ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

22.11.2016 г.

„Зелен телефон“

Безразборно изхвърляне на отпадъци и
образуване на нерегламентирани сметища на
територията на с. Долно Ряхово.

РИОСВ Русе

2

07.12.2016 г.

„Зелен телефон“

На площадката на „Феникс“ в гр. Ловеч се
извършва изгаряне на отпадъци.

РИОСВ Плевен

Предприети действия
На 24.11.2016 г. oт експерти на РИОСВ Русе, съвместно
със служител на община Главиница е извършена проверка
„на място“ - на посочените от подателя на сигнала райони
в с. Долно Ряхово, община Главиница.
От направените констатации при проверката е установено,
че жалбата е основателна. На кмета на община Главиница
и кмета на село Долно Ряхово е дадено предписание за
почистване на замърсените терени. С писмо, вх. № АО
6140/06.12.2016 г. в РИОСВ Русе, кметът на община
Главиница, е уведомил РИОСВ Русе за незабавно
предприети действия и изпълнение на предписанието.
От РИОСВ Русе ще бъде извършена проверка „на място“ за
констатиране изпълнението на даденото предписание.
На 07.12.2016 г., незабавно, след получаване, сигналът е
подаден на „горещия телефон“ на община Ловеч за
извършване на проверка. При извъшената проверка „на
място“ от представители на общината, не е контатирано
горене на отпадъци на площадката на обекта.
На 08.12.2016 г., от експерти на РИОСВ Плевен е
извършена провека и на двете площадки в гр. Ловеч,
собственост на „Феникс Инверст“ ООД, гр. Ловеч. При
проверката е констатирано следното:
И на двете площадки, при проверката, не е констатирано
извършване на горене на отпадъци.
На една от площадките е констатирано следи,
наподобяващи от извършено горене (на площ около 2 кв.
м).
Дадени са предписания на управителя на дружеството да
не се допуска горене на отпадъци на територията на
обектите, собственост на „Феникс Инверст“ ООД и да се
изготви заповед, с която се забранява изгорянето на
отпадъци на територията на обектите, собственост на
дружеството, която срещу подпис, да се връчи на всички
служители, работещи на двете площадки.
РИОСВ Плевен ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при констатирано
неизпълнение ще приложи съответните административно –
наказателни мерки.

3

10.12.2016 г.

„Мобилен зелен
телефон“

Отпадъчни води от ракиен казан на фирма ЕТ
„Гина Желева“, се изхвърлят в река Каялийка,
в района на с. Върбица, общ. Димитровград.
Измира риба.

РИОСВ Хасково

4

12.12.2016 г.

„Зелен телефон“

От около 2 месеца от комина на ТЕЦ в „Овча
Купел 2“ идва постоянна, неприятна миризма
на изгоряло. И преди комина е работил, но от
началото на „зимния сезон“ има и неприятна
миризма.

РИОСВ София

На 14.12.2016 г. е извършена проверка на обекта.
Установено е, че в момента на проверката в обекта (ракиен
казан, собственост на ЕТ ,,Гина Желева”) работят два
казана за изваряване на ракия. От казаните изтичат
смесени производствени и охлаждащи води. При
направения оглед е констатиранo, че отпадъчните води се
изпускат в р. Каялийка без необходимото пречистване. Не
е констатирано наличие на умряла риба в реката. От
служители на РЛ – Хасково е взета проба за анализ от
отпадните води след казаните в точката на заустване.
На собственика на казана е дадено предписание незабавно
да прекрати работата на ракиения казан до получаване на
разрешително за заустване от БД ИБР Пловдив. От РИОСВ
Хасково е стартирана процедура по образуване на
административно наказателно производство за налагане на
имуществена санкция на нарушителя - на 04.01.2017 г. е
изпратена покана за съставяне на акт по Закона за водите.
От РИОСВ Хасково ще бъде осъществен последващ
контрол по изпълнение на даденото предписание и при
констатиране на неизпълнение ще бъдат предприети
съответните мерки, вкл. принудителни.
На 19.12.2016 г. от експерти на РИОСВ София е извършена
проверка „на място“ на производственатa площадка на
временната отоплителна централа (ВОЦ) „Овча Купел
2“, находяща се в гр. София, р-н „Овча Купел“, ул.
„Президент Линкълн“. ВОЦ „Овча Купел 2“ към
„Топлофикация София“ ЕАД е обект с Разрешително за
емисии на парникови газове № 107-Н0-И0-А1/2013 г.
На площадката са инсталирани 5 бр. водогрейни котли
(ВК) и 2 бр. парни котли (ПК), като ВК работят с основно
гориво природен газ и аварийно гориво мазут, а ПК
работят с основно гориво природен газ и аварийно гориво
нафта (газьол).
ВК и ПК изпускат емисиите си в атмосферата, посредством
газоходи в общо изпускащо устройство (ИУ) и Комин № 1
с височина 55 метра. Всички работни котли са оборудвани
с пробовземни точки на газоходите към тях.
При проверката, на 19.12.2016 г. е констатирано, че
работят 3 бр. ВК на гориво природен газ, с еднакво
натоварване - около 60% за всеки един.
Не е установено наличието на инсталирани нови
мощности, различни от цитираните в Разрешителното.
Използваното като „аварийно“ гориво мазут се съхранява в
два броя мазутни резервоари с вместимост от по 450 куб.

5

20.12.2016 г.

Електронна поща

Нерегламентирано
разглобяване
автомобили на територията на
Покровник, обл. Благоевргад.

на
село

6

23.12.2016 г.

„Зелен телефон“

7

28.12.2016 г.

Електронна поща

Запален контейнер за битови отпадъци,
находящ се на пътя в посока с. Табан, в края
на с. Чуковезер, общ. Драгоман.
Камиони изхвърлят строителни отпадъци в
дере близо до кв. Виница.

РИОСВ Благоевград

Община Драгоман
РИОСВ Варна

м. всеки, а нафтата (газьол) се съхранява в един брой
резервоар с вместимост 90 куб. м. Мазутните и нафтовия
резервоари са разположени в обща обваловка. Не е
установено наличието на разливи и нарушение в целостта
на резервоарите и обваловката към тях, както и наличие на
неорганизирани емисии и миризми.
От представената при проверката „Справка за наличните
количества течни горива във ВОЦ „Овча купел 2“ след
извършена инвентаризация на 01.12.2016 г.“ е установено,
че за периода 2015 – 2016 г. (до момента на проверката) не
са използвани течни (аварийни) горива.
Вероятен източник на „постоянна, неприятна миризма на
изгоряло“ през зимния сезон е битовото отопление, което в
съчетание с метеорологичните особености (безветрие,
мъгла, температурни инверсии), спомагат за лошата
самопречистваща способност на приземния въздух.
На 21.12.2016 г., от експерти на РИОСВ Благоевград,
съвместно с представители на община Благоевград, е
извършена проверка „на място“. При проверката е
констатирано следното:
В отбивка на пътното платно в селото (спирка на градския
транспорт) са били налични 3 броя автомобили, видимо
спрени от движение.
Срещу пътната отбивка, пред жилищна сграда (къща),
паркиран върху тротоара се е намирал още един автомобил
– БМВ, с наличен само преден регистрационен номер.
При извършения оглед около къщата и пътя не е
констатирано извършване на ремонтни дейности и наличие
на хора.
Дадено е предписание на кмета на община Благоевград за
отстраняване от пътното платно и прилежащата му
територия на излезлите от употреба моторни превозни
средства, установени при проверката.
РИОСВ Благоевград ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание и при констатирано
неизпълнение ще приложи съответните административно –
наказателни мерки.
На основание чл. 15, ал.1, т.3 от Закона за опазване на
околната среда, сигналът е пренасочен по компетентност
към община Драгоман.
За поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2020.86,
местност Папаз чаир, кв. Виница, гр. Варна, намиращ се в
непосредствена близост до „Фатрико дере“ има:

Одобрен терен за рекултивация от комисия,

назначена със заповед № 1071/07.04.2014 г. на кмета на
община Варна (Протокол от 13.06.2014 г. на община
Варна;

Изготвен работен проект за рекултивация на
нарушен терен;

Становище за инвестиционно предложение изх.
№ 05-09-27(2)/01.04.2015 г. на Басейнова дирекция за
управление на водите в Черноморски район – Варна.;

Становище изх. № 1363(7)/11.03.2016 г. на
РИОСВ – Варна.
Проектът за рекултивация е за нарушен терен с трайно
предназначение на земята „Земеделска“.
Предвид постъпилите сигнали и констатациите от
извършени „на място» проверки, от експерти на РИОСВ
Варна, включително със служители от други компетентни
институции, от РИОСВ Варна е съставен акт на
собственика на ПИ за установяване на административно
нарушение и е наложена преустановителна принудителна
административна мярка (ПАМ) за спиране на дейностите
по приемане, насипване, разстилане и уплътняване на
строителни отпадъци, в това число изкопани земни маси в
имота. Заповедта е влязла в сила от 23.12.2016 г. (датата на
връчване), като срокът й на действие е до отстраняване на
мотивите, довели до издаването й.

