахови частици (ФПЧ10 в
мкг/м3) в близост до ж.п. гара Златица, посредством един брой
прахомер (Е-Sampler) като измерването е в реално време и
дава информация за концентрацията на прах в приземния
слой, свързан със специфични дейности при специфични
условия на средата, за кратки периоди (дни до седмици);
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25.10.2012 г.

Електронна поща

Нисък дебит или липса на такъв в
река Негованка, с. Добромирка,
както и замърсяване на същата с
отпадъчни води от
нерегламентирано заустване.

БДДР - Плевен
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1.10.2012 г.

Електронна поща

-
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2.10.2012 г.

Електронна поща

Отправено запитване за подходящо
място, където да се предаде за
отглеждане домашна Американска
червенобуза костенурка.
Нерегламентирано депониране и
засипване със земни маси на
строителни отпадъци в района на

Община Красна поляна

Получените резултати от мониторинга, не показват
превишения на средноденонощна норма (СДН) за ФПЧ10. С
началото на отоплителния сезон се отчитат завишени
стойности на ФПЧ10, което е резултат от ползваното твърдо
гориво от домакинствата. Поради наличието на фоново
замърсяване през зимните месеци, се приема, че данните от
мониторинга не отразяват адекватно евентуалното влияние на
извоза на челопешки концентрат върху околната среда на гр.
Златица.
Извършена е проверка на място, съвместно с експерти на БД –
Плевен и г-н Петров, кмета на с. Добромирка.
Констатирано е наличие на канализационна шахта изградена в
публична общинска собственост – улична регулация, срещу
имота на подателят на сигнала. В шахтата постъпват
отпадъчни води от неизвестен брой имоти, като чрез отходна
тръба, положена подземно с дължина около 30 м., водите се
заустват в дере, ляв приток на р. Негованка.
С оглед разпоредбата на чл. 87, ал.1 от ЗУТ е необходимо
заустването да става във водоплътни изгребни ями, като
компетентен орган по случая е кметът на Община Севлиево за
което същият е уведомен.
При извършения оглед на леглото на дерето в урбанизираната
територия е констатирано наличие на битови и органични
(растителни) отпадъци, изхвърлени във водния обект.
Проводимостта на дерето е намалена поради израстване на
дребноразмерна дървесна растителност и храсти, На кмета на
Община Севлиево са дадени предписания за предприемане на
незабавни действия по почистване и възстановяване на
проводимостта му.
По отношение на липсата на отток в дерето през селото
вследствие урегулиране на оттока чрез разположения по-горе
яз. „Балъкнъ бунар“. Язовирът е общинска собственост,
отдаден под наем на ЛРД „Сокол“, гр. Севлиево. При
проверката на района на язовира е констатирано липса на
приток във водоема вследствие на продължително засушаване.
Завиреността на съоръжението е до 40% - 50%, поради което
периодически са изпускани водни количества за оводняване на
дерето след язовирната стена. Изпускане е извършено и в
момента на проверката – до обеми незастрашаващи
стабилността на екосистемата – яз. „Балъкнъ бунар“.
Костенурката ще бъде приета от Зоологическата градина –
София.
Сигналът е пренасочен за предприемане на действия по
компетентност на Община Красна поляна.

община „Красна поляна“.
На ул. „Удово“, гр. София, в
запустяло и буренясало място са
забелязани змии.
Източване на язовир Пожарево.
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2.10.2012 г.

„Зелен телефон“

-

Дадени са указания на подателя на сигнала за почистването на
терена от треви и бурени.
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3.10.2012 г.

„Зелен телефон“

БДУВДР - Плевен

На 4.10.2012 г. е извършена проверка от експерти на БДУВДР
- Плевен.
Констатирано е, че: Язовирът е общинска собственост на
Община Божурище. Наемател на язовира е ЕТ „Венцислав
Алексиев 04“. Към момента на проверката язовира е пълен на
1/3 от обема си. Целта на намаляването на водното ниво е
проверка на състоянието на входната шахта на основния
изпускател и евентуално почистване. Към момента на
проверката водното ниво е на нивото на шахтата. Има
спусната мрежа /гриб/, но не се извършва риболов.
Преливника на язовира е с добра пропускливост. Сухият откос
на стената е в задоволително състояние.
В момента на проверката не се изпускат водни количества от
язовира.
Дадено е предписание в случай на бъдещи изпускания на
язовира, своевременно да бъде уведомявана БДУВДР - Плевен.
Сигналът е предаден за предприемане на действия по
компетентност на Община Етрополе. От страна на общинската
администрация е сформирана комисия и е извършена проверка
на място. Установено е, че е отсечено едно дърво – габър,
което е маркирано с общинска марка № 02. Причината за сечта
е изгнилия дънер на дървото, което представлява реална
опасност от падане в реката и спиране проводимостта на
водата.
Дървото е отсечено с разрешение на Кметския наместник
Сигналът е пренасочен за предприемане на действия по
компетентност към Община Габрово.
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4.10.2012 г.

Електронна поща

Незаконна сеч в коритото на реката
в с. Бойковец, община Етрополе.

Община Етрополе
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4.10.2012 г.

Електронна поща

Община Габрово

9
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„Зелен телефон“

В района на кариерата до с. Кози
рог
има
запрашеност
на
атмосферния въздух.
На ъгъла на бул. „Академик Иван
Евстатиев Гешов“ и ул. „Сини вир“
се образува сметище от строителни
отпадъци.
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8.10.2012 г.

Електронна поща

Община Пловдив
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11.10.2012 г.

„Зелен телефон“

Миризма на фекали в кв. Изгрев,
гр. Пловдив.
В село Мало село, на главния път,
се извършват ремонтни дейности с
цел прокарване на отходен канал,
който ще преминава върху канал за

Столичен инспекторат

РИОСВ - Перник

Сигналът е пренасочен за предприемане на действия по
компетентност към Столична община.
На 22.10.2012 г. е извършена проверка на място от инспектори
на Столичен инспекторат. На посоченото място е установено
наличие на около 120 тона строителни отпадъци.
На 23.11.2012 г. столичен инспекторат е изчистил замърсения
район с безвъзмездната помощ на фирмата, която изгражда
кръстовището на бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ и ул.
„Георги Софийски“.
Сигналът е пренасочен за предприемане на действия по
компетентност към Община Пловдив
Сигналът е препратен по компетентност до Общинска
администрация – Бобов дол за проверка и уведомяване на
инспекцията относно резултатите.
От представения отговор на община Бобов дол е видно, че

питейна вода, и ще се влива в река
Разметаница.
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15.10.2012 г.

Електронна поща
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15.10.2012 г.

Електронна поща
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17.10.2012 г.

„Зелен телефон“
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17.10.2012 г.

Електронна поща

Сигнал
засягащ
проблем
с
бездомни кучета в ж.к. Люлин.
Липса на вода за битови нужди в
гр. Драгоман.
Сеч на иглолистни дървета в
района на ул. „Коперник“ и ул.
„Узунов“,
район
Слатина,
Столична община.
Силно
запрашаване
на
атмосферния въздух на гр. Перник
в района на ТЕЦ „Република“,
идващо от кв. Калкас, където се
намират сгурохранилищата на
ТЕЦ-а
и
утайниците
на
индустриалните води на „Стоманаиндъстри“.

Столична община

сигналът е неоснователен: извършваните ремонтни дейности
не са с цел „прокарване на отходен канал“, а касаят
разкопаване и полагане на хидроизолация и тръби за
отвеждане на дренирани води от прилежащите жилищни
сгради в с. Мало село. За извършваните дейности е издадено
Разрешение № 3 /18.09.2012 г. на Кмета на община Бобов дол.
Дейностите се извършват от живущите в прилежащите
урегулирани поземлени имоти.
В с. Мало село няма изградена канализационна мрежа за
битово-фекални отпадъчни води.
Сигналът е от компетентността на Столична община.

МРРБ, Община Драгоман

Сигналът е от компетентността на Община Драгоман.

Столична община

Сигналът е пренасочен за предприемане на действия по
компетентност към Столична община.

РИОСВ - Перник

В периода 12.10.2012 г. – 16.10.2012 г. са постъпили сигнали
от жители на гр. Перник за замърсяване на атмосферния
въздух с неорганизирани прахови емисии от сгуроотвал „7ми
септември“, стопанисван от „Топлофикация Перник“ АД.
На 12.10.2012 г. е извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ - Перник. Констатирано е, че ТЕЦ „Република“ е в
планов ремонт от 24.09.2012 г. и не се извършва депониране на
сгуропепелна маса на сгуроотвал „7ми септември“ по мокър
способ.
Източник на неорганизирани прахови емисии е сухият участък
- около 30-40% от повърхността на сгуроотвала, в неговата
северна и северозападна част. Вследствие на силен югозападен
вятър, прахта е разнесена извън границите на обекта и
запрашаването е засегнало квартали „Тева“ и „Димова
махала“. На 12.10.2012 г. автоматична измервателна станция
(АИС) „Шахтьор“, разположена в централната градска част, е
отчела превишение на средноденонощна норма за фини
прахови частици (ФПЧ10) – 1,24 пъти. Не са регистрирани
превишения на определените норми за останалите измерени
показатели: серен диоксид, азотен диоксид и въглероден
диоксид.
На 12.10.2012 г. операторът на сгуроотвала е уведомил РИОСВ
– Перник за предприетите мерки за намаляване на прахоуноса,
а именно:
 Възстановена е връзката с помпената станция на река
Струма, като по този начин е осигурена вода за багерна
помпена станция. Подават се около 700-800 т. вода /час.
 Организирано е превключване на намиването на вода от
река Струма през т. нар. „Втора багерна група”, като по този
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22.10.2012 г.
30.10.2012 г.

Електронна поща
„Зелен телефон“

Отнемане на скала от защитена
територия – хълм „Бунарджик“, гр.
Пловдив.

РИОСВ - Пловдив

начин се овлажнява максимална площ от повърхността на
депото.
 Организирано е наблюдение на сухият участък от депото
от дежурния персонал и готовност при необходимост да
превключат намива през „Първа багерна група” за
допълнително омокряне от западната страна на депото.
 Монтиран е нов пръстен на водопреливната кула с цел –
прекратяване изпускането на избистрени води и увеличаване
обема на водата и площта на водното огледало в „тялото” на
депото.
За периода 13.10.2012 г. - 17.10.2012 г. в АИС „Шахтьор“ за
контрол качеството на атмосферния въздух не са регистрирани
превишения на определените норми на измерваните
показатели: ФПЧ10, серен диоксид, азотен диоксид и
въглероден диоксид.
За допуснатите неорганизирани прахови емисии на
дружеството ще бъде наложена административно-наказателна
мярка.
В МОСВ е внесена документация за проект „Обемно
устройствено решение за обект „Клуб Бунарджик” с ИД №
56784.521.1316, гр. Пловдив”.
Проектът предвижда възстановяване на сградата на бивш
ресторант „Голям Бунарджик” и адаптирането й в клуб с
обществен характер в поземлен имот № 56784.521.1316.
Съгласно представената информация новопроектираната
сграда ще бъде ситуирана върху останките на стар ресторант,
като се запазва и не се надхвърля обема му.
Горецитираният имот, попада в границите на природна
забележителност „Хълм на освободителите”, както и във
„втора зона”, съгласно плана за управление на природната
забележителност.
Описаните в проекта дейности не противоречат на режимите,
въведени със Закона за защитените територии, Заповедта за
обявяване на природната забележителност и са предвидени в
Плана за управлението й.
Съгласно внесената документация обектът попада в обхвата на
чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони. Имотът, предмет на проекта, не попада в
границите на защитени зони от мрежата Натура 2000.
Предвидените в проекта дейности за възстановяване на
сградата на бивш ресторант „Голям Бунарджик” и
адаптирането й в клуб с обществен характер не могат да бъдат
отнесени към никоя от позициите на Приложения № 1 и № 2
на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на
регламентираните с Глава шеста процедури по оценка за
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23.10.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване
на
атмосферния
въздух, с кварцови частици от
струйни машини работещи с
кварцов пясък.
Дейността се осъществява от
фирма „Адлер“. Предприятието се
намира в северната част на гр.
Пловдив, между рибарника и
безмитната зона.

РИОСВ - Пловдив

въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична
оценка.
Отчитайки местоположението и характера на предвидените в
проекта дейности, становището на МОСВ е, че при
реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие
върху най-близко разположената защитена зона BG0000578
„Река Марица“, намираща се на разстояние около 1 км. в
северна посока. В тази връзка, преценката на МОСВ за така
заявения проект е, че не е необходимо провеждане на
процедура по Глава втора от Наредбата за ОС.
На 24.10.2012 г. е извършена съвместна проверка от експерти
на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) Пловдив, община Пловдив, фирмата – възложител и
фирмата – изпълнител на обекта. Констатирано е, че за
реализиране на проекта е издадено разрешение за строеж №
406/28.09.2012 г. от главния архитект на община Пловдив.
В границите на площадката на стария ресторант „Голям
Бунарджик”, ПЗ „Хълм на Освободителите” се извършват
следните дейности:
- изкопни работи на скално-земни маси за оформяне на
фундаментите;
- разчистване и извозване на изкопаните маси до депо на
изпълнителя.
До настоящия момент не е достигната проектната кота и
изкопните дейности продължават. Същите се извършват
съгласно одобрения технически проект и в границите на
старата сграда.
Не е констатирано разрушаване и изземване на скална маса
извън одобрения технически проект и обема на старата сграда.
На 07.11.2012 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ
- Пловдив на „Адлер-МК”. За изясняване изнесеното в сигнала
при проверката е поканен подателя на сигнала.
При проверката е констатирано, че :

Теренът, предмет на сигнала, се намира извън
регулацията на гр. Пловдив и е собственост на фирма „АдлерМК” ООД. Строителството на производственото хале на „Цех
за производство на метални конструкции и алуминиева
дограма” е извършено след процедура за промяна
предназначението за ползване на земята.

В цеха е разположена камера за механично
почистване на металните детайли. Отпадъчните газове,
формирани в камерата, преминават през батерия циклони и се
изпускат в атмосферата организирано. Изпускащото
устройство не е оборудвано с пробовземна точка.
При проверка не е констатирано извършване на
производствени дейности на открито.
На основание чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния
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Електронна поща

Ниско ниво на водоем в с.
Байкалско, общ. Радомир, поради
липса на преградна стена.

БДЗБР – Благоевград
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Електронна поща

Отглеждане и паша на животни,
риболов и замърсяване с битови
отпадъци в защитена територия
„Ятата“, гр. Белослав.

РИОСВ - Варна

въздух на управителя на „Адлер-МК” ООД е дадено
предписание, свързано с оборудване на изпускащото
устройство към камерата за почистване на метални детайли с
пробовземна. Срокът за изпълнение на предписанието е
27.11.2012 г.
От страна на РИОСВ - Пловдив ще продължи контролът
върху дейността на обекта и при констатиране на нарушения
на екологичното законодателство ще бъдат предприети
съответните административно-наказателни мерки.
На 24.10.2012 г. е извършена проверка на място от експерти на
Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.
Благоевград, при която е констатирано следното:
1. Единствения водоем намиращ се в землището на с.
Байкалско, общ. Радомир е определената със Заповед №
1022/30.12.1992 г. на Министъра на околната среда и водите
защитена местност „Чокльово блато“.
2. Към момента на проверката водното ниво в Чокльово блато
е около 50 см. под кота преливен ръб на преливната стена,
която е частично разрушена. След стената има изграден канал,
който отвежда излишната вода до водовземна кула. При
проверката няма изтичане на вода от Чокльово блато към
водовземната кула.
3. При проверката се констатира, че на място има екип на
„НС“ ЕАД, клон Струма-Места, ХТР – гр. Перник, който
извършва възстановителни работи по частично разрушената
преливна стена и водовземната кула. Възстановителните
работи се извършват в изпълнение на предписания, дадени на
Управителя на „НС“ ЕАД, клон Стурма-Места – гр. Дупница.
4. След приключване на възстановителните работи по
съоръженията ще се гарантира запазването нивото на водата в
защитена местност „Чокльово блато“.
Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ Варна.
Констатирано е следното:
1. На територията на ЗМ „Ятата“ има свободно пуснати на
паша около 80 домашни прасета на различна възраст. За
нощуване на прасетата има оградено място с дървени колове и
телена мрежа. Вследствие свободното отглеждане на
животните, голяма част от защитената територия е разровена.
Водолюбивата растителност (предимно тръстика), около
вътрешните водоеми е повалена и натрошена. Разрушени или
увредени са естествени местообитания от дивата флора и
фауна, предмет на опазване в защитената местност. При
проверката собственика на прасетата не е открит.
2. До брега на вътрешния водоем в ЗМ „Ятата“, разположен в
близост до ПСОВ – Белослав има изградени две дървени
постройки без изискуемите съгласувателни документи по §7
на ПЗР от Закона за защитените територии (ЗЗТ, ОБН, ДВ

20

26.10.2012 г.

Електронна поща

Наличие на остра задушлива
миризма от поделение на завод
„Трамкар“, на бул. „Цар Борис III“
№ 126 А.

РИОСВ - София

бр.133 от 11.11.1998 г. с изм. и доп.), чиито собственици или
ползватели не са открити.
3. В западната част на ЗМ „Ятата“ по пътя към хиподрума има
строителни отпадъци в обем около 10 куб. м. изхвърлени от
неизвестен извършител.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен до г-н Желязко Петров, кмет на
Община Белослав за предприемане на действия по
компетентност.
На 26.10.2012 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ
- София. При проверката е констатирано, че основната дейност
на „Трамкар“ поделение към „Столичен електротранспорт“
ЕАД, находяща се на бул. „Цар Борис III” № 126 А е ремонт и
модернизация на трамвайни возила.
Дейността е организирана в 4 цеха – Цех за ремонт и
модернизация на трамваи, Цех ремонт на електро двигатели,
Цех колосно, редуктивен, пресов и талижен, Цех
подготвителен и производство на резервни части и отделно
обособено звено енергомеханично.
В деня на проверката на територията на дружеството, в
участък бояджийно се извършва подготовка на кош от
трамвайна мотриса за боядисване. Подготовката се състои в
китосване и шлайфане. В останалите халета се извършва
ремонт на трамвайни возила и на части от тях.
Проверен е склад за метали, възли, детайли и други материали.
В склада е обособено помещение с ограничен достъп за
съхранение на авторепаратурни продукти. Помещението е
бетонирано. Помещението е вентилирано. Осигурени са
информационни листове за безопасност за съхраняваните
опасни химични вещества.
При обхода на площадката органолептично не се установи
наличие на миризми.
При проверка на данните от пунктовете за мониторинг на
качество на атмосферния въздух, АИС „Павлово“ и АИС
„Хиподрума“ от Националната автоматизирана система за
контрол качеството на атмосферния въздух се наблюдават
превишения на нормите за допустими емисии единствено за
показател ФПЧ 10.

