ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1

09.08.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух вследствие
на обработване на дървени въглища в с.
Български извор, при местността Боаза, срещу
бензиностанция „Лукойл“.

РИОСВ - Плевен

2

13.08.2012 г.

Електронна поща

Замърсяване на водите на река Попска и на Черно
море в района на “Попски плаж”, гр. Царево.

РИОСВ - Бургас

Предприети действия
На 20.09.2012 г. от експерти на РИОСВ – Плевен е
извършена проверка на място в местността “Боаза”, при
която е установено следното.
1.
В описаната местност има обект с оператор
“Виса – 1” ЕООД, който извършва производство на
дървени въглища в два бр. пещи по закрит способ.
Всяка от тях е с работен обем около 10 куб. метра и
височина на изпускащото устройство (комин) около 1012 м.
2.
По време на проверката пещите работеха и
димните газове от тях се изпускат организирано през
метален комин с диаметър около 150 мм и височина 1012 метра. Дейността се извършва при спазване на
изискванията на чл. 11, ал. 5 и ал. 6 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух.
3.
При огледа на имота на “Виса – 1” ЕООД не
са констатирани други жижни или процес на
подготовка за работа на нови жижни по открит способ.
При оглеждане на местността, в съседен на
проверявания имот е установено складиране на над 50
бр. чували с въглищен ситнеж. В този имот не е открит
собственик или друго лице за контакт. Там също не е
установено производство на дървени въглища по
открит или друг способ.
На 21.08.-22.08.2012 г. от експерти на РИОСВ - Бургас
е извършена проверка на пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) “Царево“, канализационна
помпена станция (КПС) 4 и устието на река Попска. Не
е констатирано изтичане и нерегламентирано заустване
на отпадъчни води от КПС 4 към река Попска, както и
на плажната ивица.
При проверката е взета еднократна водна проба от
устието на река Попска, преди вливането й в Черно
море, както и еднократна и съставна средноденонощна
проба от пречистени отпадъчни води на изход от
ПСОВ “Царево“.
Резултатите от изпитванията на пробата от река Попска
показват превишения на нормите за втора категория
воден обект , определени в Наредба № 7/12.12.1986 г.
за показатели и норми за определяне качеството на
течащите повърхностни води. Резултатите от
1

3

04.09.2012 г.

Електронна поща

Източване на язовир Мещица.

БДЗБР – Благоевград
РИОСВ - Перник

4

05.09.2012 г.

Електронна поща

Горене на отпадъци в района на Студентски град.

Столичен инспекторат

5

05.09.2012 г.

Електронна поща

Обгазяване на атмосферния въздух в гр. Перник, в
нощните часове.

РИОСВ - Перник

изпитванията на пробата от изход ПСОВ “Царево“
показват превишения на индивидуалните емисионни
ограничения, определени в Разрешително за ползване
на воден обект за заустване на отпадъчни води. За
констатираните превишения на Община Царево ще
бъде наложена текуща месечна санкция, съгласно чл.
69 от Закона за опазване на околната среда.
От експерти на БДЗБР - Благоевград и РИОСВ Перник е извършена съвместна проверка чрез обход по
река Мещица, при която е установено, че се извършва
аварийно изпускане на води от основния изпускател на
общинския язовир „Мещица“.
В момента на проверката язовирът се е намирал на кота
„мъртъв обем“. Изпускането на води през основния
изпускател, при това състояние на язовира, води до
пренос на утайки и голямо количество неразтворени
вещества от придънните слоеве на язовира надолу по
течението на река Мещица. В следствие на това
замърсяването се пренася и достига до река Конска и
причинява голямата мътност на водата в реката.
Констатирано е и измиране на риба в леглото на река
Мещица, което е в резултат на изпускането на вода от
язовира, поради авария на основния изпускател.
За случаят са уведомени Областният управител на
Област Перник и кмета на Община Перник за решаване
на проблема с основния изпускател на язовир
„Мещица“.
Сигналът е пренасочен по компетентност на Столичен
инспекторат.
В периода 07.08.2012 г. – 05.09.2012 г. в РИОСВ Перник са постъпили многократни сигнали от жители
на кв. „Стара Тева“ за обгазяване на района и
неприятна миризма в тъмната част на денонощието.
На 07.08.2012 г. от експерти на РИОСВ - Перник е
извършена проверка на площадка за ТДОЧЦМ,
стопанисвана от „Стил Трейд 11“ ЕООД, гр. Перник,
при която е констатирано, че на площадката, с
местонахождение разклона за гробищен парк и с.
Дивотино, са складирани около 150 тона метални
тръби, с диаметър 550-600 мм и дължина около 6
метра. Тръбите са с изолация от битумна обмазка и
текстил и са подготвени за рязане. В момента на
проверката, шест тръби са с горяща изолация,
вследствие на нарязването им с газокислороден резач.
Не са предприети своевременни действия за
недопускане разпространяването на огъня и отделянето
на задушливи газови емисии в атмосферата от
горящата битумна изолация. На „Стил Трейд 11“ ЕООД
2

ще бъде съставен акт за установяване на
административно нарушение и е дадено предписание
да извършва операции по рязане на скрап като не
допуска запалването им.
На 11.09.2012 г. от експерти на РИОСВ - Перник е
извършен обход на кв. Караманица, кв. Хумни Дол, кв.
Рудничар, района на жп. гара Разпределителна, района
на ЦОФ към „Мини открит въгледобив“ ЕАД, с цел
установяване на източник на емисии на вредни
вещества и неприятни миризми. При проверката се
установи, че в района няма промишлен източник на
емисии на вредни вещества и неприятни миризми,
работещ с непрекъснат режим на работа. Установени са
остатъци от изгаряне на гуми в кв. „Караманица“ –
района срещу бетонов възел „Старт-96“; кв. „Хумни
дол“ – блоковете, намиращи се между пътя за гр.
Кюстендил и ТЕЦ Перник; кв. „Рудничар“ – района
между старата стоматология и сградата на Напоителни
системи. Тъй като при проверката се установи, че
източникът не е промишлен, а локален за кварталите,
поставеният в сигналите проблем е от компетентността
на Община Перник.

6

12.09.2012 г.

Електронна поща

Подаден сигнал от комплекс „Романс“ за
изхвърляне на отпадъци в река Китенска, в района
на ваканционно селище „Кипарис“.

РИОСВ - Бургас

7

17.09.2012 г.

Електронна поща

РИОСВ - Стара Загора

02.10.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух в района на
с.
Горно
Сахране,
от
предприятието
„Габровница“.

В периода 07.08.2012 г. – 05.09.2012 г. в АИС
„Шахтьор“ за контрол качеството на атмосферния
въздух не са регистрирани превишения на
определените норми на измерваните показатели – серен
диоксид, азотен диоксид и въглероден диоксид.
От представените месечни доклади за м. 08 и 09.2012 г.
за извършените собствени непрекъснати измервания на
емисиите на вредни вещества от дейността на
парогенератор №5 на ТЕЦ „Република“ към
„Топлофикация Перник“ АД не е констатирано
превишения на определените емисионни норми.
От експерти на РИОСВ – Бургас съвместно с
представител на община Приморско е извършена
проверка, при която не е установено наличие на
отпадъци в посочения район. Чрез сектор „Пътна
полиция“ на областна дирекция на МВР Бургас е
установен собственика на автомобила, изхвърлял
отпадъци в река Караагач. Поради липса на свидетел на
нарушението не е съставен акт за установено
административно нарушение.
На 03.10.2012 г. от експерти на РИОСВ – Стара Загора
е извършена проверка на дружеството, при която се
констатира, че двете сушилни инсталации работят при
използване на смесено гориво – природен газ и
съпътстващ
производството
дървесен
прах.
3

8

18.09.2012 г.

Електронна поща

9

18.09.2012 г.

Електронна поща

10

19.09.2012 г.

„Зелен телефон“

11

19.09.2012 г.

Електронна поща

Сигнал – подписка от група граждани на гр.
Свищов, относно натрупване и резитбата на дърва
за огрев, на ул. „Трети март“ № 95, гр. Свищов.
Шум и замърсяване на атмосферния въздух от
работещите двигатели на автомобилите на
охранителните фирми в гр. Добрич.
Обгазяване на гр. Свищов, усещат се миризми на
химикали.

Община Свищов

Замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Златарица от дейността на фирма „Фодрима“
ЕООД.

РИОСВ –
Велико Търново

Отпадъчните газове от голямата сушилна инсталация
се пречистват от прах чрез четири броя сухи циклони и
скрубер и се изпускат в атмосферата от комин с
височина 13.5 метра, а от малката сушилна инсталация
- чрез един сух циклон и се изпускат в атмосферата от
комин с височина 9.02 метра.
От извършената проверка не е констатирано
замърсяване на атмосферния въздух, като и не е
констатирана неприятна миризма на площадката на
дружеството и извън нея.
Сигналът е препратен по компетентност на Община
Свищов.

Община Добрич

Сигналът е препратен по компетентност на Община
Добрич.

РИОСВ –
Велико Търново

На територията на инсталация за производство на
сулфатно избелена целулоза, стопанисвана от
„Свилоза“ АД гр. Свищов, е изградена инсталация за
улавяне и обезвреждане на лошо миришещи газове от
2007 г. Тази инсталация е монтирана в цех
„Производство на целулоза".
На изпускащото устройство след обезмирисителна
инсталация е утвърдена пробовземна точка за
измерване на емисии общ органичен въглерод и
сероводород. Периодичността на измерване е веднъж
годишно и се спазва. Последните представени
резултати от извършените собствени периодични
измервания (август 2012) не показват превишения на
нормативно
установените
стойности
за
тези
показатели.
След подаване на сигнала, е направена справка в
онлайн системата OPSIS Свищов, от която е видно че в
деня на подаване на сигнала няма превишения на
нормативно установените стойности за показатели H2S
и CS2.
По данни на ръководството на инсталацията за
производство на сулфатно избелена целулоза,
стопанисвана от „Свилоза“ АД гр. Свищов при
работата на инсталацията не е имало регистрирани
аварийни ситуации.
На 20.09.2012 г. от експерти на РИОСВ - Велико
Търново е извършена проверка на място, при която е
установено следното:
1.
Дейността на фирма „Фондрима и Ко“ ЕООД
гр. Златарица е леене на алуминий на блок от скрап.
Режимът на работа е едносменен при петдневна
работна седмица. За дейността си „Фондрима и Ко“
ЕООД
гр.
Златарица
притежава
Комплексно
4

12

13

21.09.2012 г.

24.09.2012 г.

Електронна поща

Електронна поща

Наличие на неприятни миризми от колбасарски
цех в ж.к. Слатина.

В района на ул. „Парижка комуна“, гр. Перник
след 18.00 ч. се усещат силни миризми на тлеещи

РИОСВ - София

РИОСВ - Перник

разрешително № 437-Н0/2012 г.
2.
За пречистване на отпадъчните газове след
пещта за леене са изградени два броя пречиствателни
съоръжения - циклон и воден скрубер. Не е установено
замърсяване на въздуха от дейността на дружеството.
На 07.08.2012 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка на ЕТ „Пейчо Димитров“ –
месопреработвателно предприятие – Слатина.
Предприятието е разделено на две части – на първия
етаж се извършва технологична преработка на месо, а
на вторият етаж – термична обработка и опаковане.
При извършения обход на площадката, по външния
контур органолептично е установена миризма на
печено месо.
При извършената проверка в месопреработвателното
предприятие е установено, че се извършва изпичане на
месо, посредством електрическите скари. Помещението
е видимо опушено и маслоуловителните филтри над
скарите непочистени.
На 19.09.2012 г. от експерти на РИОСВ - София е
извършена последваща проверка. Констатирано е, че
помещението за изпичане на месо е почистено, свалени
и почистени са скарите и филтрите над тях. По данни
на оператора, договора с наемателя е прекратен и
изпичането преустановено.
В момента на проверката се извършва опушване на
месо в 1 бр. Атмус. Самият процес на опушване е с
времетраене около половин час. Съоръжението е на
ток, а опушването се извършва посредством дървени
стърготини.
При обход по външния контур на сградата, от задната
страна спрямо реката, е установен отвор от газохода
към Атмуса, като няма изградено изпускащо
устройство (комин).
Дадено е предписание ЕТ“Пейчо Димитров“ да изгради
изпускащо устройство, към газоход след инсталациите
за опушване на месо „Армуси“ в съответствие с чл. 4 на
Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от
обекти и дейности с неподвижни източници. Изпратено
е писмо на управителя на дружеството за явяване на
11.10.2012 г. в РИОСВ – София за съставяне на акт за
установяване на административно нарушение
При обхода на външния контур на сградата на
месопреработвателното предприятие, органолептично
не са установени неприятни миризми.
На 24.09.2012 г. от експерти на РИОСВ - Перник е
извършена проверка на проучвателни площи „Света
5

въглища от незаконни галерии за добив на
въглища.

14

25.09.2012 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в района на
гр. Долна Оряховица от пречиствателната
станция, намираща се близо до града.

РИОСВ –
Велико Търново

Ана“, „Стара Тева“ и „Цалева круша“, находящи се в
границите на Пернишки въглищен басейн. В
проверените площи е констатирано наличие на
вертикални изкопи от нерегламентиран добив на
въглища от неизвестни извършители.
За проблема са уведомени кмета на Община Перник и
директора на ОД МВР, гр. Перник за предприемане на
действия съобразно тяхната компетентност и
правомощия.
В периода 07.08.2012 г. - 27.09.2012 г. в АИС
„Шахтьор“ за контрол качеството на атмосферния
въздух не са регистрирани превишения на
определените норми на измерваните показатели - серен
диоксид, азотен диоксид и въглероден диоксид.
Района, в който се усещат неприятни миризми по
сигнали на граждани е приблизително с диаметър
около 1,5 - 2 км. В този район се намира ГПСОВ Горна Оряховица, която е с местоположение извън
населените места, от южната страна на гр. Долна
Оряховица и от североизточната част на гр. Горна
Оряховица – кв. Калтинец.
По данни на граждани се усещат миризми на канал, на
сяра, на амоняк обикновенно вечер и сутрин до около
9 часа.
Като вероятни източници на миризми освен ГПСОВ,
гражданите посочват и изгаряне на отпадъци в пещите
на керамична фабрика „Ником 97“АД в кв. Калтинец и
отглеждането на свине от граждани в стопански
постройки в северната част на кв. Калтинец, до
площадката на „Трансис“ ООД.
На 02.10.2012 г. експерти на РИОСВ - Велико Търново
извършиха съвместна проверка с ОД на МВР Велико
Търново и ОДБХ на свинарник в частен имот в квартал
Калтинец, при която се констатираха прясно докарани
количества с кланични отпадъци от птици, техния
произход, както и огнище с остатъци от изгорели гуми.
За случая е заведена преписка от ОД на МВР – Велико
Търново.
На 03.10.2012 г. комисия, организирана от Община
Горна Оряховица, извърши проверки на трите
посочени потенциални източника на миризми при
които се констатира следното:
1.
На площадката на керамична фабрика «Ником
97» АД не бяха открити биологични отпадъци. За
производството си фирмата използва като гориво
въглищен прах, който се подава в отвори с диаметър
около 20 см, в пещите където става изпичането на
тухлите. От дейността на фирмата не се установиха
източници на миризми.
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25.09.2012 г.

Електронна поща

Сеч на дървета по пътя от местността „Узана“, до
хижа „Мазалат“ и на слизане от м. „Узана“ в
посока Габрово, близо до голямата ски писта на
„Узана тур“.

-

2.
На територията на Градската пречиствателна
станция за отпадни води в гр. Горна Оряховица беше
направен оглед на всички съоръжения, използвани в
процеса на пречистване. Не се установи отделянето на
неприятни дразнещи миризми.
3.
При огледа на територия с изградени
стопански постройки в северната част на кв. Калтинец
се установи, че в два от имотите се отглеждат голям
брой прасета /50–100 бр./. В дворовете бяха установени
казани за варене на отпадъчни материали от кланици и
беше усетена силна миризма на разложени такива. За
подгряване на казаните са използвани автомобилни
гуми, видно от остатъчните телове в огнищата. На
различни места в обходената територия са складирани
големи количества негодни за употреба автомобилни
гуми,
вероятно
предназначени
за
изгаряне.
Собствениците на свинарниците не бяха намерени при
проверката. Горенето на гуми с цел подгряване на
казаните за варене на кланични опадъци по данни на
обитатели в района се извършва вечер в тъмната част
на денонощието. Това е и вероятния източник на
миризми на сяра и разложени органични материали,
които се задържат в приземния слой през нощта и се
разпространяват в района.
Във връзка с направените констатации комисията
предложи на Кмета на Община Горна Оряховица
мерки за решаване на проблема, както следва:
1. Да извърши събирането и транспортирането на
отредена за целта площадка на наличните в района на
проверката негодни гуми.
2. С цел недопускане на последващо горене на гуми, да
постави в района забранителни табели с указване на
глобите при извършване на такава дейност.
3. Относно използването на животински отпадъци за
храна на прасетата в двата свинарника да се информира
ОДХБ - Велико ърново за предприемане на мерки по
компетентност.
Общинската администрация следва да изясни
законността на всички постройки в проверения район и
да предприеме съответните мерки за премахването на
незаконните от тях по реда на ЗУТ.
От експерти на РИОСВ - Велико Търново е извършена
проверка на наличната документация, с която
разполага “СЦДП” ТП ДГС “Габрово” ДП от която се
установи, че сечта е санитарна. Причините за
извеждането й са масово съхнене на иглолистни
култури, с доминиращо участие на смърч.
Мероприятията се извършват по предписание на
Лесозащитна станция – гр. София. Сечта се извършва
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27.09.2012 г.

„Зелен телефон“

Реката, която минава през гр. Карлово, от 3-4
месеца е със замърсени води, силно неприятна
миризма и налепи по камъните.

РИОСВ - Пловдив

на територията на Регионална дирекция по горите – гр.
Стара Загора, която не се контролира от РИОСВ –
Велико Търново.
На 04.10.2012 г. от експерти на РИОСВ – Пловдив, РЛ
– Пловдив съвместно с представител на Община
Карлово и „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив е извършена
проверка, при която се констатира, че на около 100 м.
южно от сградата на фирма „Орион – Матеев“ в гр.
Карлово, водите на река Стара река са силно замърсени
с променен цвят и отложена утайка по коритото и се
усеща неприятна миризма.
Причина за това е запушване на част от канализацията
в този участък и изтичане на отпадъчните води през
преливника в реката. В този участък върху трасето на
колектора е построена жилищна сграда и това пречи за
отстраняване
на
проблема.
От
страна
на
експлоатационното предприятие – „В и К“ ЕООД, гр.
Пловдив са правени опити за отпушване на тръбата,
които към деня на проверката са без резултат.
Във връзка с решаване на проблема „В и К“ ЕООД, гр.
Пловдив е изготвило и предоставило на Община
Карлово проект за изграждане на ново трасе. На място
са доставени тръби за изпълнението му. От страна на
общината е избрана фирма изпълнител. След
реализацията му ще се преустанови нерегламентираното заустване на отпадъчни води през преливника, а с
това и замърсяването на Стара река в чертите на града.
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