ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2011 ГОДИНА

№

Дата

1

25.02.2011 г.

“Зелен телефон”

Нисък дебит на водите на река Петровска, като
има участък от реката около 200-300 м където
няма вода. Като нарушител се посочва ВЕЦ –
Петрово.

БДЗБР Благоевград

2

28.02.2011 г.

Електронна поща

1. Нерегламентирано ползване на минерална вода
от балнеокомплекс „Св. Спас”, гр. Велинград
2. Замърсяване на водите на река Чепинска от
дренажни и отходни води на хотелския комплекс,
гр. Велинград.

БДИБР Пловдив
РИОСВ Пазарджик

3

07.03.2011 г.

Постъпил
сигнал

“Зелен телефон”

Сигнал

Замърсяване на поток с биологичен отпадък от
кравеферма в с. Драганово.

Отговорна
институция

РИОСВ Бургас

Предприети действия
Сигналът е подаден и в Басейнова дирекция Западнобеломорски район
(БДЗБР) с център гр. Благоевград на 22.02.2011 г.. В тази връзка, на
24.02.2011 г. е извършена проверка на място от експерти на БДЗБР
Благоевград. Констатирано е, че през савака, при водохващането на
довеждащия канал за ВЕЦ „Петрово” не се осигурява екологичен воден
отток. Оттокът е осигурен в момента на проверката по предписание на
проверяващите.
За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на
административно нарушение на Управителя на „АРИЕЛ ТН” – гр. Мездра,
собственик на ВЕЦ „Петрово”.
1.От експерти на Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БДИБР) с
център Пловдив е извършена проверка и е направен оглед на
водопроводните трасета за доставка на минерална вода, преминаващи през
УПИ І-8249, кв. 465 от кадастралния план на гр.Велинград, върху който
терен е изграден балнеокомплекс „Св. Спас”, собственост на „ДРТ
БЪЛГАРИЯ” ЕАД.
При извършената проверка на място от експертите на БДИБР Пловдив по
одобрените трасета за доставка на минерална вода по издадените
разрешителни, не са констатирани нередности (скрити отклонения, кранове
или други съоръжения за отклоняване на вода).
2.На 11.03.2011 г. от експерти от РИОСВ Пазарджик е извършена проверка
на хотелския комплекс, при която е констатирано, че отпадъчните води,
формирани в Балнеокомплекс „Св. Спас" Велинград, посредством
новоизграден канализационен клон по ул. „Нилока Вапцаров" се включват
в съществуващ канализационен клон на градската
канализация. Не е
установено изпускане на битово-фекални води директно в р. Чепинска.
За улавяне на високите подземни води на територията на
комплекса е изградена дренажна система с два броя утаителни
шахти, в които се включват и повърхностните дъждовни води. Така
формираните условно чисти води се заустват в р. Чепинска, в съответствие
с разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 10 (ДВ бр.66 от 2001 г.)
На 09.03.2011 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ Бургас.
Констатирано е, че:
1.Дерето до трансформатора под моста в момента е замръзнало, водата в
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08.03.2011 г.

“Зелен телефон”

Незаконен добив на инертен материал от р. Искър
в района на изграждане на МВЕЦ „Кунино”,
землище с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца.

РИОСВ Враца

5

09.03.2011 г.

Електронна поща

Сеч на гора в община Чавдар, област София.

6

11.03.2011 г.

“Зелен телефон”

Замърсяване с битови отпадъци по пътя от
Симитли до Банско.

Изпълнителна агенция по
горите
РИОСВ Благоевград

него е в минимални количества, без отток. Има наличие на биологичен
отпадък.
2.На около 500 м от моста по посока на дерето, в частни имоти на улица
“Дванадесета” в с. Драганово, Сами Сабри Мюмюн и негови родственици
(синове и братя) отглеждат общо около 90 бр. крави и телета. Формираният
пресен торов отпад се депонира директно върху земната повърхност в
собствените им имоти. Теренът е с наклон към дерето и се намира в
непосредствена близост до него. През лятото дерето е сухо, а през
останалото време се събират и отвеждат повърхностните води от района.
3.Течната фракция формирана при отглеждането на животните чрез
изградена канализационна система се отвежда в дерето. Към момента на
проверката няма отвеждане на отпадъчни води.
Дадени са предписания за недопускане отвеждане на отпадъчни води към
дерето и за съхраняване на пресния торов отпад върху непропусклива
площадка, обградена с охранителни канали, събиращи течната фракция,
която да се отвежда в пречиствателно съоръжение. На собственика на
кравефермата е съставен акт за административно нарушение.Изпълнението
на дадените предписания ще бъде проследено от експертите на РИОСВ.
На 10.03.2011 г. от експерти от РИОСВ Враца е извършена проверка на
място. Констатирано е, че на левия бряг на река Искър в землището на с.
Кунино, общ. Роман, обл. Враца се извършват строителни работи по
изграждане на дига към МВЕЦ „Кунино” от фирма „Кунино Енерджи” АД,
гр. София. За дейността фирмата има издадено от БДУВДР – Плевен
разрешително № 100184/2007 г. за водовземане от река Искър.
За обезпечаване на строителните работи по изграждане на МВЕЦ –
„Кунино” е извършен монтаж на бетонов възел със статут на временно
преместваемо съоръжение, което ще функционира само за целите на СМР
до тяхното приключване. Инертният материал за бетоновия възел се
закупува от фирма ЕТ „Анатоли Иванов”, гр. Червен бряг, обл. Плевен.
От експертите на РИОСВ Враца е извършен обход по целия участък, при
който не е констатиран добив на инертен материал.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност на
Изпълнителната агенция по горите.
Извършенa e проверка от експерти на РИОСВ Благоевград, съвместно с
представители на компетентните и отговорни за поддържане чистотата на
републиканската и общинска пътна мрежа, и замърсяване с отпадъци на
територии извън обхвата на пътното платно институции (Община Разлог,
Община Симитли, Районна пътна служба Разлог и Районна пътна служба
Благоевград). Констатирано е, че:
1. В участъка от м. Предел до гр. Банско няма замърсяване по отношение
чистотата на пътя и прилежащите му територии. Заведенията за обществено
хранене в м. Предел, разположени в съседство на пътя са снабдени със
съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки и контейнер за
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15.03.2011 г.

“Зелен телефон”

Замърсяване
на
атмосферния
въздух от
производство на дървени въглища в с. Резач,
област Велико Търново.

РИОСВ Велико Търново

смесени битови отпадъци. Отсечката се поддържа от община Разлог и пътно
поддържащата фирма.
2. В участъка от Симитли до м. Предел има замърсяване – пътя не е
почистен, има отпадъци от опаковки, битови отпадъци и полиетилен от
двете страни по съществуващите пътни отбивки от км. 4 до км. 6 и от км.
14 до км.15. На отделни пътни съоръжения има натрупване на пясък от
зимното опесъчаване.
От експертите на РИОСВ са дадени предписания със срокове и отговорници
за почистване на замърсените терени. РИОСВ ще проследи изпълнението
им.
На 28.03.2011 г. от експерти на РИОСВ Велико Търново, съвместно с
представители на Регионална дирекция по горите Велико Търново е
извършена проверка на производствена площадка, разположена в имот - цех
металообработване, землище с. Калайджи, общ. Златарица, стопанисвана от
ЕТ „Бол – Лютви Османов” с. Резач, Община Златарица.
Констатирано е, че намиращите се на територията на площадката
съоръжения за производство на дървени въглища (метални сглобяеми
цилиндри затворени с капак към който има изграден отвор и изпускащо
устройство - комин) не работят, но същите са работили, без да са изпълнени
изискванията на нормативното законодателство за опазване на околната
среда, съгласно което се изисква:
- инвестиционното намерение и площадката за извършване производство на
дървени въглища да се съгласува по реда на Наредбата 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;
- съоръженията за производство на дървени въглища да притежават
пречиствателни съоръжения с оглед осигуряване спазването на
емисионните норми, съгласно Глава Втора от Наредба № 1 /2005 г. за
норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
- на съоръженията, които са източници на емисии в атмосферния въздух да
се извършват собствени периодични измервания, на основание чл.18 от
Закон за чистотата на атмосферния въздух и Глава Пета от Наредба № 6
/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
На 30.03.2011 г. е издадена Заповед № 151/30.03.2011 г. на Директора на
РИОСВ Велико Търново за спиране дейността производство на дървени
въглища на площадка разположена в имот - цех металообработване,
землище с. Калайджи, общ. Златарица , стопанисвана от ЕТ „Бол – Лютви
Османов” с. Резач до привеждане в съответствие с изискванията на
националното екологично законодателство.
Не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух от производство на
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16.03.2011 г.

Електронна поща

С решение на МОСВ за проучване в м. Алчака, с.
Хаджиево се извършва нерегламентиран добив на
инертен материал в м. Строна с. Калугерово.

РИОСВ Пазарджик
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17.03.2011 г.

“Зелен телефон”

10

17.03.2011 г.

Електронна поща

Наличие на силни неприятни миризми на ул.
“Балчар”, кв. Лозенец от заведение “Хепи”.
Замърсяване на яз. Студен кладенец от
отпадъчните води на свинарник.

Столичен инспекторат
Столична община
РИОСВ - Хасково

дървени въглища по открит способ в района на с. Резач.
На 18.03.2011 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ Пазарджик на
находище "Алчака" в землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл.
Пазарджик и находище "Строна" в землището на с. Калугерово, общ.
Лесичово, обл. Пазарджик. Констатирано е, че: от площите на находищата
не се извършва нерегламентирано изземване на инертни материали и в
рамките на находищата и около тях няма разположени машини и
съоръжения за добив на инертни материали.
Проведените процедури по Глава Шеста на Закона за опазване на околната
среда за находище "Алчака" в землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик,
обл. Пазарджик и находище "Строна" в землището на с. Калугерово, общ.
Лесичово, обл. Пазарджик, са както следва:
1. За инвестиционно предложение "Добив на инертни строителни
материали - баластра (пясък и чакъл) от находище "Алчака" в землището на
с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик", с възложител "ПЪТНО
ПОДДЪРЖАНЕ-ПЕЩЕРА"
ЕООД
тече
процедура
по
ОВОС.
Инвестиционното предложение включва добив на инертни материали от
находище "Алчака" в землището на с. Хаджиево, транспортиране на
добитите инертни материали през землището на село Говедаре до АМ
"Тракия", а от там до находище "Строна" в землището на с. Калугерово,
където се предвижда ползване на инсталацията за преработка на инертните
материали. За инвестиционното предложение са проведени три обществени
обсъждания – в с. Хаджиево, с. Говедаре и с. Калугерово.
2. За инвестиционно предложение „За добив на строителни материали –
баластра (пясък и чакъл)” в проучено находище „Строна” в землището на с.
Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител "ЕКО ХИДРО
90" ООД е постановено решение № РК-62-ПР/2009 г. за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС - "да не се извършва ОВОС" след
провеждане на процедурите по реда на Наредбата за ОВОС. Площта на
находище „Строна”, предмет на инвестиционното предложение, не попада в
границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени
територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено
кмета на Община Лесичово и кмета на с. Калугерово, а чрез публична обява
и засегнатото население. До момента на издаване на решението не са
изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на
инвестиционното предложение.
Сигналът е препратен по компетентност към Столичен инспекторат.
На 23.03.2011 г. от експерти на РИОСВ Хасково е извършена проверка на
обекта, разположен на брега на яз. ”Студен кладенец”. Констатирано е, че
обекта не работи, местата за животните са празни, няма изтичане и
заустване на замърсени отпадни води в язовира.
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23.03.2011 г.

Електронна поща

Сеч на дървета в р-н Тракия, гр. Пловдив.

Община Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност към община Пловдив.
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24.03.2011 г.

“Зелен телефон”

В кв. Горна Баня се усеща силна миризма от
сметището в Суходол.

РИОСВ София

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ София.
Органолептично е констатирано наличие на локална миризма в участъците
на депониране. От направения обход по границите на площадката на “Депо
за неопасни отпадъци – Суходол” органолептично не е установено наличие
на неприятни миризми.
При проверката са представени “Работни карти” за запръстяваните
участъци по дни за месец март, както и количествата пръст за запръстяване
за месец март - 422 м2, записани в “Протоколна тетрадка за постъпили на
депото земни маси”. По данни на оператора запръстяването се извършва
вечер с цел по време на запръстяването да не се депонира, когато това е
възможно и технологичния режим го позволява.
“Чистота– Искър” ЕООД ежемесечно представя в РИОСВ София протоколи
с изследване за качеството на атмосферния въздух в кв. “Суходол”.
Изпитванията се извършват от Изпълнителната агенция по околна среда.
Контролираните замърсители са ФПЧ10, SO2, CO, NO, NO2, O3, CH4, NMHC,
H2S, NH3 с метеорологични параметри температура, атмосферно налягане,
посока и скорост на вятъра, относителна влажност.
От представените в РИОСВ София протоколи с изследване на качеството на
атмосферния въздух не се наблюдават превишения над пределно
допустимите концентрации.

