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Сигнал
1. Строителни отпадъци от
големи
инфраструктурни
европейски проекти на гр. София
се изхвърлят край гр. София,
върху частни бивши земеделски
земи.
2. Нерегламентирано депониране
на строителни отпадъци при
изпълнението
на
инфраструктурни
обекти
в
района на гр. София.

Отговорна
институция
РИОСВ - София

Предприети действия
Във връзка с постъпилите сигнали от РИОСВ София са предприети следните
действия:
1. Извършена е проверка по документи на „Геотехмин” ООД, „Виктория Транс
2007” ЕООД, „ГБСД - инфраструктурно строителство” АД, „Елаците мед“ АД,
като е констатирано следното:
- „Геотехмин“ ООД:
В периода 01.01.2012 г. - 30.08.2013 г., дружеството участва в реализация на
два инфраструктурни проекта по договори с „Метрополитен” ЕАД.
Образуваните, при реализация на проектите, чисти земни маси се предават
на„Рин груп” ООД, за приемането им в кариера.
Строителните отпадъци, генерирани от дейността на дружеството, се предават
за транспортиране, по силата на сключени договори с „Трак-топ-рецикъл”
ЕООД (притежаващо Регистрационен документ № 12-РД-612-00/13.08.2010 г.
за транспортиране на отпадъци) и „Дева Транс” ООД (притежаващо
Регистрационен документ № 12-РД-886-00/17.12.2012 г. за транспортиране на
отпадъци).
Генерираните строителни отпадъци се извозват до депо за обезвреждане на
строителни отпадъци кв. „Враждебна”, с оператор „Софинвест“ ЕООД
(притежаващо Разрешения за дейности с отпадъци №№ 12-ДО-45900/11.08.2004 г.÷ 12-ДО-459-08/19.06.2012 г.) и за нуждите на „Пътища и
съоръжения” АД (по тяхно указание), а земните маси до терен на „Дева Транс”
ООД и до терен на „Холсим кариерни материали” АД (на последните две
фирми са извършени проверки на място).
Представен е транспортен дневник на СО, които дружеството води като
възложител.
„Геотехмин” ООД, притежава Регистрационен документ № 12-РД-111100/24.09.2013 г. за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци. В
тази връзка в РИОСВ – София е налична отчетна книга, подадена от
дружеството за заверяване. Към момента на проверката, дружеството не е
извършвало дейност по издадения регистрационен документ.
- „ГБС-ИС” АД:
„ГБС-ИС” АД е дружество от корпоративната група на „Главболгарстрой“ АД,
което специализира в областта на пътното строителство и изграждането на
линейни инфраструктурни обекти. Участието на дружеството в изпълнение на
поръчките е самостоятелно и/или в обединение с „Главболгарстрой” АД.
„ГБС-ИС” АД не притежава регистрационен документ за извършване на
дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. В тази връзка има
сключено споразумение от 23.07.2009 г. между двете дружества, с което
дейностите по транспортиране на отпадъците от обектите се извършват от коли
на „Главболгарстой” АД, но за сметка на „ГБС-ИС” АД.

Представени са Решение № 00-ДО-299-00/23.07.2009 г. на „Главболгарстрой”
АД, издадено от МОСВ и Регистрационен документ № 12-РД-746/01.03.2012 г.
на „Главболгарстрой” АД, издадено от РИОСВ София.
За периода януари 2012 г. - август 2013 г., дружеството има сключени два
договора за изпълнение на инфраструктурни проекти на територията на София
– град.
Представен е договор от 27.10.2010 г. със „Софинвест“ ЕООД за депониране на
отпадъци.
Във връзка с извършената проверка на „Софинвест“ ЕООД е констатирано, че
от „ГБС-ИС” АД е извършило предаване на строителни отпадъци през периода
януари - септември 2013 г - 3164,54 т., а през 2012 г. - 4908,08 т.
- „Виктория Транс 2007” ЕООД:
Дружеството притежава Регистрационен документ № 12-РД-921-00/17.01.2013
г. за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци. Представена е
отчетна книга за дейности с отпадъци, водена за отпадък с наименование почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, с данни за предадени
количества от отпадъка на „Холсим кариерни материали“ АД, по сключен
договор за доставка на чисти земни маси от 28.03.2013 г.
- „Елаците мед“ АД:
Образуваните от добива и преработка на медно-порфирни руди минни
отпадъци се управляват в съответствие с утвърден от Министерство на
икономиката и енергетиката План за управление на минните отпадъци. Същите
се депонират в специално изградени за целта съоръжения за съхранение на
минни отпадъци (насипища към Рудничен комплекс, Етрополе и
хвостохранилище „Бенковски” към Обогатителен комплекс, Мирково).
Съоръженията притежават необходимия капацитет за поемане на образуваните
отпадъци за срока на експлоатация на находището.
От извършените проверки на дружествата не са констатирани нарушения на
екологичното законодателство.
2. Извършени са проверки на място на посочени от подателите на сигналите
терени, при които е констатирано следното:
- терен, находящ се в гр. София, район Студентски, м. Малинова Долина,
източно от река Суха река, северно от Околовръстен път, на която извършва
дейност „Дева Транс“ ООД.
Терена е неограден.
За него има издадено Разрешение за строеж № 3/26.10.2012 г. на „Форин
Импортс България” ЕАД, издадено от Дирекция „Общински строителен
контрол” към СО, за насипване, депониране и подравняване на имоти в УПИ
№№ V-753, VI-758, кв. 76, м. Малинова долина”, р-н Студентски”- СО.
Разрешението е със срок до изчерпване на определените в проекта за
вертикална планиране количества земни маси за насипване.
„Дева Транс” ООД има сключен договор от 14.04.2011 г. със „Форин Импортс
България” ЕАД и договор от 15.10.2012 г. с „Тео Къмпани България” АД за
извършване на вертикална планировка на имотите.
В деня на проверката е констатирано, че на терена се извършва доставяне на
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01.10.2013 г.

„Зелен телефон“

През изминалата седмица, (в
един от дните 23-27.09.) е
изхвърлено голямо количество
натрошен фаянс (мивки и др.) в
района на могилата, между гр.
Каспичан и гр. Плиска.

РИОСВ - Шумен

чисти земни маси от различни юридически лица. На терена не се извършва
доставяне и съхраняване на строителни отпадъци. Констатирани са изхвърлени
строителни отпадъци, в дере опасващо границата на терена, за които отпадъци
не е установен извършителя.
Дадено е предписание на управителя на „Дева Транс” ООД, да се извърши
почистване на дерето от строителните отпадъци.
Извършен е последващ контрол, при които е констатирано, че предписанието е
изпълнено.
- терени на територията на район Младост и район Студентски - СО
При проверките е констатирано наличие на незаконни сметища от строителни
отпадъци, както и насипване на терени със строителни отпадъци и земни маси
на територията на м. „Широки рид“, район Младост и в кв. „Малинова
долина“, район Студентски. Част от терените се намират в между блокови
пространства, други са собственост на физически лица, същите са неоградени и
достъпът до тях е свободен.
В деня на проверката не се установени нарушители, както и наличие на
техника на проверените терена.
При извършените проверки на посочените от подателите на сигналите места не
е констатирано наличие на утайки от добива и преработката на полиметални
руди.
Във връзка с констатираното при проверките от РИОСВ София са дадени
следните предписания:
- на кмета на район Младост да се предприемат мерки и действия за почистване
на констатираните замърсявания със строителни отпадъци, да се предприемат
мерки и действия за предотвратяване и недопускане на замърсяване на
терените и да се представи информация в РИОСВ София за предприетите
мерки и действия от страна на районна администрация Младост, по дадените
предписания.
- на кмета на район Студентски да се предприемат мерки и действия за
почистване на констатираните замърсявания със строителни отпадъци на
територията на района.
От извършените проверки са установени замърсявания със строителни
отпадъци, но не може да се заключи, че става въпрос за отпадъци, генерирани
при осъществяването на инфраструктурните обекти на територията на
Столична община, както и че същите са от дейността на цитираните в сигнала
фирми.
От експерти на РИОСВ Шумен, съвместно с представители на община
Каспичан, кметство гр. Плиска, „Рока България“ АД и ОС “Земеделие”, гр.
Каспичан, е извършена проверка на място. При проверката е констатирано
следното:
Имот, собственост на ЕТ “ПМД Кладенец, е замърсен с керамични изделия с
произход „Рока България” АД.
Във връзка с констатираното е извършена проверка на „Рока България”АД.
Представени са документи за собственост на отпадъка; договор по чл.8, ал.1 от
ЗУО от 09.01.2013 г., сключен между “Рока България” АД и „Агрострой”
ЕООД гр. Нови пазар за предварително третиране и рециклиране чрез
компостиране на отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и
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„Зелен телефон“

Пресъхнали две чешми в района
на с. Ветрен, общ. Пазарджик.
Запитване за наличие на пречки
за
осъществяване
на
инвестиционни
намерения
свързани с изграждането на 2 бр.
вятърни
генератори
за
производство на електроенергия
в поземлени имоти
(ПИ) №
04090.18.152, в землището на с.
Било и ПИ № 65543.11.243, в
землището на с. Свети Никола,
община Каварна.
Замърсяване водите на река
Габра в с. Драготинци от
„Млекопреработвателно
предприятие“, с. Драготинци.

Община
Пазарджик
РИОСВ - Варна

РИОСВ - София

строителни материали (след термично обработване). Транспортирането на
отпадъка е извършено в периода 24.09.2013 г. - 25.09.2013 г. от „Агрострой”
ЕООД. Представен е приемо-предавателен протокол., с който „Рока България”
АД е предала отпадъка на „Агрострой” ЕООД, с цел оползотворяване.
Извършена е и проверка в „Агрострой” ЕООД гр. Нови пазар. Дружеството е
завело количеството приет отпадък от „Рока България”АД в отчетната книга за
отпадъци. По данни от отчетната книга приетия отпадък е третиран от
„Агрострой” ЕООД. По информация от управителя на “Агросторй” ЕООД,
дружеството е извършило транспорт на отпадъците на “Рока България” АД до
поземления имот, собственост на ЕТ “ПМД Кладенец”, без същите да са
оползотворени на утвърдената за целта площадка, собственост на “Агростой”
ЕООД.
Дадено е предписание на управителя на “Агростой” ЕООД да се почисти имот
№026 148, в землището на гр. Плиска, собственост на ЕТ “ПМД „Кладенец”,
от наличните отпадъци..
Изпратена е покана до представляващия “Агрострой” ЕООД за съставяне на
акт за установяване на административно нарушение.
Сигналът е препратен по компетентност към Община Пазарджик.
Със Заповед № РД-797/18.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите е
наложена забрана за строителство извън населените места на вятърни
генератори за производство на електроенергия и съпътстващата ги
инфраструктура – обслужващи пътища, подстанции, кабелни линии в Защитена
зона за опазване на дивите птици BG0002115 „Било, обхващаща землищата на
селата Сърнино и Александър Стамболийски, община Генерал Тошево;
Черноморци, Смин, Ваклино и Твърдица, община Шабла и Било, Белгун,
Септември и Нейково, община Каварна, област Добрич.

На 31.07.2013 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ
София и Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район с
център Плевен на „Млекопреработвателно предприятие“, с. Драготинци,
стопанисвано от ЕТ „Спас Стефанов – Белите камъни”. При проверката е
констатирано следното:
В р. Габра, отстояща на 100 м от предприятието, е установен нерегламентиран
канал, който отвежда отпадъчните води от изгребната яма, намираща се в
сграда на млекопреработвателното предприятие, директно в реката. Дадено е
предписание на собственика на Млекопреработвателното предприятие за
прекъсване (затапване) на нерегламентирания канал.
На 11.10.2013 г. е извършена нова проверка на обекта. При проверката е
констатирано следното:
При направения оглед на коритото на р. Габра не са констатирани отлагания от
производствени отпадъчни води на млекопреработвателно производство.
Видимо водите в реката са бистри и без мирис.
При оглед на производствената площадка на обекта е констатирано, че
отвеждането на отпадъчните води от санитарните помещения и от измиването

6

14.10.2013 г.

Електронна поща

7

15.10.2013 г.

Електронна поща

8

21.10.2013 г.

Електронна поща

Неприятни
миризми
от
свинеферми в района на с.
Опицвет.
Сеч на дървета в гориста
местност в района на община
Своге, с. Батулия.

РИОСВ - София

Постъпване на силно замърсени
отпадъчни води в „ПСОВ ЛЕКО
КО“ ЕООД, гр. Радомир.

РИОСВ –
Перник

Изпълнителна
агенция по
горите

на оборудването е в изгребна яма, след което водите се отвеждат в утайник, в
който постъпват и битово – фекалните отпадъчни води. От утайника водите се
отвеждат в шахта, в която се намира помпа с поплавък за изпомпването им.
Със специализирана транспортна техника се почистват утайника и изгребната
яма, които се заустват в канализацията на гр. Сливница, за което фирмата има
актуален договор с „ВиК“ ЕООД – гр. София.
В момента на проверката няма изтичане на производствени и битово-фекални
отпадъчни води от Млекопреработвателното предприятие в р. Габра.
С проверката е осъществен и последващ контрол, като е констатирано, че
даденото предписание за прекъсване на нерегламентирания канал е изпълнено.
Направен е експресен анализ на водна проба, взета от р. Габра на моста, на 100
м от бившето незаконно заустване в реката. Получените резултати показват, че
водите на реката отговарят на нормативните изисквания за типа река.
Сигналът е изпратен по компетентност до Българска агенция по безопасност на
храните и кмета на с. Опицвет, община Костинброд, като за предприетите
действия писмено да уведомят РИОСВ – София.
Сигналът е препратен по компетентност към ИАГ.
Извършена е проверка на място от служители на РДГ София, съвместно с
представители на ТП ДГС Своге, като е констатирано следното:
В района приоритетно се усвоява дървесина от възникнал пожар през 2012 г., с
цел същата да не се похаби и да не се създават предпоставки за каламитети.
След извеждане на сечта, сечищата ще бъдат почистени, ще се извърши
почвоподготовка и площите ще бъдат залесени. Пожарищата се намират в м.
Бельови къщи и м. Студен дол. Фирмите които усвояват дървесината са
„Семекс“ ЕООД и „Инси Експерт“, работещи съответно в обекти № 13435 и №
13742, за които има издадени съответни позволителни за сеч, които са част от
проверените досиета на тези обекти.
В района на с. Батулия се провеждат и редовни планирани лесовъдски
мероприятия (отгледни и възобновителни сечи) за 2013 г. Фирмите усвояващи
тези сечища работят в обекти № 13429; № 13743; № 13639 и № 13430. При
направената проверка на досиетата на тези обекти е констатирано, че има
издадени всички необходими документи: позволителни за сеч, технологични
планове, карнет описи и др. Работещите фирми в тези обекти са „Буката лес“ и
„Мургаш комерс“.
Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ Перник,
БДЗБР-Благоевград и Изпълнителната агенция по околна среда. При
проверката е констатирано следното:
Замърсени отпадъчни води с оранжев цвят са събрани в резервни басейни на
пречиствателната станция като е предотвратено унищожението на
биостъпалото на пречиствателната станция.
Замърсените води са постъпили на 20.10.2013 г. от канализационната мрежа на
гр. Радомир. Наложило се е отваряне на аварийния савак на вход ПСОВ поради
запълване на резервните басейни.
В момента на проверката аварийният савак е бил затворен и не е имало
заустване на непречистени води в р. Струма. От експерти на РИОСВ Перник е
извършено пломбиране на аварийния савак на ПСОВ.
Извършени са експресни анализи водите на р. Струма след заустване на
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22.10.2013 г.

Електронна поща

10

24.10.2013 г.

Електронна поща
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25.10.2013 г.

„Зелен телефон“
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25.10.2013 г.

„Зелен телефон“

Възникнали проблеми, свързани
със строителни дейности на
територията на село Кранево,
община Балчик.
Чрез инвестиционни проекти от
ЕС, Община Габрово изгражда
воден
цикъл,
тротоари
и
инфраструктура, като се изсичат
дървета на ул. „Л. Каравелов“ №
29 и ул. „Орловска“, гр. Габрово.
Замърсяване на атмосферния
въздух в с. Драгушиново от
запалено сметище.

Община Балчик

отпадъчните води от станцията. Показателите са били в нормални граници за
този участък на водното тяло.
При огледа на коритото на р. Струма, в участъка между точка на заустване на
авариен савак и точката на заустване на изход ПСОВ, не са установени
отлагания и утайки от замърсяване с оранжев цвят. Видимо водите са бистри
без оцветяване.
На 23.10.2013 г. са извършени проверки на четири обекти от индустриалната
зона на гр. Радомир: Галко АД, АК Електрик АД, Ветпром АД и Радомир
Метал Индъстрийз АД (заустващи отпадъчни води в канализационната мрежа
на гр. Радомир). Не е открит конкретен източник на замърсяването.
Дадено е предписание на ВиК ООД, гр. Перник да извърши обследване и
ревизия на главния довеждащ колектор от индустриалната зона на гр. Радомир
до вход – ПСОВ, с цел установяване на нерегламентирани зауствания в
колектора.
Сигналът е препратен по компетентност към Община Балчик.

Община Габрово

Сигналът е препратен по компетентност към Община Габрово.

РИОСВ - София

Реката край с. Мала Църква, общ.
Самоков, тече мътна, кална, сива
на цвят в резултат на строеж на
ВЕЦ над селото.

БДУВДР –
Плевен
РИОСВ - София

Сигналът е изпратен за предприемане на мерки и действия по компетентност
до кмета на община Самоков.
С писмо от 01.11.2013 г. е получен отговор от община Самоков, че е направена
незабавна проверка на място от служители на общинска администрация.
В момента на проверката на 25.10.2013 г. е установено, че няма запалено
сметище в района на с. Драгушиново. Направена е проверка и в района на
общинското депо за неопасни отпадъци на община Самоков, при която е
установено, че същото не гори.
На 31.10.2013 г. от експерти от БДУВДР – Плевен е извършена проверка на
място. Констатирано е следното:
В района се изгражда МВЕЦ „Роса“, за което БДУВДР – Плевен е издала
Разрешително за ползване на воден обект № 11140134/21.08.2012 г. с титуляр
„Хидро Еко Ват“ ООД.
Изграден е около 150 м. от напорния водопровод, изпълнен е подложния бетон
на сградата на МВЕЦ и се извършват изкопни работи по обособяване на
профила при речното водохващане и фундамента.
За инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ „Роса“ от РИОСВ
София проведена процедура по преценка за необходимост от извършване на
ОВОС, която е финализирана с Решение № 11-7/2008 г.
Дружеството „Хидро Еко Ват“ ООД има издадено Разрешение за строеж №
107/05.09.2013 г.
На 04.11.2013г., от експерти на РИОСВ София, съвместно с представители на
община Самоков. При проверката е констатирано следното:
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28.10.2013 г.

„Зелен телефон“

В момента се забелязва гъст
черен пушек, излизащ от ТЕЦ
„Бобов Дол“.

РИОСВ - Перник

14

28.10.2013 г.

Електронна поща
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29.10.2013 г.

Електронна поща

Проблем с два броя контейнери
за отпадъци.
„Защо проектът Океанариум,
който ще почне да бъде
изграждан през ноември в
Парк"Езеро"-Бургас,
НЯМА
направен ОВОС от РИОСВ Бургас?“

Общинска
администрация
РИОСВ - Бургас

На обекта се извършват строителни дейности. Скалните късове, камъни,
баластра и земни маси се извозват на терен в границите на обекта. Същите се
предвижда да се използват за обратен насип.
От извършения оглед на обекта, на коритото на р. Леви Искър и по пътя към
обекта не са установени замърсявания с отпадъци.
Дадени са предписания да не се допуска замърсяване на прилежащите терени
и терените в близост до обекта със строителни или друг вид отпадъци и
използваната техника и механизация да се поддържа в добро техническо
състояние с цел предпазване от замърсяване.
При проверките нарушения на екологичното законодателство не са
констатирани.
От информация, изкисвана от „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД е видно, че на 28.10.2013
г. в централата са работили EК1 (енергиен котел) и ЕК2 с натоварване средно
по около 190 MW електрическа мощност. Всички емисии от площадката се
изпускат организирано през Комин №1 и през Комин №2. Предоставените
данни от двете системи за автоматично измерване на изпусканите замърсители
в атмосферната показват следното:
- по отношение на спазването на нормите за замърсителите, изпускани от
Комин 1:
Не е установено превишение на максималния дебит отпадъчен газ, определен в
издаденото за обекта комплексното разрешително (КР).
Нормите определени в КР са спазени, с изключение на тази по показател
„прах”.
- по отношение на спазването на нормите за замърсителите, изпускани от
Комин 2:
Не е установено превишение на максималния дебит отпадъчен газ, определен
КР.
Нормите, определени в КР, са спазени с изключение на нормата по показател
„азотни оксиди”. Причина за превишенията е незавършената реконструкция и
модернизация на горивната уредба на ПГ№2 и ПГ№1 с внедряване на вторичен
метод за редукция на азотни оксиди-селективна некаталитична редукция;
От РИОСВ Перник, във връзка с констатираните несъответствия с
изискванията на нормативната уредба, спрямо дружеството е ще бъдат
предприети следните административно - наказателни мерки:
- налагане на текущата ежемесечна санкция за замърсяване на атмосферния
въздух от работата на ЕК3;
- съставяне на акт за констатираното неизпълнение на Условие 2.1. от КР
Подателят на сигнала е насочен по компетентност към съответната община.
От директора на РИОСВ Бургас е издадено мотивирано Решение № БС-88ПР/12.11.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е постановено да не се
извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изменение на ПУП-ПРЗ за
УПИ I и II в кв. 1 по плана Зона Изток – Парк Езеро, гр. Бургас, землище гр.
Бургас“ с възложител община Бургас.
Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието е разработена от възложителя - община Бургас.
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29.10.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния
въздух от завод „Пектин“, гр.
Перник.

РИОСВ - Перник
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30.10.2013 г.

Електронна поща

Изхвърляне
на
бетонови
отпадъци в коритото на р. Струма
в центъра на гр. Перник.

РИОСВ - Перник
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30.10.2013 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на река Лева в
района на кв. Бистрец, гр. Враца.

РИОСВ – Враца

Твърденията в сигнала, че е направена екологична оценка от софийска фирма с
изтекъл лиценз са неоснователни Съгласно изискванията на Наредбата за
условията и реда за извършване на ОВОС искането за издаване на решение за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС се внасят до
компетентния орган от възложителя на инвестиционното предложение.
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на
предназначението и/или начина на трайно ползване на земята;
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада
в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Найблизко разположени са: ЗЗ „Атанасовско езеро“ BG 0002077 и ЗЗ „Атанасовско
езеро“ BG 0002077 .
След извършена проверка по наличната в РИОСВ Бургас цифрова информация
е установено, че в УПИ I и II, в кв.1 по плана на Зона Изток-Парк Езеро, гр.
Бургас, община Бургас няма пясъчни дюни;
Решение № БС-88-ПР/12.11.2012 г. е публикувано на електронната страница на
РИОСВ Бургас на 13.11.2012 г. и същото не е обжалвано в законоустановения
срок.
На 31.10.2013 г., от експерти на РИОСВ Перник е извършена проверка на
обекта. При проверката е констатирано следното:
Част от бившия завод Пектин е продаден на „Пропърти рентъл сървисиз”
ЕООД, гр. София. На територията на новото дружество попадат и четири
изпускащи устройства /комини/, изградени към котелни централи на бившия
завод. Същите са недействащи.
Новият собственик отдава под наем част от помещенията на фирми с различни
дейности. При направения оглед е констатирано, че на единия от бетоновите
комини, в основата му, са премахнати част от тухлите и е оформено огнище.
При проверката не е констатирано изгаряне, а само следи от такова.
На собственика на площадката - Пропърти рентъл сървисиз ЕООД, гр. София
са дадени предписания да затвори оформения отвор на комина чрез тухли и
бетон и да не допуска изгаряне на отпадъци на площадката
На 08.11.2013 г., при извършена последваща проверка, е констатирано, че
даденото предписание за затваряне на комина е изпълнено.
От експерти на РИОСВ Перник е извършена незабавна проверка на място. При
проверката е констатирано следното:
Строителна техника на „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник насипва строителни отпадъци
и земна маса в коритото на р. Струма, с цел изграждане на временна рампа за
достъп до коритото на реката.
Дружеството е спечелило обществена поръчка към община Перник за
почистване коритото но р. Струма от тиня и блатна растителност.
Всички отпадъци от почистването на коритото, включително и временните
рампи за достъп, ще бъдат извозвани на депо, указано от възложителят.
От експерти на РИОСВ Враца е извършена незабавна проверка на място.
При проверката е констатирано, че водите на р. Лева (при “Железния мост”) са
видимо леко мътни, с кафяво оцветяване.
Не е констатирано наличие на умряла риба в реката и в рибарниците на ЕТ

“Байковец”, които се захранват с вода от нея.
Извършен е оглед на р. Лева в района на кв. „Бистрец”. Констатирано е, че р.
Лева преди вливане на Бистрешка река е видимо бистра без следи от
замърсяване. Река Бистрешка е мътнокафява и значително по-пълноводна,
поради което оттока на р. Лева се формира изцяло от нея. Замътняването на
реката се дължи на извършваните строително-ремонтните дейности във връзка
с водния цикъл на гр. Враца, включително и преминаване през реката на
пътностроителна техника.
Във връзка с подобен сигнал, постъпил РИОСВ Враца на 30.10.2013 г. за
замърсяване на р. Лева, в района на кв. Бистрец, от дейността на
млекопреработващо предприятие, собственост на “Млечен рай-2” ООД, порано същият ден е извършена проверка на обекта. При проверката е
констатирано следното:
Обектът има изградена и работеща пречиствателна станция за отпадъчни води.
Същата работи на автоматичен режим и в момента на проверката цикъла на
пречистване не е приключил, поради което няма отток на отпадъчи води от
млекопреработващото предприятие. Извършен е оглед на района около
мястото на заустване на отпадъчните води на дружеството, при който е
констатирано, че водите на реката са видимо бистри и коритото е чисто, без
следи от замърсяване.
Дружеството има издадено от БДУВДР-Плевен разрешително за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води. В изпълнение на условията в
разрешителното „Млечен рай-2” ООД извършва редовно собствен мониторинг
на отпадъчните води. При извършения контролен и собствен мониторинг, след
пускане в експлоатация на пречиствателната станция, не са констатирани
превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени с
разрешителното.

