ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

01.08.2013 г.

Електронна поща

Нерегламентирано разрастване
сметището на гр. Балчик.

на

РИОСВ - Варна

2

02.08.2013 г.

„Зелен телефон“

Отпадъчни
води
от
автомивка,
намираща се на кръглото до к.к.
„Албена“
замърсява
резерват
„Балтата“.

РИОСВ - Варна

3

02.08.2013 г.

Електронна поща

4

05.08.2013 г.

Електронна поща

5

08.08.2013 г.

Електронна поща

Сигнал за лошо качество на водата за
питейно-битови нужди в гр. Етрополе,
както и срещу дейността на „ВиК“
дружеството в града.
Сеч на гората над Ковачевица, Гърмен
и Гоце Делчев.
По дюните в района на къмпинг
„Златна рибка“, се минава с джипове и
атв-та.

Министерство на
здравеопазването
Министерство на
регионалното развитие
Изпълнителна агенция по
горите
РИОСВ – Бургас

Предприети действия
От експерти на РИОСВ–Варна е извършена проверка на
място, при която е констатирано, че Депото е в
експлоатационен режим и се стопанисва от община Балчик.
Ежедневното пробутване на отпадъците в отпадъчното тяло
се извършва от „Енергийно обследване – Варна“ ЕООД.
Липсва ограда за физическа защита. Осигурено е КПП.
Установено е замърсяване от двете страни на подхода на
депото с леки фракции битови отпадъци (полиетиленови
опаковки). За установените несъответствия са дадени
предписания на кмета на община Балчик за почистване на
допуснатото замърсяване; предприемане на мерки за
недопускане на външни лица на територията на депото;
предоставяне на информация за предприетите действия.
На 02.08.2013 г. от експерти на РИОСВ–Варна е извършена
проверка на място, при която е констатирано, че
отпадъчните води формиращи се от дейността на
автомивката се пречистват механично в съоръжение,
изградено на територията на обекта, след което същите се
отвеждат чрез канализационната мрежа на к.к. Албена за
пречистване в ПСОВ Албена. За услугата „пречистване на
води“ е представена фактура, издадена от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Добрич. Не са установени
нарушения.
Сигналът е пренасочен по компетентност към МЗ и МРР.

Сигналът е пренасочен по компетентност към ИАГ.
От експерти на РИОСВ - Бургас, съвместно с представители
на община Созопол, е извършена проверка на място. При
проверката е констатирано следното:
Плажната ивица между къмпингите „Златна рибка“ и
„Градина“ се стопанисва от "Ринг -ІІ" ООД и попада на
територията на Природна забележителност "Пясъчни дюни“,
между къмпингите "Златна рибка" и "Градина". С
разрешение на наемателя, на плажа (върху дюните)
неправомерно
е
изградена
дървена
конструкция,
предназначена за отдих и забавления. По цялата плажна
ивица има разположени палатки и каравани. Констатирано е

6

08.08.2013 г.

„Зелен телефон“

В момента има силно запрашаване на
атмосферния
въздух
от
шламохранилището
на
ТЕЦ
Република.

РИОСВ - Перник

7

08.08.2013 г.

„Зелен телефон“

"В гара БОВ има изоставена оловно цинкова мина, която не работи от 30 г.
Има хвостохранилище, чиято стена е
пропукана още от построяването. Под
стената минават тръби, през които
преминава р. Трескавица. Предходната
година са съборени сградите и са
натрупани купчини металургични
отпадъци. Това се случва в защитена
зона "Трескавец". Опасността се
състои в това, че при порой тръбите
могат да бъдат запушени, откъснати и
цианкалия да изтече в р. Искър. Ще
бъде ли обърнато внимание на гара

РИОСВ - София

замърсяване на пясъка от преливане на резервоарите за
събиране на отпадъчните води от санитарните възли.
Дадени са предписания на наемателя на плажа за
отстраняване на констатитараните нарушения. От РИОСВБургас е стартирана административно - наказателна
процедура във връзка с допуснатите нарушения на Закона за
защитените територии. От община Созопол е съставен
констативен акт по реда на Закона за устройство на
територията за премахване на изградената дървена
конструкция.
От експерти на РИОСВ – Перник е извършена проверка на
място, при която се установи, че на 08.08.2013 г. около 15.30
ч. са наблюдавани неорганизирани прахови емисии в
централната част на депото. За ограничаване на
неорганизираните прахови емисии, оператора на сгуроотвала
е предприел следните мерки:
Въведена е в експлоатация /помпена група едно/ и е
започнато да се извършва омокряне от южната и западната
част на депото.
По данни на представителя на Топлофикация Перник АД е
започнала строителна дейност за изграждане на /етапна дига
II/ от проекта за рекултивация. Поради строителните
дейности няма възможност омокрянето на депото да се
извършва под вода, което е довело до временно осушаване в
района на строителните дейности.
На Топлофикация – Перник АД е съставен АКТ за
нарушение на условие 9.1.3 от комплексно разрешително за
допуснати неорганизирани прахови емисии. Размерът на
имуществената санкция наложена на дружеството ще бъде
съобразен с допуснатото нарушение. Към настоящия момент
не е издадено наказателното постановление от Директора на
РИОСВ – Перник за съставения АКТ.
Във връзка с постъпили сигнали от експерти на РИОСВ –
София са извършвани редица проверки в района на гара Бов.
Последната проверка е извършена на 12.11.2012 г. от
експерти на РИОСВ - София, съвместно с представители на
Басейнова дирекция за управление на водите за Дунавски
район с център гр. Плевен, Изпълнителната агенция по
околна среда, община Своге и кмета на с. Бов, в
присъствието на представител на Сдружение „Коалиция за
устойчиво развитие“. При проверката е констатирано
следното:
Рудник „Издремец”, разположен в землището на с. Бов, се е
стопанисвал от „Елисейна” ЕАД, гара Елисейна (обявено в
несъстоятелност).
Към момента на проверката, на площадката на обекта се

"БОВ"?"

8

09.08.2013 г.

„Зелен телефон“

От вчера на южния плаж на ЗМ
„Иракли“ има три джипа, като хората
палят и огньове.

РИОСВ - Бургас

9

09.08.2013 г.

„Зелен телефон“

РИОСВ – София
Столичен инспекторат,
Столична община

10

12.08.2013 г.

„Зелен телефон“

В кв. Драгалевци на ул. „Хмел“ има
два гаража, в които се извършват
ремонтни
дейности
на
МПС,
включително
боядисване.
Има
неприятни силни миризми от боите за
боядисването на колите.
В района на ЗМ Дуранкулашко езеро
се изземва пясък от плажната ивица
между езерото и морето. Пясъкът се
извозва в почивна станция ЦАПК
„Прогрес“.

РИОСВ - Варна

извършва разрушаване на постройки, включени в активите
на „Елисейна” ЕАД и продадени от синдика на физическо
лице.
Взети са водни проби за анализ от каптажен извор – галерия,
разположен в местността „Издремец” и от р. Трескавец
(преди заустването ủ в р. Искър). Направените анализи
показват, че водите и от двата пункта не съдържат вредни
вещества над нормите, в т.ч. тежки метали и химикали.
Водите от каптажния извор се заустват в прилежащо дере,
което се влива в р. Трескавец над с. Бов. Дерето не
преминава през хвостохранилището и табана на рудника.
Табанът и хвостохранилището са рекултивирани, като е
започнало естественото възобновяване на тревна и дървесна
растителност върху повърхността им.
Участвалия в проверката представител на Сдружение
„Коалиция за устойчиво развитие” е отказал да подпише
констативния протокол.
От експерти на РИОСВ – Бургас е извършена проверка
съвместно с представители на кметство Обзор, община
Несебър, ДЛС – Несебър и ПУ Обзор към РУП Несебър.
При проверката не се установи наличие на МПС на плажната
ивица в ЗМ „Иракли“. Обходена е плажната ивица, част от
защитената местност и останалата територия от морския
плаж, обект на сигнала. Не се установиха следи от палене на
огън. Следи от навлизане на МПС се констатираха на
морския плаж извън границите на защитената територия.
Служителите на ПУ Обзор към РУП Несебър взеха сведение
от плажуващо в непосредствена близост до следите лице,
според което на плажа са навлизали 4 бр. джипа с полска
регистрация. В деня на проверката те са пребивавали за
кратко на плажа и са напуснали мястото около 2 часа преди
проверката.
До приключване на проверката на морския плаж не са
навлизали моторни превозни средства.
Сигналът е препратен за предприемане на мерки по
компетентност към Столичен инспекторат.

На 14.08.2013 г. от експерти на РИОСВ – Варна, в
присъствието на подателя на сигнала, е извършена проверка
на място. При проверката е констатирано, че от плажната
ивица, в района на къмпинг „Космос“, с. Дуранкулак е
извършено изземване на пясък. В северната част на плажа е
нарушена целостта на подвижна дюна по крайбрежната
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12.08.2013 г.

Електронна поща

12

12.08.2013 г.

Електронна поща

Постъпил сигнал за сеч в гористи
местности.
Непоносима миризма след 23 ч. до 08
ч. сутринта в р-н Южен, гр. Пловдив.

Изпълнителна агенция по
горите
РИОСВ – Пловдив

ивица.
Мястото на отнетия пясък е извън територията на Защитена
местност „Дуранкулашко езеро“.
Във връзка с констатираното при проверката, сигнала е
препратен до кмета на община Шабла за предприемане на
действия по компетентност.
Сигналът е пренасочен по компетентност към ИАГ.
Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Пловдив се
следи непрекъснато, както от пунктовете за автоматичен
мониторинг, разположени на територията на града,
включени в Националната система за мониторинг на
околната среда, така и чрез емисионен контрол на
промишлените обекти и дейности.
От началото на 2013 г. в РИОСВ - Пловдив са подавани
сигнали от жители на гр. Пловдив, свързани с усетени
неприятни миризми в нощните часове от 23:00 ч. до 06:00 –
08:00 ч. По-голяма част от сигналите са свързани с
неприятни миризми, определени като характерни за
производствената дейност на „Монди Стамболийски” ЕАД, а
по-малко са свързани с миризма на канализация, фекалии,
леш и на дим.
При проверките, извършени по повод тези сигнали са
установени основания, само за тези, свързани с
производствената дейност на „Монди Стамболийски” ЕАД.
По тази причина на дружеството е наложена текуща
санкция, която към момента се обжалва. Във връзка с
продължаващите сигнали, през м. юли 2013 г., на „Монди
Стамболийски” ЕАД е дадено предписание да намали
натоварването на производствените мощности до възможния
технологичен минимум. Независимо от това, операторът
провежда и собствени периодични измервания на
вредностите, изпускани в атмосферния въздух. Измерените
стойности по показатели, които се свързват с усетената
неприятна миризма, а именно сероводород (H2S),
метилмеркаптан (CH3SH) и етилмеркаптан ((CH3)2S) са под
нормите, определени с КР.
При извършване на проверки по сигналите, подадени от
жители на кв. Смирненски и кв. Кичук Париж, е
констатирана
неприятна
миризма
в
близост
до
канализационните шахти. Причина за това е интензивното
застрояване на жилищните квартали, стара канализационна
мрежа, която не е оразмерена за това натоварване, в
съчетание (през летните месеци) с продължителни периоди
на засушавания, липсата на промиване на канализационната
мрежа на града, водещо до задържане на утайки в нея. Друг
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12.08.2013 г.

Електронна поща
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12.08.2013 г.

Електронна поща
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12.08.2013 г.

Електронна поща

Необходимост от нови контейнери за
отпадъци, които да са с капаци, на ул.
„Сливница“ 23, г. Гоце Делчев.
Запитване във връзка с инвестиционно
намерение за “Център за красота и
здраве“, находящо се в УПИ №011029
м. „Катранкьовото”, землището на с.
Паволче, общ. Враца, с възложител:
„Бабе Кй Естейт” ЕООД гр. Враца

Община Гоце Делчев

Предстоящо изхвърляне на бутилки с
послания в морето, по повод
международния ден на младежите.

РИОСВ – Бургас
БДЧР - Варна

РИОСВ - Враца

източник са изхвърляния на бързо развалящи се продукти и
отпадъци от бита, незатварянето на съдовете за отпадъци и
др.
По повод на това, че сигналите засягат нощните часове, е
извършено двукратно обследване от експерти на РИОСВ Пловдив и Община Пловдив на районите, от които са
сигналите. При тези проверки не е констатирано наличие на
неприятни миризми, описани в сигналите.
В заключение данните от автоматичните мониторингови
пунктове, разположени на територията на гр. Пловдив
показват стойности, които са в съответствие с нормите,
определени с наредбите по КАВ.
Превишения се
наблюдават по показател фини прахови частици – ФПч10 и
ФПЧ2,5.
Сигналът е пренасочен по компетентност към Община Гоце
Делчев.
За инвестиционно предложение “Център за красота и
здраве” в УПИ №011029, м. „Катранкьовото”, землището на
с. Паволче, общ. Враца, като част от ваканционно селище
„Babe Ka Village” от затворен тип, е внесено уведомление в
РИОСВ - Враца.
В изпълнение на чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС след
преглед на постъпилото уведомление за горепосоченото ИП
и приложената към него документация е установено, че
същото може да бъде отнесено към т. 10, б. „б” на
Приложение 2 на ЗООС и подлежи на процедура по
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
На основание чл.4а от горецитираната Наредба, цялата
документация по преписката е изпратена по служебен ред за
становище по компетентност до БДУВДР - Плевен
В хода на процедурата по ОВОС, след получаване на
становището от БДУВДР - Плевен и предвид изискванията
на чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС, както и във връзка с
Наредбата за ОС на възложителя ще бъде изпратено
уведомително писмо, с което ще бъде уведомен за
действията, които трябва да предприеме по отношение на
процедурата по реда на глава шеста от ЗООС.
Към настоящия момент в РИОСВ - Враца няма внасяно
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за горецитираното ИП, както и не е издавано Решение
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
за същото ИП.
Във връзка със сигнала относно организираната от СНК
„Усмивка“, гр. Бургас инициатива по повод Международния
ден на младежите за доброволческо писане на писма в
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12.08.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в
гр. Малко Търново.

РИОСВ – Бургас

бутика и последващото им пускане в морето, експерти от
Басейнова дирекция за Черноморски район и РИОСВ –
Бургас присъстваха на мястото на събитието.
Планираното събитие завърши с размяна на посланията
между младежите и в морето не се хвърлиха бутилки. Така
беше предотвратено замърсяване на акваторията пред
бургаския плаж.
Сигналоподателят е уведомен от РИОСВ – Бургас чрез
изпратено писмо на електронната поща.
На 22.08.2013 г. от експерти на РИОСВ - Бургас са
извършени проверки на площадките за производство на
дървени въглища, собственост на "Чаркол" ООД, гр. София
и "Веста плам" ООД, гр. Малко Търново. При проверките е
констатирано следното:
"Веста плам" ООД работи от 8.00 ч. до 17.00 ч., всеки ден и
предвид това, че в сигнала се твърди, че замърсяването на
въздуха на гр. Малко Търново се получава през нощните
часове, дейността на дружеството не може да бъде причина
за тези замърсявания.
"Чаркол" ООД работи при непрекъснат режим на работа - 24
часа в денонощието. На площадката на дружството е
разположена мобилна инсталация за производство на
дървени въглища по роторен способ, състояща се от горивна
камера и две сушилни камери. Горивната камера се явява
като пречиствателно съоръжение, в което става изгаряне на
всички отделени при пиролизата компоненти и в тази връзка
емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са
сведени до минимум. Дружеството е представило протоколи
с резултатите от извъшени собсвени периодични измервания
на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от
комините на инсталацията, резултатите от които показват, че
няма превишения на нормите, за допустими емисии на
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния
въздух от обекти дейности с неподвижни източници на
емисии. В момента на проверката инсталацията работи при
нормален технологичен режим, без видимо отделяне на
димни газове в атмосферния въздух от монтираните
съоръжения. Производствената дейност е започнала в
началото на месец юли 2013 г.
Проведена е среща между директора на РИОСВ - Бургас и
кмета на община Малко Търново, на която е взето решение с
мобилна автоматична лаборатория за непрекъснат
мониторинг на състоянието на атмосферния въздух на
община Бургас да се разположи (за известен период от
време) в района на жилищтната зона на гр. Малко Търново, с
която да се направят измервания за качеството на
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Разкопан извор за питейна вода в
района на община Аврен.
Сигнал по отношение на проверка на
експерти на РИОСВ – Бургас за
изтичане на фекални води на морски
плаж „Бутамята“.

Община Аврен

В с. Ветринци, общ. Велико Търново

Община Велико Търново

РИОСВ - Бургас

атмосферния въздух. В зависимост от получените резултати
от измерванията ще се предприемат и съответните действия
от компетентните органи.
Сигналът е пренасочен по компетентност към Община
Аврен.
На 13.08.2013 г . от експерт на РИОСВ – Бургас съвместно с
подателя на сигнала концесионер на плажа и кметския
наместник на с. Синеморец, общ. Царево извършиха
проверка на място. При проверката не е констатирано
изтичане и заустване на отпадъчни води на плажната ивица,
нито към прилежащите морски води. Водата в морето е с
естествен цвят и мирис. При оглед на пътя, разделящ
водосборното дере от морски плаж „Бутамята“ е
констатирано, че част от почвата на пътя е влажна. Между
плажа и черен път, разделящ морски плаж “Бутамята“ от
водосборно дере до ваканционно селище /в.с./ “Аполония
палас“ и хотелски комплекс “Бела Виста“ са изградени
канализационни шахти, през които в момента на проверката
протича вода, притежаваща характерния вид и мирис на
битово – фекална. Не е констатирано преливане на
отпадъчни води от шахтите и замърсяване на прилежащи
терени. До морски плаж “Бутамята“ е изградена и
функционира канално - помпена станция (КПС) „Поляните“,
в която постъпват отпадъчните води от околните хотелски
комплекси.
Последващ контрол на място е извършен на 19.08.2013 г.
съвместно с представител на Регионална здравна инспекция
(РЗИ) – Бургас на ваканционното селище и на морски плаж
„Бутамята“, в присъствието на кметския наместник на с.
Синеморец, началника на район Царево към „ВиК“ ЕАД –
Бургас и управителите на фирмите, стопанисващи обектите.
Констатирано е:
Няма преливане на отпадъчни води от канализационни
шахти на ваканционното селище, нито изтичане на
отпадъчни води на морски плаж „Бутамята“ или в
прилежащите морски води. Водата в морето е с естествен
цвят и мирис. В момента на проверката отпадъчните води от
в.с.
„Аполония палас“ протичат нормално през
канализационни шахти към КПС.
С цел недопускане на преливане на отпадъчни води от
канализационните шахти, на управителя на „Агроинвест АДС“ ЕООД, собственик на в.с. „Аполония палас“, е дадено
предписание с постоянен срок: минимум два пъти седмично
да бъдат почиствани канализационните шахти на
ваканционното селище.
Сигналът е пренасочен по компетентност към Община

арендатор на земи превозва с камиони
през селото неизвестно за жителите
вещество/препарат във форма на малки
червени гранули.
В центъра на долната махала на селото
се
извършват
товаро-разтоварни
дейности в непосредствена близост до
къщите.
Пътят е осеян с превозваните от
камионите гранули.
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В гр. Ябланица, на площад Оборище се
извършва търговска дейност; има
детска площадка до която са поставени
контейнери за отпадъци; в района на
площада атмосферния въздух се
замърсява с изгорели газове на МПС.
Сигнал за бездомни кучета на
територията на Община Сливен.
Постъпил
сигнал
за
отчитане/неотчитане на водата за
битови нужди в с. Крушевец, община
Созопол.
В землището на с. Мечкул, общ.
Симитли е открит мъртъв белоглав
лешояд.

Община Ябланица

От три месеца насам в с. Станянци,

Община Годеч

Община Сливен
Община Созопол

РИОСВ - Благоевград

Велико Търново.
От експерти на община Велико Търново съвместно с
жалбоподателя е извършена проверка на място, при която е
констатирано, че по главната улица на с. Ветринци има
разпиляване от транспортиране на комбинирана тор, с която
се подхранват земеделски земи, стопанисвани от "Краси"
ЕООД, гр. Велико Търново. На фирмата е дадено
предписание за почистване и измиване на замърсените
участъци, и за недопускане на повторно замърсяване, както и
да не извършва товаро-разтоварна дейност на горивосмазочни материали и препарати на територията на
населеното място.
При неизпълнение на предписанието, фирмата ще бъде
санкционирана, съгласно разпоредбите на Наредба за
околната среда на територията на Община Велико Търново.
Сигналът е пренасочен по компетентност към Община
Ябланица.

Сигналът е пренасочен по компетентност към Община
Сливен.
Сигналът е пренасочен по компетентност към Община
Созопол.
На 19.08.2013 г. от експерти на РИОСВ – Благоевград
съвместно с подателя на сигнала и представител на Фонд за
дивата флора и фауна е извършена проверка на място, при
която след извършен обход е намерен труп на белоглав
лешояд (Gyps fulvus) в непосредствена близост до малък
водоем в землището на с. Мечкул, община Симитли, област
Благоевград. Същият е маркиран с марка № К 46.
По данни на представителя на Фонд за дивата флора и
фауна, птицата е пусната на свобода на 14.03.2013 г. в
изпълнение на проект „Живот за Кресненския пролом“,
съфинансиран от финансовия инструмент LIFE на
Европейския съюз, както и от частни организации.
По данни на подателя на сигнала, птицата е била във
водоема и е преместена на сушата. Взети са проби от
ветеринарен специалист с цел установяване на причина за
настъпилата смърт. След получаване на резултатите от
ветеринарномедицинската експертиза ще бъдат предприети
последващи действия от страна на РИОСВ – Благоевград.
Сигналът е пренасочен по компетентност към Община Годеч
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общ. Годеч, няма питейна вода.
В с. Драготинци, общ. Сливница, има
мандра, която периодично, предимно
във вечерните и нощни часове, изпуска
отпадъчни води в реката, приток на р.
Нишава.
Понякога
изпуска
отпадъчните води и в другото дере в
селото.

От известно време в атмосферния
въздух на гр. Видин се усеща
неприятна миризма.

РИОСВ - София

РИОСВ – Монтана

На 31.07.2013 г. от експерти на РИОСВ – София съвместно с
представител на Басейнова Дирекция за управление на
водите – Дунавски район с център Плевен е извършена
проверка на обект „Млекопреработвателно предприятие“, с.
Драготинци, стопанисвано от ЕТ „Спас Стефанов–Белите
камъни“, при която се констатира, че в река Габра
преминаваща на 100 м от „Млекопреработвателно
предприятие“ има изграден канал – тръба с диаметър ф 160
мм, който отвежда отпадъчните води от изгребаната яма,
намираща се в сградата на млекопреработвателното
предприятие, директно в реката. В момента на проверката
няма изтичане на отпадъчни води, но има само следи от
отлагания и органолептично е установено миризма на цвик.
При проверката се установи и наличието на друга тръба с
диаметър ф 110 мм, която излиза също от сграда на
млекопреработвателното предприятие и отива в земята.
Тръбите се намират на кота терен от външната страна на
сградата в посока север. Около мястото е мочурливо и
заблатено.
Дадени са предписания за преустановяване изтичането на
отпадъчни води от площадката на обекта и замърсяване на
прилежащия терен, затапване на тръбите и представяне на
договор за водоснабдяване и договор за почистване на
изгребната яма.
За констатираните нарушения е съставен Акт за
установяване на административно нарушение.
На 23.08.2013 г. в град Видин е извършена проверка от
експерти на РИОСВ – Монтана и представител на община
Видин в присъствието на жалбоподателя. Проверени са:
паркинга пред ТЕЦ „Видахим” АД към „Видахим” АД, гр.
Видин; паркинга и зоната за отдих край „Кнауф България”
ЕООД; района около речната гара на града; централната част
на крайречния парк на гр. Видин – „Телеграф капия”;
районите около крепостта „Баба Вида”, Дунав мост ІІ
„Видин – Калафат” и асфалтовата база към „БКС –
Бъдинстрой” АД, гр. Видин. В момента на проверката не е
усетена неприятна миризма в тези райони с изключение на
района около Дунав мост ІІ „Видин – Калафат”, където е
усетена лека миризма на биологично разлагаща се
растителност вследствие на високите летни температури, тъй
като поради маловодието са се образували леки заблатени
участъци в дадения район на р. Дунав. На община Видин е
указано, в рамките на своите компетенции, да предприеме
действия за събиране на повече информация и от други
контролни органи: Регионална здравна инспекция – гр.
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Силна миризма и замърсяване на
околната среда от площадка, на която
се произвежда компост в гр. Хасково.

РИОСВ – Хасково
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Замърсена плажна ивица в района на
Военния Полигон с. Тюленово.

Община Шабла
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В гр. Перник (кв. „Калкас“) в близост
до шламохранилището на ТЕЦ
„Перник“ има силно запращаване на
атмосферния въздух.

РИОСВ - Перник

Видин, Областна дирекция по безопасност на храните – гр.
Видин за евентуално наличие на животински обекти и
екарисажи в района, като възможен източник на
неприятните миризми.
След получаването на сигнала експерти на РИОСВ –
Хасково извършиха проверка на място на 22.08.2013 г. в 20
часа.
При проверката е установено, че компостирането се
извършва на земеделска земя /нива/, която се намира извън
регулацията на кв. Болярово, непосредствено до границите
на квартала от юг. Нивата е заградена с телена ограда, а
частта върху която се извършва компостирането е
бетонирана. В момента на проверката има три купчини смес
от слама и птичи тор. По време на проверката
органолептично е констатирано, че няма наличие на
неприятни миризми от купчините.
От северната страна на терена, на около 50 метра има
заграден с дървена ограда открит обор. При проверката на
обора и около него няма натрупан торов отпад и не се усеща
миризма на тор.
На 30.08.2013 г., от служители на община Шабла е
извършена проверка на плажната ивица от района на СО
„Кария“ на юг, през плажа под полигона на ВФ 36780, гр.
Шабла, до къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, на север,
предвид, че брегът в района на с. Тюленово, община Шабла,
е скалист и няма плажна ивица (няма и военен полигон).
При проверката е констатирано наличие на изхвърлени
(вероятно при силно вълнение) отпадъци, основно върху
плажната ивица под горецитирания военен полигон.
На 03.09.2013 г. е извършено почистване на плажната ивица
(от СО „Кария“ до къмпинг „Добруджа“) от натрупаните
отпадъци, като събраните отпадъци са извозени до Депото за
неопасни отпадъци на гр. Шабла.
На 21.08.2013 г. е извършена незабавна проверка, съвместно
със зам. кмета на Община Перник и кмета на кв. Калкас. При
проверката е констатирано, че сигналът е основателен.
На 23.08.2013 г. в РИОСВ - Перник е проведена среща с
изпълнителния директор на Топлофикация Перник АД,
еколога на дружеството и представител на наета от
дружеството консултантска фирма. Становището на
Изпълнителния директор е, че от страна на дружеството са
предприети мерки и не се допуска замърсяване на
атмосферния въздух от посоченото по-горе депо.
Във връзка със сигнала от 23.08.2013 г е извършена повторна
проверка на 26.08.2013 г. на сгуроотвал 7-ми септевмри на
ТЕЦ Република, в присъствието на жителките на кв.Калкас,
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В източния край на гр. Пловдив има
наличие на гъст черен дим.

РИОСВ - Пловдив
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Община Своге
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По брега на р. Искър, в района на гр.
Своге с камиони се изсипват
строителни отпадъци.
Замърсяване на рилските езера.
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Община Гоце Делчев
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Поставяне на отрова в с. Мусомища,
община Гоце Делчев, в резултат на
което животните измират.
Липса на указателни табели и
маркировка на територията на НП
„Централен Балкан“.

ДНП „Рила“

ДНП „Централен Балкан“

подали сигнала.
Предприети действия от страна на РИОСВ-Перник:
По повод допуснато замърсяване на атмосферния въздух на
Топлофикация Перник АД е изпратена покана за съставяне
на трети пореден АУАН. На дружеството ще бъде наложена
нова санкция в максимален размер.
От експерти на РИОСВ - Пловдив е извършена проверка на
място, при която не се констатира наличие или миризма на
дим, както и изгаряне на отпадъци в района, вследствие на
което би могло да се формира и наблюдава дим.
След извършена проверка от служители на община Своге
замърсените с отпадъци терени са почистени.
Състоянието на езерата в циркуса на Седемте рилски езера е
добро. Не са установени замърсявания от туристите,
свързани с техните посещения. От 2004 година ежегодно
един път в края на сезона (края на август – средата на
септември) Регионална лаборатория Благоевград към
Изпълнителна агенция по околна среда извършва взимане на
водни проби, на които се прави анализ на параметри
съгласно заповед на министъра на околната среда и водите.
Получените данни от мониторинга показват, че няма
промяна на параметрите във водите на езерата от циркуса на
Седемте рилски езера. Единствено се наблюдава минимално
повишаване съдържанието на нитритен азот, но той се
отчита за всички обследвани езера на територията на парка.
Всички дейности на територията на Национален парк „Рила”
включително и в района на Седемте рилски езера, както и
режимите и нормите, съгласно зонирането на парковата
територия са регламентирани в сега действащия План за
управление на парка.
След представяне на официални становища от организации в
Дирекция „Национален парк Рила”, относно въвеждане на
лимит на разрешителен режим на посещенията в района на
Седемте рилски езера, въвеждането на посетителски такси и
след преценката им, предложенията и отправените
препоръки, отнасящи се до промени в режимите и нормите,
ограниченията и управлението могат да залегнат в новия
План за управление на парка, който ще се изпълнява за
следващия десетгодишен период.
Сигналът е пренасочен по компетентност към Община Гоце
Делчев
След извършената проверка от служители на Дирекция
„Национален парк Централен Балкан” (ДНПЦБ), Парков
участък Клисура е констатирано следното:

1. Туристическата маркировка от населените места до входа
на националния парк не се поддържа от ДНПЦБ, а от
Български туристически съюз и няма механизъм, по който
ДНПЦБ да инвестира средства за нея.
2. Старата инфраструктура на входа на националния парк,
документирана в снимка № 348-9, към дата 04.09.2013 г. е
демонтирана и извозена извън парка.
3. В местността Равна река туристическата пътека излиза от
границите на парка, като бетонната сграда, за която се
споменава в сигнала е старата Розинска мандра и се намира
извън границите на НП Централен Балкан.
4. Относно стадата, описани в сигнала - съгласно Годишният
план за паша и ползване на сено в Национален парк
Централен Балкан за 2013 г. – посочените места, където е
имало домашни животни и кучета са пасищни райони в
Парков участък Клисура, предоставени за ползване на
животновъди, след провеждане на съответната процедура от
ДНПЦБ. В плана за управление на Национален парк
Централен Балкан е регламентирано, че „Стадата се
групират до 300 глави овце и до 100 глави едър добитък.
Всяко стадо може да се съпровожда от най-много три кучета,
които задължително носят спъвачки”.
При всички извършени от служителите на парковата охрана
проверки, пастирите на двете стада са открити при стадата
си в определените им пасища, а мястото където нощуват е
постройката на Розинска мандра. Пастирите са
предупредени да не пашуват животните си на
туристическите маршрути и са подписали декларации за
това.
Ежегодно, на територията на НП Централен Балкан пашуват
над 25 000 бр. домашни животни, стадата на които са
придружавани от овчарски кучета. Наистина в определени
райони на НП съществуват нападения на туристи от такива
кучета, въпреки че в повечето случаи стадата са придружени
и от пастири. Овчарските кучата предпазват стадата от щети,
нанасяни от мечки и вълци и в повечето конфликтни
ситуации с посетители на НП, случаите са регистрирани в
непосредствена близост до пашуващи в момента стада от
домашни животни.
ДНПЦБ поема агажимент през 2014 г., в рамките на
Годишният план за паша и ползване на сено в Национален
парк Централен Балкан, да въведе строги правила и
процедури недопускащи и ограничаващи случаите на
подобни нападения, както и да въведе статистическа
регистрация и поддържане на база данни на всички кучета
използвани от пастирите през пасищния сезон.
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Наличие
на
нерегламентирани
сметища в района на с. Вакарел и с.
Бузяковци.
Липса на питейна вода в гр. Кричим.
Замърсяване с оборска тор в с.
Буйново, община Смолян.
Неприятна миризма на водите на р.
Черна след ПСОВ – Смолян.

В морската вода на малкия плаж в гр.
Лозенец има наличие на бели бучки.

Община Ихтиман
Община Кричим
„ВиК“ ЕООД, гр.
Пловдив
Община Борино
РИОСВ – Смолян

РИОСВ - Бургас

5. Ръждясалата табела при паметника на революционера и
организатор на Априлското въстание Никола Караджов и
самият монумент са поставени и изградени от жители на гр.
Клисура. Служители на ДНПЦБ демонтираха и отстраниха
табелата.
6. Старите дъски и цимент в м. Ветровити преслап и
табелата към дата 04.09.2013 г. са отстранени и извозени от
територията на парка.
7. От х. Ехо до м. Беклемето всички табели и табла със
неподходящ външен вид са демонтирани. Предстои
производството и монтирането на нови.
8. Маркировката от входа на парка в местността Чатал чучур
за х. Ехо и х. Козя стена до м. Беклемето е достатъчно ясна,
като освен жалоните по билната част има видима лентова
маркировка, нанесена по дървета и камъни.
Поради екстремалните атмосферни условия във високата
част на планината информационните/указателните табели по
туристическите маршрути в парка се амортизират в
сравнително кратки срокове. ДНПЦБ предприема действия
за своевременното им ремонтиране или подмяна с нови.
Сигналът е от компетентността на Община Ихтиман
Сигналът е пренасочен по компетентността към Община
Кричим и „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.
Сигналът е пренасочен по компетентност към Община
Борино
На 27.08.2013 г. и 29.08.2013 г. са извършени проверки на
ГПСОВ – Смолян от експерти на РИОСВ - Смолян.
И при двете проверки не е установено наличие на миризма,
която да се разпростира на километри до околните села или
до гр. Смолян.
На 30.08.2013 г. експерт на РИОСВ - Бургас, съвместно с
представител на БДУВЧР - Варна и РЛ Бургас извършиха
обход на горецитирания район, при които се установи:
изхвърлени на брега бели образувания – различни по форма
и големина. Незначителни количества се наблюдават във
водата. Най-много са установени на плаж Лозенец –
централен. На плаж Бутамята не се наблюдават никакви
замърсявания. Водата в морето навсякъде е с естествен цвят
и няма видим филм, опалесценция на повърхността от
плаващи петна.
Взети са за физикохимичен анализ и са изследвани пет
проби, от плажовете Лозенец, Корал, Варвара, Арапя, устие
на река Велека. Взета е проба и от белите образувания.
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В кв. „Речица“ на гр. Сливен
питейната вода е негодна за пиене.

Министерство на
здравеопазването

Анализите бяха извършени от Регионалните лаборатории на
Изпълнителната агенция по околна среда в Бургас и Стара
Загора.
Според заключението на експертите от Басейнова дирекция
Черноморски район – Варна, в пробите се наблюдават
превишения по показателите разтворен кислород и азот
амониев. Предвид отчетената температура на водата, над
25°С, тези стойности са характерни за летния сезон, което е
свързано с цъфтежа на водорасли в този период.
Относително
високите
стойности
на
показателя
„екстрахируеми вещества”, показват органично замърсяване
– мазнини, неразтворими във вода. Не е установено
съдържание на нефтопродукти в пробите от морската вода. В
съдържанието на твърдата гранулирана проба преобладава
палмитиновата киселина - основна съставка на палмовото
масло. Тя не е разтворима във вода. Предвид резултатите и
мащаба
на
замърсяването,
експертите
отхвърлят
възможността причината за него да е брегови точков
източник. Вероятен източник е плавателен съд и дейностите,
свързани с почистването му.
С писмо РИОСВ - Бургас е информирала кметовете на
общините Приморско и Царево за уведомяване и съдействие
на концесионерите/наемателите на плажове за почистване на
отпадъка от плажните ивици. Потърсено е и съдействието на
областния управител на област Бургас за организиране на
почистването на плажни ивици и последващото третиране на
отпадъка.
На 05.09.2013 г. е извършен последващ контрол по
почистване на плажните ивици: Приморско – север и юг,
Лозенец Централен, Корал, Варвара и залив преди с. Варвара
/мост на път Царево – Ахтопол – неактивна плажна ивица/.
Констатирано е, че плажовете с концесионери/наематели са
почистени. Установено е само на плаж Приморско юг между
камъните на брегоукрепителните буни единични бройки от
образуванията и в момента на проверката е започнало
ръчното им събиране. В неактивната плажната ивица в
залива преди с. Варвара е констатирано, че на малка площ
има бял материал от белите образувания, примесен с
черупки и пясък.
Сигналът е пренасочен по компетентността към
Министерство на здравеопазването.

