ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2015 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

1

04.05.2015 г.

Електронна поща

2

07.05.2015 г.

Електронна поща

Сигнал
През 2014 г. в Община Враца е подадено заявление
за окастряне на клони пред жилищен блок в град
Враца и липса на отговор по него.
Публикация в електронна медия за замърсяване на
атмосферния въздух с вредни емисии от дейността
на фабриката за пелети на фирма „Проджетто
Еколоджиа“, гр. Разлог.

Отговорна институция
Община Враца
РИОСВ Благоевград

Предприети действия
На основание Закона за опазване на околната среда, чл.
15, ал.1, т.5, сигналът е препратен по компетентност на
Община Враца.
Цитираната инсталация се експлоатира от „Пирин
пеллет“ ЕООД, гр. Благоевград.
На 25.05.2015 г. от експерти на РИОСВ Благоевград е
извършена проверка „на инсталацията за производство
на пелети, в м. „Габравица“, землището на гр. Разлог.
Констатирано е, че:

инсталацията е съоръжена със секция за сушене
на дървесни стърготини и трици (ротационна сушилня с
директен контакт).
Източници на емисии в атмосферния въздух са:
Изпускащо устройство К1 (комин) към
барабанна ротационна сушилня с директен контакт при
сушене на дървесните стърготини;
Въздуховод към мелница за дребно смилане
(К2).

Инсталацията е с непрекъснат режим на работа.
Инсталацията подлежи на контрол чрез измервания,
съгл. чл. 62 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 (ДВ бр. 64/2005 г.) по
показатели „прах“ и „органични вещества“, определени
като органичен въглерод.
Извършените контролни измервания (на 20.12.2013 г. и
23.09.2014 г.) и проведените собствени периодични
измервания (СПИ) показват спазване на нормите за
допустими емисии.

дружеството е предприело действия по
оползотворяване на складираните на открито твърди
прахообразни материали (трици, дървесен прах и кори)
използвани като гориво в котела, както следва:
От месец март 2015 г. е отпочнато
производство на промишлени пелети. Представен е
Договор за доставка за производство на 6 000 тона/год.

промишлени пелети между „ELG ENERGY MON. IKE“,
гр. Солун, Р Гърция и „Пирин пеллет“ ЕООД.
Дружеството има намерение да монтира нова
инсталация за производство само на промишлени пелети,
като изпускащите устройства от двете сушилни ще бъдат
включени в общ комин, както и ще бъде изградено ново
пречиствателно съоръжение.
Според
управителя
на
дружеството
складираните количества на открито ще бъдат
оползотворени в промишлени пелети до 4 месеца.

3

07.05.2015 г.

Електронна поща

Постъпило възражение от организация „Фонд за
дивата флора и фауна“ срещу инвестиционно
намерение в землището на село Медвен.

РИОСВ Бургас

От РИОСВ Благоевград е дадено предписание на
дружеството, в срок до 25.09.2015 г. да предприеме
действия за изграждане на затворено помещение за
складиране на твърди прахообразни материали (трици и
дървесен прах от кори), съгл. изискванията на чл. 70, ал.
8, т. 1 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), с цел
недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния
въздух.
При неизпълнение на даденото предписание ще бъде
наложена принудителна административна мярка на
основание чл. 158, т. 3 от ЗООС (ДВ бр. 91/2002 г., с изм.
и доп..).
Срещу реализацията на инвестиционно предложение:
„Добив на скално облицовъчни материали от находище
„Полето“, землище с. Медвен, Община Котел“ с
възложител:
„БУЛГНАЙС“
ООД
са
получени
възражения.
Площта на инвестиционното предложение обхваща
поземлем имот, собственост на Община Котел и е с
начин на трайно ползване – Използвана ливада.
След преглед на постъпилите възражения срещу
инвестиционно предложение: „Добив на скално
облицовъчни материали от находище „Полето“, землище
с. Медвен, Община Котел“, с възложител: „БУЛГНАЙС“
ООД, от РИОСВ Бургас, като компетентен орган по
провеждане на процедурата по глава шеста от ЗООС, е
установено, че и община Котел изразява несъгласие с
планираното инвестиционно предложение, предвид,
целите, заложени в Програмата за развитие на туризма в
община Котел. Като приоритет за икономическото
развитие на община Котел е посочен отрасълът туризъм,
развиващ се основно в гр. Котел и в селата Жеравна,
Медвен и Катунище.
В тази връзка е изготвено писмо до Кмета на община
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07.05.2015 г.

Електронна поща

Извършване на комерсиални дейности в резерват
„Бистришко Бранище“, като планирано на 9 май
зимно изкачване на Голям Резен, Витоша.

РИОСВ София

5

07.05.2015 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирано сметище
местността Широка Поляна, Боровец.

РИОСВ София

6

08.05.2015 г.

„Зелен телефон“

Постъпил сигнал за силен шум от ТЕЦ „София“.

в

РИОСВ София

Котел за предоставяне на доуточняваща информация,
относно ПИ № 140001, а именно:
1. Има ли допускане за изготвяне и съответно одобрен
ПУП за ПИ № 140001.
2. В случай, че има одобрен ПУП за ПИ № 140001 има
ли заповед за допускане на изменението му.
3. С цел определяне на по-нататъшно процедиране на
инвестиционното предложение съгласно чл.2, ал.1, т.3 от
НУРИОВОС да се представи Решение на общински
съвет за допустимо ползване на ПИ № 140001, (в случай,
че има такова решение).
При произнасянето си, РИОСВ Бургас ще се съобрази и
отчете постъпилите възражения и становища.
На 07.05.2015 г., в РИОСВ София е проведена среща с
организаторите на мероприятието. След уточняване на
маршрута, е установено, че той попада в границите на
резерват „Бистришко Бранище“. Предвид статута на
защитената територия- резерват, предвидените дейности
по провеждане на мероприятието са забранени. На
организаторите е разяснен реда за провеждане на
подобни дейности на територията на Природен парк
„Витоша“.
Мероприятието е отменено от страна на организаторите.
Извършена е проверка от РИОСВ София „на място“,
съвместно с представители на Община Самоков и
Държавно горско стопанство – Самоков. Терена
представлява открита горска поляна, през която
преминава горски път. Констатирано е, че в посока запад
между горския път и гората са натрупани земни маси.
Натрупването видимо е от преди 3-4 г., поради
израсналата тревна, ниска горска и храстова
растителност.
На
терена
са
констатирани
нерегламентирано изхвърлени строителни отпадъци
(бетонни късове, асфалт). Чрез GPS, на който е качена
карта на бившето ДГС-Боровец е установено, че част от
терена с констатирани отпадъци е собственост на ДГСБоровец, а другата част на Община Самоков. На ДГСБоровец и на Община Самоков са дадени предписания за
почистване на терена от констатираните строителни
отпадъци. При констатиране на неизпълнение на
дадените предписания, от РИОСВ София ще бъдат
предприети съответните административно наказателни
мерки.
Причината за повишеното шумово натоварване е в

7

11.05.2015 г.

Електронна поща

Съществуваща нерегламентирана свинеферма в с.
Равно поле, общ. Елин Пелин, Софийска област.

РИОСВ София

8

11.05.2015 г.
25.05.2015 г.

Електронна поща
„Зелен телефон“

„От 16.03.2015г. заработи карабитната пещ на
Калцид Ад-Асеновград, при неспазване на
предписанието от 12.02. 2014 за подмяна на
остъклението на пещта и прилежащите згради.За
което се очаква и ще следим да ги
санкционирате.От аварийната клапа над
карабитната пещ почти всекидневно се изпускат не
филтрирани прахови частици, за които можем да ви
представим видео клипове с дата и час.При спиране
на тока филтъра спира а клапа се отваря с въздух и
до изстиване на пещта изхвърлят пепелта през
клапата.На 07.05.2015г.в бурята нямаха ток за
около час а преди десетина дни цяла нощ нямаха
ток за което може да проверите.При всяко спиране
на тока може да считате че аварийно се отваря
клапата и до изстиване на пещта или до
възстановяване на захранването се трови целият
град. Издайте предписание за изграждане на по
ефективни и независими филтриращи съуражения,
или забрана-спиране на производството“ .

РИОСВ Пловдив

следствие
на
планирано
пускане
на
нови,
високоефективни енергогенериращи мощности в ТЕЦ
„София“ с последващо продухване на нов паропровод.
Планираният срок за извършване на продухванията е
30.05.2015 г.
На 30.04.2015 г. от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка „на място“ -частен дом, находящ се
на адрес: с. Равно поле, община „Елин Пелин“, ул.
„Кокиче“ № 6. При проверката е установено, че в две
помещения се отглеждат общо 45 броя свине (3 бр. свине
– майки и 42 бр. малки, като са осигурени общо 10 бр.
места за свине майки).
Не са установени нарушения по Закона за управление на
отпадъците и по Закона за опазване на околната среда.
Предвид,
че
регистрацията
и
контрола
на
животновъдните обекти се извършва от Българска
агенция по безопасност на храните (БАБХ), жалбата е
изпратена за решаване по компетентност.
За изясняване на обстоятелствата по подадените сигнали,
от РИОСВ Пловдив са извършени следните проверки:
- на 22.05.2015 г. на площадката на „Калцит“ АД
- на 25.05.2015 г - обследване на района около „Калцит“
АД.
Констатациите от проверките са следните:
За дейността на „Предприятие за производство на вар,
варови разтвори, калциев карбид и ацетилен“,
собственост на „КАЛЦИТ“ АД, е издадено Комплексно
разрешително № 82/2005 г.
Дружеството изпълнява предвидения в комплексното
разрешително мониторинг, като резултатите показват
спазване на емисионните норми. От страна на оператора
се изпълняват изискванията за извършване на
своевременно уведомяване на контролния орган при
всяка промяна в обстоятелствата на работа на
съоръженията в обекта.
При извършената на 22.05.2015 г. проверка на
площадката са проверени „Карбиден цех“, както и
всички документи водени ежедневно от оператора,
съгласно поставените в комплексното разрешително
условия.
Констатирано е:
 в периода от 16.03.2015 г. до 22.05.2015 г.
„електродъгова пещ“ към „Карбиден цех“ работи в
нормален режим и натоварване. (От 16.10.2014 г. до

15.03.2015 г. „електродъгова пещ“ е била спряна за
профилактика и ремонт).
Ръкавният филтър след пещта работи, като стойностите
на технологичните параметри, са в съответствие с
определените съгласно условие 9.1.3.1, таблица 9.1.3.8 от
Комплексното разрешително.
В момента на проверката не е установено изпускане на
непречистени отпадъчни газове от аварийното
изпускащо устройство.
За цитираната дата 11.05.2015 г., както и за периода от
пускане на пещта от 16.03.2015 г. до 22.05.2015 г., във
водените дневници са отразени спирания за периоди от
около 15-25 минути, поради токови удари – на 05.05.2015
и 07.05.2015 г.
По отношение на цитираното в сигнала неизпълнение на
дадено предписание, свързано с възстановяване на
остъкляването на сградата, в която е разположена
електродъгова пещ е установено, че същото е изпълнено.
Възстановяването е изпълнено с ламаринени листове,
предвид естеството на работа в Карбиден цех – чести
вибрации, предизвикани от технологични операции,
свързани с изчукване и транспорт по релсов път на
произведената стопилка от калциев карбид и водещи до
счупване на прозорци.
На 25.05.2015 г., във връзка с подадения сигнал, екип от
експерти на РИОСВ Пловдив, които са на планови
проверки в района на гр. Асеновград, е извършено
обследване на района на „Предприятие за производство
на вар, варови разтвори, калциев карбид и ацетилен“,
експлоатиран от „КАЛЦИТ“ АД. При обследването не е
установено описаното от сигналоподателя обстоятелство
„около завода пада бял прах“. Констатирано е, че от
аварийното изпускащо устройство към електродъгова
пещ не се изпускат непречистени отпадъчни газове.
Районът около обекта не е с отложен прах, чийто
произход може да се свърже с производствената дейност
в обекта на „КАЛЦИТ“ АД.
От оператора е поискана информация за начина на
работа на съоръженията в обекта на 25.05.2015 г., от
която е видно, че съоръженията работят в оптимален
режим без аварии.
В заключение към момента на проверката не е
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11.05.2015 г.

Електронна поща

Сигнал срещу дейността на завода за целулоза и
хартия „Монди Стамболийски“ ЕАД.

РИОСВ Пловдив

установено наличие на източници на прахови емисии от
производствената площадка на „КАЛЦИТ“ АД, описани
в сигналите, които могат да бъдат свързани с
производствената дейност на дружеството.
На 12.05.2015г. е извършена проверка в „МОНДИ
Стамболийски“ ЕАД. Констатациите от проверката са
следните:
- натоварването на производствените мощности на
11.05.2015 г. е било в обичайните параметри, без
регистрирани аварийни и анормални режима на работа
на съоръженията. Същото е потвърдено и от
ежедневната справка, която операторът подава в
РИОСВ Пловдив. Следва да се има предвид, че
процесът в предприятието е при непрекъснат режим на
работа, като интензитета и натоварването на
производствените мощности е с постоянни параметри в
рамките на денонощието.
- не е извършвана промяна в технологията и
използваните суровини и материали - работи се по
класическа сулфатна технология за производство на
целулоза от иглолистна дървесина.
- от 14.04.2015 г. до 04.05.2015 г. производствената
дейност в обекта е била спряна за извършване на планов
ремонт, за което РИОСВ Пловдив е уведомена писмено.
При ремонта са извършени дейности, свързани с
модернизация на содорегенарционен котлоагрегат
/СРКА/, включваща промяна на използваното гориво –
преминаване от мазут на природен газ. Монтирани са
газовите горелки, горелка за изгаряне на лошо
миришещи газове, системи свързани с безопасната
експлоатация на СРКА след преминаване към
използване на природен газ, подмяна на цялото
електроуправление и е стартирало изграждането на
тръбната комуникация между цеха за целулоза и СРКА.
Стартирала е подготовката за доизграждане на
системата за улавяне и изгаряне в СРКА на
концентрирани некондензиращи газове. Предвижда се
тази модернизация да приключи през месец ноември на
2015 г.
При извършеното обследване на района не е установено
разпространение на описаните в сигналите неприятни
миризми, извън границите на производствената
площадка.
РИОСВ Пловдив, в рамките на своята компетентност,
предприема
всички
законови
мерки
с
цел
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11.05.2015 г.
12.05.2015 г.

Електронна поща
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12.05.2015 г.

Електронна поща

Наличие на черни сажди и мръсотия от комина на
нефтобаза Росенец. Замърсяването се наблюдава
около вилните зони и почивни станции в
защитената природна местност Отманлий.
По пътя Бургас – Созопол, в района на Рибарското
селище се усеща миризма на нефтопродукти.
„Естественото езеро от подпочвените води край
ямболското сметище се превърна в любимо място
на местните крави и кози. Животните, които
безпроблемно преминават през разкъсаните мрежи
на оградата на бунището, ежедневно намират
прохлада във водите на „сухото дере”, което
предстои да бъде превърнато в регионално депо за
отпадъците на 5 общини. Работниците на
„Водстрой 98” се опитват вече 24-и ден да
пресушат водоема, за да не изпадат министерските
и общинските чиновници в неловката ситуация да
правят първа копка на сметище в гьол. По техни
твърдения, дълбочината на езерото все още е 3
метра, независимо, че са увеличили броя на
помпите“.

РИОСВ Бургас

РИОСВ Стара Загора

предотвратяване замърсяването на околната среда от
производствената дейност на „Монди Стамболийски„
ЕАД.
На 08.05.2015 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Бургас, като е направен обход на района.
На 11.05.2015 г. е извършена проверка в Нефтен
терминал „Росенец“. На 24.06.2015 г. е съставен акт на
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за нарушение на чл.18,
т.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На 8 май 2015 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
съвместно с представители на Общинска администрация
Ямбол е извършена проверка „на място“ на общинско
депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци, с.
Хаджидимитрово, община Тунджа.
Към момента на проверката е констатирано, че не е
извършено запръстяване на натрупаните отпадъци на
работния участък и замърсяване със смесени битови
отпадъци и отпадъци от пластмасови и хартиени
опаковки по цялата отводнителна канавка по западната
граница на площадката на депото. Установено е, че е
разрушена оградата по южната граница на депото
(липсват бетонови колове и телена ограда) и частично е
нарушена телената ограда в източната му част.
За констатираните нарушения, до кмета на Община
Ямбол са дадени четири предписания с краен срок за
изпълнение: 10 юни 2015 г. В поставения срок е
извършено запръстяване на натрупаните отпадъци на
работния участък и са почистени нерегламентираните
замърсявания със смесени битови отпадъци и отпадъци
от пластмасови и хартиени опаковки по цялата
отводнителна канавка по западната граница на
площадката на депото. Съгласно информацията по писмо
от Община Ямбол, вх. № 2820/10.06.2015 г., с
възлагателно писмо от 05.06.2015 г. е възложено от ОП
„Комунални и обредни дейности“, Ямбол изпълнението
на дейностите по възстановяване оградата на
общинското депо.
Във връзка с изнесените в сигнала обстоятелства за
наличие на подпочвени води в клетка 1 на бъдещото
регионално депо за неопасни отпадъци – регион Ямбол,
на 2 юни 2015 г. експерти от РИОСВ Стара Загора
извършиха проверка „на място“. При направения оглед е
констатирано, че няма налични количества подпочвени
води в клетка 1 на бъдещото регионално депо за регион
Ямбол. По информация от Община Ямбол (писмо-
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В района на с. Малорад, общ. Борован, в близост до
жилищни постройки са разположени козарник и
кошара.
Публикувана информация в медиите: „Задържаха
четирима автокрадци, задигали и предавали
задигнатото за разкомплектоване“.

Община Борован

Запрашеност на атмосферния въздух в гр. Силистра
в резултат на изпълнение на инфраструктурни
проекти.

РИОСВ Русе

РИОСВ Стара Загора

отговор, вх. № ЗТ-42/10.06.2015 г.) са предприети мерки
и за отпушване на съществуващата система, която трябва
да отвежда събралата се от скатовете вода.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Община Борован.
На 21.05.2015 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Стара Загора в село Чинтулово, община Сливен.
В с. Чинтулово има две юридически лица, които
извършват дейности с излезли от употреба МПС-та и
притежават разрешителни за дейности по третиране на
отпадъци
съгласно
изискванията
на
ЗУО:
«Дестарциклинг» ЕООД, гр. Сливен, и «Ивонс 2006»
ЕООД, гр. В. Търново.
При извършената проверка е констатирано, че:
На площадката на «Дестарциклинг» ЕООД, към момента
на проверката са съхранени 6 бр. ИУМПС. След оглед на
обекта и преглед на талоните на приетите на площадката
коли, няма модел «ВАЗ».
Площадката на «Ивонс 2006» ЕООД към момента на
проверката не работи, което е указано с табела.
Визуално, през оградата, не са установени налични
ИУМПС-та в обекта.
РИОСВ Стара Загора ще продължи да упражнява
контрол в населеното място съгласно правомощията си
по действащото законодателство и при констатирани
нарушения ще прилага предвидените административни
мерки.
От експерти на РИОСВ Русе е извършена проверка „на
място“. Констатирано е, че на територията на гр.
Силистра се изпълняват следните инфраструктурни
проекти: „Изграждане на РПСОВ Силистра и
доизграждане на канализационна мрежа и частична
реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“.
Извършения от експертите обход и направени
констатации са както следва:
- Улични платна, при които се извършват строителни
дейности – голям процент на унос от прахови частици, в
резултат от строителната дейност;
- Улични платна в завършен вид и такива в процес на
предстоящо асфалтиране – не е почистен напълно уноса
от прахови частици от вече приключили строителни
дейности.
Резултатите от пункт „Профсъюзи“ за непрекъснат
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Отправено запитване относно изискванията и
процедурата за пускане в продажба на вносни
органични почистващи препарати за бебешки
шишета, играчки, препарат за пране и др.
1. Изтичане на субстанции от сметището за опасни
отпадъци във гр. Враца, до язовир Дъбник.
2. След разклона при „Химко“, посока гробищен
парк, има ями от двете страни на пътя, в които се
изливат септични отпадъци.

Министерство на
здравеопазването
РИОСВ Враца

мониторинг на КАВ не са регистрирали превишение на
концентрации на ФПЧ10 за месец април и май 2015 г.
На кмета на Община Силистра са дадени предписания за
представяне в РИОСВ Русе на допълнителни мерки за
контрол при осъществяване на строителните дейности на
територията на гр. Силистра, за максимално
ограничаване на неорганизираното разпространение на
прахови емисии в околната среда.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Министерство на здравеопазването.
На 21.05.2015 г. са извършени проверки „на място“ от
експерти на РИОСВ Враца. Направените констатации са
както следва:
Относно Депо за опасни и производствени отпадъци:
Обектът е собственост на „Камибо“ ООД и се намира в
местността „Костелевски връх“, в землището на гр.
Враца. Депото е изградено през 1996 г., с цел депониране
на образувани от производствената дейност на
“Химко”АД отпадъци - сух шлам, серен шлак, отработен
арбоцел и солеви отпадък и не се експлоатира от 2002 г.,
достъпът е ограничен, чрез бетонови блокове.
Дружеството има изготвен План за привеждане на
депото за опасни и производствени отпадъци в
съответствие с изискванията на Наредба №8 от
24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане
и експлоатация на депа и други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци (обн. ДВ, бр. 83/2004г.), изменена с Наредба
№6 (обн. ДВ, бр. 80/2013г.), който е утвърден с Решение
№00-05-02-01/2008г. от 15.01.2008 г. на Министъра на
околната среда и водите.
на 30.04.2015 г., след самосезиране от
публикация на интернет страница на информационна
агенция, от експерти на РИОСВ Враца е извършена
проверка „на място“. При проверката е констатирано, че
дрениране и отвеждане на атмосферните води от депото
е осигурено с дренаж, състоящ се от отвеждаща
канализация Ø 150 към открит канал О1 за отпадни води
на бившия торов завод. Дренажната система е изпълнена
от перфорирани в горната част PVC тръби, три
филтрационни шахти и контролен резервоар извън
стената на депото. Констатиран е минимален
повърхностен отток на дренажни (атмосферни) води към

контролния резервоар, в следствие на запушване на
филтриращите шахти. Оттичащите се води са видимо
бистри без следи от замърсяване и не достигат до
канавката, респективно и до пътното платно. С цел
недопускане свободно оттичане на атмосферните води от
площта на депото е дадено предписание да се изгради
допълнително утаително съоръжение, след което потока
да се канализира към контролния резервоар за
последващото им отвеждане към открития канал О1,
както и почистване на контролния резервоар от наноси и
растителна маса, със срок на изпълнение 22.05.2015 г.
При извършеният последващ контрол по изпълнение на
даденото предписание на 25.05.2015г. е констатирано, че
с цел локализиране на оттичащите се води от
филтрационния кладенец, е изграден земен утаител и
земна канавка за отвеждане на дренажните води към
контролния резервоар. Същият е почистен от наноси и
растителна маса и е покрит с бетонови панели.
Оттичащите се води са канализирани, количеството им е
минимално, видимо бистри и не се оттичат към пътната
канавка.
- на 21.05.2015г. е извършена нова проверка, при
която е направен оглед на територията на депото. От
едната филтрационна шахта е констатиран минимален
отток на дренажни води с консистенция на пяна с бял
цвят, която се отвежда повърхностно към земен утаител,
изграден в границите на депото, с цел локализиране на
оттока и последващото му отвеждане към контролния
резервоар, чрез допълнително изградена земна канавка.
Визуално е установено, че преливащата филтрационна
шахта е запълнена с шлам, което е довело до запушване
на изходната тръба отвеждаща утаените дренажни води
към контролния резервоар. Няма отток на води към
канавката и пътното платно. Извършен е оглед на
територията на тялото на депото, по време на който не е
установен отток на води с гореописаната консистенция и
цвят.
С писмо (с изх. №И-324/26.05.2015 г.) на управителя на
дружеството е дадено предписание да представи в
РИОСВ Враца актуална информация за изпълнението на
всяка една от дейностите в инвестиционната програма от
утвърдения План за привеждане на депото в
съответствие с нормативните изисквания, както и
изпълнението на условията от решението на министъра

на околната среда и водите за утвърждаване на плана. От
РИОСВ Враца ще бъде осъществен последващ контрол.
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Постъпило писмо относно извършването на
контрол върху излъчвателите на електромагнитни
полета, като антени на мобилни оператори и други.

Министерство на
здравеопазването
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Силен
шум
от
преминаващи
самолети,
хеликоптери, локомотиви, който се усеща в
жилищно помещение, намиращо се на ул. „Ген.
Иван Чернаев“ № 6, гр. София.

Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
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„Зелен телефон“

В с. Челопечене от около една седмица се усещат
силни, неприятни миризми от сметището в Долни
Богров. Има клетки в сметището, които не се
запръстяват.

РИОСВ София
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„Зелен телефон“

Сеч на дървета в местност „Купена“, около
летовището „Св. Константин“, над град Пещера и
по пътя от летовище „Св. Константин“ към село
Дорково (коларския път), местност „Везир Тепе“.

РИОСВ Пазарджик
Изпълнителна агенция по
горите към
Министерството на
земеделието и храните

По отношение на частта от сигнала отнасяща се за
изливане на отпадъчни води от септични ями на терени
в земл. на гр. Враца, е извършена проверка на 21.05.2015
г. Направен е обстоен оглед на имотите, находящи се в
близост до Нов гробищен парк на гр. Враца. Не е
констатирано нерегламентирано депониране на отпадъци
от септични ями и торов отпад.
На основание чл. 4, ал.5 от Наредба №9/1991 г. за
пределно допустими нива на електромагнитни полета в
населени територии и определяне на хигиенно-защитни
зони около излъчващи обекти, сигналът е изпратен по
компетентност на Министерството на здравеопазването.
На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от
шума в околната среда "министърът на транспорта чрез
определени от него служби осъществява контрол върху
въздухоплавателните средства и подвижния железопътен
състав относно шума, излъчван от тях в околната среда",
сигналът е препратен по компетентност на МТИТС.
На 17.06.2015 г., при извършения оглед от екпсерти на
РИОСВ София е установено, че на депото се извършва
запръстяване на работните полета в клетка №1, за което
са представени работни карти за запръстяване, съгласно
утвърдения работен проект в част „Технологична“.
Извършва се депониране на подситовата фракция от
сепариращите инсталации, намиращи се в кв.
Филиповци, с. Требич и кв. Суходол. По данни на
оператора, депониране в клетка №3 не се извършва.
Същата е изцяло запръстена. Извън работната площ на
клетките не се констатира замърсяване с отпадъци.
Извън границите на площадката органолептично не се
усещат миризми.
От РИОСВ Пазарджик е уточнено с жалбоподателя
местоположението на забелязаната сеч. Сечта не попада
в границите на защитена територия, по смисъла на чл.5
от Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г.), а
именно: резерват „Купена“.
В тази връзка сигналът е изпратен за предприемане на
действия по компетентност от ТП ДГС „Пещера“.
Предприетите действия от Регионална дирекция по
горите – Пазарджик са както следва:
На 02.06.2015 г. е извършена проверка от горски
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В резултат на извършване на ремонт на пътнотранспортните тунели в участъка Черепишки
манастир – с. Лютиброд се предвижда зазиждане на
пещера „Шишмановата пещера“.

РИОСВ Враца
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Замърсени терени със сметища на територията на
общините Ветрино, Суворово и Вълчи дол, общ.

РИОСВ Варна

инспектори при РДГ Пазарджик съвместно с
представители на ТП ДГС Пещера, както по документи,
така и на терена по пътя от летовище „Св. Константин“
към м. „Везир тепе“, при която се установи, че в района
се извършва ползване на дървесина в отдел 34, подотдел
„д“. В насаждението е предвидено по Лесоустойствен
проект извеждане на окончателна фаза на краткосрочно
постепенна сеч. Издадено е позволително за сеч №
0215647/08.01.2015 г. за общо 1060 куб. м. дървесина от
цялата площ на насаждението – 20,2 ха. Нарушения
относно изготвените съпътстващи документи, както и
извеждане на сечта не са констатирани.
На 02.06.2015 г. експерти от Регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) Враца е извършена
проверка „на място“. В момента на проверката е
установено, че се извършват ремонтно възстановителни
работи в пътен тунел при км 6+063 на път II-16 Мездра –
Своге от ДЗЗД “Трейс Своге” с възложител Агенция
“Пътна инфраструктура”. Посоченият тунел пресича
пещера “Шишмановата дупка” и на отворите към
галерията от двете страни на тунела е изградена зидария,
запечатка с торкет бетон и е положена изолация, а от
лявата страна на пътя е изпълнена бетонова стена с
височина 3м. Достъпа до част от галерията на пещерата е
свободен от р. Искър, а от лявата страна към галерия с
дълбочина около 3м е преустановен.
Пътно-транспортния тунел, които пресича пещерата се
използва от около 50 години и вероятността галерията от
лявата страна на пътя да се използва като място за
размножаване и зимуване на прилепи, защитени от ЗБР е
минимална. Предвид натовареността на движение на
пътя мястото отдавна е компрометирано като прилепно
местообитание.
Пещера “Шишмановата дупка” не попада в границите на
защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Пещерата попада в защитена зона BG 0000166
„Врачански Балкан” определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от
ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна, включена в списъка със защитени зони,
приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски
съвет (ДВ бр.21/2007г.). Защитената зона не е обявена
със заповед и няма забранителен режим.
През месец май и юни са извършени проверки от РИОСВ
Варна на общинските депа за битови отпадъци на
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Електронна поща

Извършване на строителни дейности в Защитена
територия „Деветашкото плато“ и Природна
забележителност „Марата“.

РИОСВ Плевен

общините в област Варна.
Обект на проверка са и общинските депа на общините
Ветрино и Суворово. На тези общини са дадени
предписания на основание чл.120 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) за почистване и
запръстяване на депата, с оглед осигуряване
незамърсяване на прилежащите терени с отпадъци.
В изпълнение на дадените предписания, от общините е
създадена
нужната
организация,
осигурени
са
необходимите изкопни земни маси, изчаква се
подходящо сухо време за изпълнение на дадените
предписания.
От РИОСВ Варна ще бъде извършена последваща
проверка „на място“ и при констатиране на
неизпълнение, ще се предприемат административнонаказателни действия.
На 29.05.2015 г. е извършена проверка „на място“.
Констатирано е че:
В границите на ПЗ „Марата“ не се извършва строителна
дейност и не се констатират нарушения на забраните от
Заповед № РД – 418/14.11.1995 г. на МОСВ (ДВ бр.
105/1995 г.), с която е обявена Природна
забележителност „Марата“.
На 19.05.2015 г. в РИОСВ Плевен е стартирала
процедура по реда на глава шеста от ЗООС- постъпило е
уведомление за инвестиционно предложение (ИП)
„Изграждане на многофункционално спортно игрище за
волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22х42
м. с изкуствена настилка и съпътстващите го помещения
и сервизни помещения“ в ПИ № 40261.106.1, землище с.
Крушуна.
ПИ № 40261.106.1, землище с. Крушуна попада в ЗЗ
„Деветашко плато“ BG 0002102, за опазване на дивите
птици, обявена със заповед № РД – 576/08.09.2008 г. на
МОСВ (ДВ бр.85/30.09.2008 г.), поправена със заповед
№ РД – 138/23.02.2009 г. (ДВ бр.21/20.03.2009 г.). ИП
подлежи на преценка за вероятната степен на
отрицателно въздействие върху целите на опазване на
Защитените зони. Процедурите по Глава шеста от ЗООС
и по чл. 31 от ЗБР се съвместяват по реда на чл.40 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони.
На 02.06.2015 г. са дадени указания за следващият етап

от
процедурата,
включително
за
достъп
на
обществеността до информацията за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС.
При извършената проверка на 29.05.2015 г. е установено,
че в ПИ № 40261.106.1, землище с. Крушуна няма
започнали строителни дейности и имота се ползва по
предназначение.

