ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛ ЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

1

5.10.2016 г.

Електронна поща

2

06.10.2016 г.

Електронна поща

3

06.10.2016 г.

Електронна поща

Сигнал
Наличие на теч по улицата пред хотел
„Атлантик“, к.к. „Чайка“, м. „Ален Мак“, гр.
Варна.
Нерегламентирано замърсяване с отпадъци и
нередовно почистване на контейнерите за
отпадъци в с. Гецово, общ. Разград.
Унищожен корен
на царска папрат при
извършване на сеч в защитена местност
„Топлище“, с. Коларово, общ. Петрич.

Отговорна институция
Министерство на
регионалното развитие и
благоустройство
Община Разград
РИОСВ Благоевград

Предприети действия
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на МРРБ.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност наобщина
Разград.
На 27.09.2016 г., в РИОСВ Благоевград е получено писмо
от кмета на община Петрич, с което инспекцията е
уведомена за започнато премахване на дървесна и храстова
растителност по воден и въздушен откос на водоеми на
територията на общината с цел възстановяване на
изправното им техническо състояние. Дейностите по
почистването се извършват във връзка с направени
предписания от Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор – Главна Дирекция „Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“. Към писмото
са приложени констативни протоколи за извършен оглед
на язовирни стени и съоръженията към тях и скици на
имотите, в които попадат съоръженията. Във връзка с това,
на 05.10.2016 г., от служители на РИОСВ Благоевград, с
участието на експерт от община Петрич (оператор на
язовирни стени), е извършена проверка на „място“ в
землището на с. Коларово, община Петрич, област
Благоевград. При проверката е установено следното:
Към датата на проверката (05.10.2016 г.) са почистени 8
(осем) броя язовири в землището на с. Коларово, община
Петрич, област Благоевград, които не попадат в граници на
защитени територии (по смисъла на Закона за защитените
територии) и в граници на защитени зони (по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие). При почистването е
премахната дървесна и храстова растителност в сервитута
на язовирните стени и облекчителните съоръжения на
язовирите, съгласно направените предписания от
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор –
Главна Дирекция
„Надзор на язовирните стени и
съоръженията към тях“.
При направения обход в Защитена местност „Топлище“
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11.10.2016 г.

Електронна поща

Постъпил
сигнал
за
авария/теч
в
междублоково пространство на територията
на общ. Бургас.
Замърсяване на атмосферния възух в района
на община Чирпан, вероятно от запалени
гуми.
На автомагистрала „Тракия“, преди първата
табела „Река Текирска“ вдясно от пътя, в
района на сграда на „Винпром“, между
Пловдив и Чирпан.

Община Бургас

5

12.10.2016 г.

„Зелен телефон“

6

12.10.2016 г.

Електронна поща

Сигнал срещу поставянето на трети незаконен
гараж на терен в кв. „Чародейка“, гр. Русе

Община Русе

7

15.10.2016 г.

„Мобилен зелен
телефон“
Електронна поща

ТЕЦ „Бобов дол“ работи изпускайки дим през
високия комин, който не е свързан със
сероотчистките.

РИОСВ Перник

Община Чирпан

(обявена със Заповед № 328 от 08.05.1992 г на
Министерство на околната среда), не е установено
увреждане на находището на папрат Величествена осмунда
(Osmunda regalis L.). Не е установено извършване на
дейности по почистване на дървесна и храстова
растителност на територията на защитената местност и в
близост до нея.
От РИОСВ Благоевград е дадено предписание, на кмета на
община Петрич, при почистване на язовири, попадащи в
граници на защитени зони (Натура 2000 места), да не се
допуска сеч на дървесна и храстова растителност извън
сервитута на язовирната стена и облекчителните
съоръжения, със срок постоянен.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на
общинаБургас.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на община
Чирпан.
Съгласно получената информация от общината, при
извършена проверка „на място“ от служители на сектор
„Екология“ към община Чирпан, е констатирано, че в
западната част на гр. Чирпан (ромската махала) в близост
до контейнер (тип „бобър“) са запалени пластмасови
изделия (бутилки, чаши), както и неголямо количество
битов отпадък. Огънят е потушен. Не е установен
извършител на деянието.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на община
Русе.
Във връзка с подадения сигнал по „мобилен зелен
телефон“ на 15.10.2016 г. /събота/ в 18.37 часа, е
извършена проверка на място на 16.10.2016 г./неделя/. При
проверката на място е установено че има изпускане на
отпадъчни газове от дейността на работещите енергийни
котли /ЕК/ №№1 и 2 през СОИ 1 и изпускащо устройство
/ИУ/ №2 , както и през ИУ №1.
ЕК №3, работещ със СОИ №2 не работят.
Към момента на проверката се извършват довършителни
дейности по изпълнение на дадено при предходна проверка
(15-17.09.2016 г.) предписание на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД да
осигури трайно техническо решение за неизпускане на
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух през

изпускащо устройство /ИУ/ №1 при нормален режим на
работа на енергийните котли и СОИ, със срок на
изпълнение 17.10.2016 г.
В дневника на дежурния инженер за часа, посочен в
сигнала 18.30 часа има запис, за включване на димен
вентилатор на ЕК3 след извършена ревизия и балансиране.
Дадено е ново предписание да се представи в инспекцията
писмена информация за предприетите технически мерки за
неизпускане на емисии през ИУ№1 в периоди извън
разрешените в КР. В изпълнение на предписанието в
инспекцията е постъпило писмо с вх. № 26-00-1237/3/ от
17.10.2016 г., с което уведомяват за направени
превключвания на основните съоръжения, като е разпален
и включен ЕК№3 към останалите работещи котли . На
18.10.2016 г. има входирано писмо с вх.№ 26-00-262/101/, с
което уведомяват за нови превключвания на основните
съоръжения, при което е изключен ЕК№1.
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17.10.2016 г.

Електронна поща

Палене на гуми, кабели, пластмаси, в района
на ж.п. гара „Захарна фабрика“, гр. София.

Столична община

9

17.10.2016 г.

Електронна поща

Сигнал срещу екарисаж, работещ под
наименованието
преработка
на
СЖП,
замърсява атмосферния въздух с неприятни
миризми.

РИОСВ Бургас

За контрол по изпълнение на даденото предписание за
недопускане на емисии през ИУ №1 в периоди извън
анормални режими на работа – разпалване и ремонт/авария
на СОИ, при спазване на Условие 9.2.7, Условие 9.2.8 и
Условие 9.2.9., при нормален режим на работа на
енергийните котли и СОИ ще бъде извършена последваща
проверка на място и при констатиране на неизпълнение ще
бъдат
предприети
съответните
административно
наказателни мерки.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Столична
община.
Обект „Птицекланица Чубра“ с. Чубра се експлоатира от
дружеството „Ависпал“ ООД. На 18.10.2016 г., след
постъпване на сигнала, е извършена проверка от експерти
на РИОСВ Бургас. В момента на проверката се извършва
консервиране на птичи продукти (патешки бут) и
производство на преработен животински протеин – храна
за домашни животни.
Извършен е оглед на производствената площадка и цеха за
производството на преработен животински протеин.
Деструкторът работи с натоварване 100 % и е в нормален
технологичен режим. Газовете отделяни при работата му
се отвеждат към система улавящи и пречистващи
съоръжения, които завършват с биофилтър за улавяне на
неприятните миризми. В момента на проверката

биофилтъра се оросява. Представен е дневник и
температурни диаграми за работата на деструктора. През
месец август той е работил 8 дни, месец септември 9 дни,
месец октомври за периода 01.10-18.10.2016 г. - 9 дни.
Операторът е извършил собствени периодични измервания
/СПИ/ на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от комина на парния котел през 2015 г. Резултатите
показват спазване на нормите за допустими емисии.
За всички хладилни инсталации се водят досиета за
проверки на херметичността със законоустановената
периодичност. В района около деструктора се усеща слабa
неприятна миризма. Не е констатирано разпространение на
неприятни миризми извън границите на производствената
площадка.
Дружеството има издадено разрешително от Директора на
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в повърхностни води с краен срок на
действие 12.09.2020 г.
По време на проверката се установи, че ЛПСОВ е в
изправност и функционира. Биологичното пречистване се
осъществява в биобасейн, след които водите постъпват във
вторичен утаител. Видно от експлоатационен дневник на
ПСОВ заустване на отпадни води във водния обект: дере,
приток на р. Мочурица е с дата 30.09.2016 г. Заустени са
120 м3. От тази дата до датата на настоящата проверка,
отново отпадъчни води не са заустени. Отчетени са
показанията на измервателното устройство(водомер) - 11
928м3. Заверен е експлоатационния дневник.
За производство на бяло месо дружеството притежава
Удостоверение за регистрация № 111/21.02.2013 г.
издадено от Областна дирекция по безопасност на храните
–Бургас, с което се удостоверява, че отговаря на Регламент
/ЕО/ №852/2004 г. и Регламент /ЕО/№ 853/2004 г., като
обект за производство на храни.
За производство на преработени животински протеини
(храна за животни) дружеството притежава удостоверение
за регистрация № 10 /13.11.2012 г. издадено от ОДБХБургас, с което отговаря на Регламент /ЕО/ №1069/2009 г.
като обект за производство на преработени животински
протеини от СЖП категория 3. Съгласно чл. 2 ал.2 т.8 от

ЗУО, законът не се прилага за СЖП, включително
преработени продукти по Регламент /ЕО/ №1069/2009 г. с
изключение на предназначените за изгаряне, депониране
или използване в съоръжения за биогаз или компост.
Дружеството притежава регистрационен документ, издаден
от РИОСВ-София за транспортиране на СЖП. На
площадката са обособени места и съдове за съхраняване на
наличните отпадъци. СЖП кат. 3 до влагането му в
производството се съхранява в хладилен фургон върху
бетонирана площадка. При проверката не се представи
отчетна книга за отпадъците. Дадено е предписание в
седем дневен срок да се представи в РИОСВ Бургас.
Предписанието е изпълнено.
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19.10.2016 г.

Електронна поща

Неприятни миризми, в нощните часове,
продължават да се усещат в атмосферния
въздух на гр. Разград.

РИОСВ Русе

Дружеството „Ависпал ”ООД никога не е функционирало
като екарисаж.
На 19.10.2016 г. от експерти на РИОСВ Русе са извършени
извънредни проверки в гр. Разград по повод множество
сигнали за неприятни миризми. Осъществен е обход в
района на Градската пречиствателна станция (ГПСОВ) и
Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води
(ЛПСОВ) на „Биовет“ АД – клон Разград в Западната
промишлена зона на града. В момента на проверката е
установено, че пречиствателната станция на „Биовет“ АД
не работи. Допуснато е изпускане на непречистени
отпадъчни води в река Бели Лом от дейността на
дружеството, което е довело до разпространение на
неприятни миризми. От изхода на пречиствателното
съоръжение са взети водни проби за анализ.
На дружеството са дадени предписания за спазване на
параметрите и контрол на пречиствателната станция, и за
незабавно уведомяване на РИОСВ Русе в случай на
анормален режим на работа. При неработеща ЛПСОВ
операторът следва незабавно да преустанови работата на
производствената инсталация до привеждането в
техническа изправност на пречиствателното съоръжение.
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25.10.2016 г.

Електронна поща

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в
района на „тир паркинг на източната дъга на

Столична община

РИОСВ Русе ще продължи да се осъществява контрол на
обектите, а за констатираното нарушение на условието в
Комплексното разрешително на „Биовет“ АД – клон
Разград
ще
бъдат
предприети
съответните
административно-наказателни мерки.
На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за управление на
отпадъците, сигналът е изпратен по компетентност на
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25.10.2016 г.

Електронна поща
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25.10.2016 г.

Електронна поща
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26.10.2016 г.

„Мобилен зелен
телефон“

околовръстното“.
Неприятни миризми от стар санитарен възел,
намиращ се в частен имот, на територията на
община Белоградчик.
Нерегламентирано заустване на тръба за
отпадни води от частен имот в началото на
река Съзлийка, село Казанка, обл. Стара
Загора.

Нерегламентирано сметище в землището на
село Куцина, общ. Полски Тръмбеш, обл.
Велико Търново.

Община Белоградчик
РИОСВ Стара Загора
БДДР Плевен

РИОСВ Велико Търново

Столична община.
На основание чле. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Община
Белоградчик.
Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, БД
Пловдив и Община Стара Загора в присъствието на
сигналоподателя.
При огледа е установено наличие на новоизградени тръби,
вкарани
в
съществуваща
отводнителна
тръба.
Отводнителната тръба се зауства в десен приток на р.
Казанска, село Казанка. В момента на проверката няма
изтичане на битово – фекални води. Водата след
отводнителната тръба е чиста с единични мазни петна по
повърхността.
След огледа на реката е издадено предписание на община
Стара Загора за почистване коритото на реката от
растителни и битови отпадъци и недопускане на
последващо замърсяване. За новоизградените тръби е
информирана общинска администрация – Стара Загора за
предприемане на действия по компетентност.
На 27.10.2016 г. от експерти на РИОСВ Велико Търново е
извършена проверка „на място“.
След проведен разговор с подателя на сигнала е обходен
участък съвместно с кмета на село Куцина, от
кръстовището на главен път Велико Търново – Русе до
корекцията на р. Янтра.
При
проверката
е
установено
образувано
нерегламентирано замърсяване зад помпената станция от
няколко камари растителни и строителни отпадъци. След
това замърсяване се намира сметището на селото, което
към настоящия момент не е рекултивирано. На
територията на селото има въведена система за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване
и
събраните отпадъци се депонират на общинското депо за
ТБО на гр. Полски Тръмбеш. Към настоящия момент на
селското сметище се изхвърлят предимно растителни и
строителни отпадъци, които след натрупване се разриват и
запръстяват.
Дадено е предписание на кмета на населеното място за
почистване
на
образуваното
нерегламентирано
замърсяване, намиращо се зад помпената станция в селото.
От РИОСВ Велико Търново ще бъде осъществен
последващ контрол по изпълнение на даденото
предписание и при констатиране на неизпълнение ще

бъдат
предприети
наказателни мерки.

съответните

административно

