ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

16.09.2014 г.

„Зелен телефон“

В местност Стубело, с. Крайници, община
Дупница, върху земя от 150 дка е
образувано нерегламентирано сметище, а
река Джубрена, в района на селото, се
замърсява от казан за варене на ракия.

РИОСВ Перник

2

17.09.2014 г.

Електронна поща

Наличие на отпадъци във водите на р. Искър
в района на Искърското дефиле. Отпадъците
се пропускат от ВЕЦ.

РИОСВ София

3

17.09.2014 г.

„Зелен телефон“

Наводнение на къщи и улици в село

БДУВДР Плевен

Предприети действия
От експерти на РИОСВ Перник е извършена проверка „на
място“. При проверката е констатирано следното:
От двата казана за изваряване на ракия в селото не се заустват
отпадъчни води в р. Джубрена. В коритото на реката не е
установено наличие на джибри. И на двата обекта има
изградени изгребни ями за събиране на отпадъчните води от
изваряването на ракията.
При направения оглед (съвместно с кмета на селото), в
местност „Стубело“, е констатирано наличие само на отделни
малки количества от растителни и строителни отпадъци
покрай земеделски път. Дадено е предписание на кмета на с.
Крайници за почистване и извозване на отпадъците до депо за
неопасни отпадъци.
РИОСВ Перник ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание и при констатиране
неизпълнението му ще приложи съответните административно
– наказателни мерки.
На 18.09.2014 г., от експерти на РИОСВ София, съвместно с
представител на община Своге, е извършена незабавна
проверка. Направен е оглед по течението на р. Искър, в частта
на Искърското дефиле около МВЕЦ „Прокопаник“ и
„Церово“, на територията на община Своге.
При проверката е констатирано наличие на отпадъци от
опаковки от пластмаса (на площ от около 80 кв.м.) във
водното огледало пред входа и прилежащите територии в
района на МВЕЦ „Прокопаник“ и наличие на същите
отпадъци (на площ от около 40 кв.м.) във водното огледало
пред входа и прилежащите територии в района на МВЕЦ
„Церово“.
Дадено е предписание на кмета на община Своге да извърши
контрол по почистването на гореописаните отпадъци, за което
писмено да се уведоми РИОСВ София.
РИОСВ София ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание и при констатиране
неизпълнението му ще приложи съответните административно
– наказателни мерки.
На 19.09.2014 г., от експерти на БДУВДР Плевен е извършена

Белопопци, община Горна Малина, област
София, поради обилни валежи, непочистено
от растителност корито на реката и
изпускане на водите на язовира, намиращ се
накрая на селото.

4

25.09.2014 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
производствените дейности на завод за
трикотажни изделия „Наталия“ АД, гр.
Стара Загора.

РИОСВ Стара Загора

проверка „на място“. При проверката е констатирано
следното:
Язовир „Белопопци“ е пълен до около 0.40 м под преливния
ръб на преливника. Основния изпускател работи и е отворен.
Речното корито от язовир „Белопопци“ до края на с.
Белопопци не е коригирано и е обрасло с дървета, храсти и
друга растителност.
В с. Белопопци речното корито е с ниски брегове, на нивото
на уличните платна и с дълбочина около 1.00-1.50 м. Към
момента на проверката реката не е преливала.
По информация на кмета на с. Белопопци, при дъждовете на
16.09.2014 г., реката е преляла в един участък на селото, като
щетите са минимални и е искано да бъдат предоставени
средства за подобряване на проводимостта на речното корито,
но същите (към монетна) не са осигурени.
На 07.10.2014 г., от експерти РИОСВ Стара Загора е
извършена проверка на „Наталия” АД, Стара Загора. При
проверката е констатирано следното:
По компонент „Атмосферен въздух“:
На площадката на дружеството са инсталирани два броя
котли:
- № 1 ПКГ 1, който работи с гориво природен газ и изпуска
отпадъчните газове в стоманобетонов комин с височина 50 м .
Котелът временно е изведен от експлоатация;
- № 2 ПКМ 4, който работи с твърдо гориво – донбаски
въглища и изпуска отпадъчните газове в стоманен комин с
височина 17,8м. и има монтирано пречиствателно съоръжение.
На котела са извършени собствени периодични измервания на
концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух. Представеният протокол от изпитване показва, че не
са регистрирани стойности, превишаващи регламентираните
норми за допустими емисии на вредни вещества в
атмосферния въздух.
Не са представени Протокол № 16 за въвеждане в
експлоатация на горивните съоръжения и разрешение за
ползването им. В тази връзка на изпълнителния директор на
дружеството е дадено предписание документите да бъдат
представени в РИОСВ Стара Загора.
Потенциален източник на емисии на интензивно миришещи
вещества е машина „Шпанрама“, в участък „Суха апретура”.
По предписание на РИОСВ Стара Загора (дадено при
предходни проверки) е изградено и въведено в експлоатация
пречиствателно
съоръжение
за
обезмирисяване
на

отпадъчните газове от машината. Машина „Шпанрама“ няма
байпасна линия – втори газоход за отвеждане на отпадъчните
газове в атмосферния въздух, т.е. невъзможно е да се игнорира
пречиствателното
съоръжение
при
нейната
работа.
Пречиствателното съоръжение е снабдено с таймер и
магнитвентил, така че автоматично, на определен период от
време, се допълва с вода, което гарантира постоянното
наличие на вода в обезмирисителното съоръжение, с оглед
осигуряване на неговата ефективна работа.
Дружеството е извършило собствени периодични измервания
на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от
машина „Шпанрама“. Не са регистрирани стойности,
превишаващи регламентираните норми за допустими емисии
на вредни вещества в атмосферния въздух.
През месец юли 2014 г., с мобилната автоматична станция на
РЛ – Стара Загора, е извършено имисионно измерване за
качеството на атмосферния въздух до жилищния блок на
подателите на сигналите. Регистрирано е единствено
превишение на средноденонощната норма по показател „фини
прахови частици до 10 микрона“.
По компонент „Води“:
На площадката на дружеството има изградена смесена
канализационна
система.
Формиращите
се
от
производствената дейност отпадъчни води (основно от цех
„Багрилно-апретурен“), битово-фекалните и дъждовни води се
отвеждат в канализационната система на гр. Стара Загора,
съгласно договор с „В и К“ ЕООД, Стара Загора.
По фактор “Отпадъци“:
От дейността на дружеството се формират следните отпадъци,
за които се води отчетна книга в електронен вид:
- отпадъчни парцали, които се съхраняват в закрит склад и
периодично се продават на различни контрагенти;
- пластмасови, хартиени и картонени опаковки, които се
съхраняват в двора на дружеството в метални транспортни
контейнери и се предават на „Хартекс” ООД. Представен е и
договор с „БулЕкопак” АД;
- метални отпадъци, които се съхраняват в дружеството и се
предават на „Феникс инверс” ООД;
- пепелина (влажна) от мокрото очистване на изходящите
димни газове и сгурия от изгарянето на въглищата в котела,
които се съхраняват в метален транспортен контейнер и
периодично се предават на „Феролекс ресайкъл” ЕООД;
- битови отпадъци, които се съхраняват в събирателни съдове

и се депонират на депо за неопасни отпадъци. Предават се
отпадъци и на СК „Загора” ЕАД.
Данните от отчетната книга на дружеството, която се води в
електронен вид, не са нанесени в заверената от РИОСВ Стара
Загора отчетна книга на хартиен носител.
Дадени са предписания на изпълнителния директор на
дружеството да се представят копия на сключените договори
за предаване на отпадъци с „Хартекс” ООД, „Феролекс
ресайкъл” ЕООД и СК ”Загора” ЕАД и отчетната книга за
отпадъци да се води и на хартиен носител.
„Опасни химични вещества и смеси“:
За дейността си дружеството използва 7 чисти вещества,
багрила и текстилни спомагателни средства. Същите се
съхраняват в склад, който е обезопасен, няма връзка с
канализацията, в оригинални опаковки и по съвместимост. В
помещението има средства за пожарогасене и е снабдено с
принудителна вентилация. Представени са актуални
информационни листове за безопасност на всички химикали.
Дружеството е изготвило оценка на безопасността за
съхранение (утвърдена и подписана от изпълнителния
директор), в която са включени обща инструкция за безопасна
работа с опасни химични вещества.
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03.10.2014 г.

„Зелен телефон“
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08.10.2014 г.

„Зелен телефон“
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13/14.10.2014 г.

„Зелен телефон“

Силна запрашеност в централната част на
гр. Перник от извършващите се строителни
работи в района
Атмосферния въздух в центърът на гр.
Свищов се замърсява от отоплителната
инсталация на кафе – аперитив „VIP“
Неприятни миризми от ф. „Изола Петров“, в
с. Чепинци.

Община Перник
Община Свищов
РИОСВ София

РИОСВ Стара Загора ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при констатиране
неизпълнението им ще приложи съответните административно
– наказателни мерки.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Перник.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Свищов.
На 22.10.2014 г., е извършена съвместна проверка от експерти
на РИОСВ София, представители на Столична община, р-н
Нови Искър, с. Чепинци и представители на фирмата, за
определяне разпространението на неприятни миризми от
дейността
на
„Производствено-складова
база
за
хидроизолационни материали“, стопанисвана от „Изола
Петров“ ЕООД.
Извършен е обход на производствената площадка и извън нея,
като са определи 6 бр. точки извън площадката с цел
определяне разстоянието на разпространение на неприятни
миризми. Органолептично е установено наличието на
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16.10.2014 г.

27.10.2014 г.

Електронна поща

„Зелен телефон“

„Здравейте, пиша ви относно един пункт за
изкупуване на отпадъци който се намира в
гр.Габрово в бившия завод "Картал"който е
на 200м от общината.Пункта е тук вече
около 5 год. собственика се казва Пламен
,почти всяка седмица той и неговите
подчинени палят нощем гуми за да горят
медни
отпадъци,няколко пъти идват
проверки от РИОСВ Велико Търново/зная
защото виждам бял бус с регистрация ВТ и
на него пише регионална инспекция по
околна среда и води/но не могат да го хванат
в момент когато гори.Преди седмица
изпратих един комшия да му предаде тръби
и винкели като исках да разбера как се казва
фирмата с която работи пункта ,да но след
като му купили отпадъка не му издали
никакъв документ,а само му дали 55лв.и
една хвърчаща бележка с предлог че сега е
забранено изкупуването от физ.лица .Питам
се защо този човек продължава да работи
както на него му е удобно, ,явното му
укриване на данъци /след като не издава
документи е ясно/.Моля вие да се заемете с
този пункт защото трябва д! а се вземат
някакви по-сериозни мерки.“
Сеч на гора в Защитена местност „Туловска
кория“, с. Тулово, община Мъглиж

РИОСВ Велико Търново

РИОСВ Стара Загора

неприятни миризми в две точки по посока на вятъра.
Към момента на проверката обектът работи на едносменен
режим на работа при петдневна работна, от 08.00 до 17.00 ч.
В момента на проверката се е произвеждал Полизол 4,5 kg/m2,
като производствената линия е работила с натоварване около
100 %.
Предстои да бъдат предприети административно - наказателни
действия спрямо дружеството във връзка с констатираното
нарушение.
На 23.10.2014 г., от експерти на РИОСВ Велико Търново е
извършена проверка на място.
Проверен е единственият пункт, намиращ се на територията на
бившия завод „Картал“, стопанисван от „Крисинвест“ ООД,
гр. Габрово.
При извършения оглед на територията на пункта не е
констатирано изгаряне на гуми, както и остатъци от
извършено горене.
Дружеството има издадено Разрешение за дейности с ОЧЦМ,
НУБА и ИУЕЕО.
Води се отчетност на получените отпадъци, издава се
необходимата документация за съответната сделка.
Отпадъци от черни и цветни метали се изкупуват от
юридически лица, за което се издават
сертификат за
произход, договор и покупко-изплащателна сметка.
При проверката не се установи изкупуване на отпадъци от
черни и цветни метали от физически лица.
Посоченият в сигнала бял бус, с регистрация ВТ и надпис
Регионална инспекция по околна среда и води, не е в
движение от 2007 г.
РИОСВ Велико Търново ще продължи да осъществява
контрол върху дейността на обекта и при констатиране на
нарушения на законодателството в областта на опазването на
околната среда ще прилага регламентираните в нормативната
уредба мерки.
От експерти на РИОСВ Стара Загора е извършена проверка на
място. При проверката е констатирано следното:
В границите на ЗМ „Туловска кория – подотдел 248 „б“, „в“,
„г“ (по ЛУП от 2010 г. на ДГС – Мъглиж) са отсечени
единични дървета от вида габър на възраст над 50 години.
Отсечени дървета са маркирани с контролна горска марка и
червена боя от служители на ДГС – Мъглиж при извършена от
тях проверка със съставени констативни протоколи и
установено нарушение срещу неизвестен извършител.
През територията на защитената местност преминава горски
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28.10.2014 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване със строителни отпадъци на
територията на кв. „Лозенец“, Столична
община.

Столична община

път, по който е имало следи от преминаване на каруци.
В момента на проверката не е установено изсичане на дървета
в границите на защитената територия.
Служители ДГС – Мъглиж осъществяват постоянен контрол в
защитената местност, както и съвместни проверки с експерти
на РДГ и МВР, включително и през почивни и празнични дни.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на Столична
община.

