ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017 ГОДИНА
№
1

Дата
01.06.2017 г.

Постъпил сигнал
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Сигнал
В с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, се
намира мандра „Маклер Комерс“, която
изхвърля отпадъчен продукт, суроватка, в
полето и земите в района. Миризмата е силна
и неприятна. Замърсяването е от две години.
От общинската администрация са запознати с
проблема, мерки не са предприети.

Отговорна институция
РИОСВ Русе

Предприети действия
На 02.06.2017 г., от експерти на РИОСВ Русе е
извършена
проверка
на
млекопреработвателно
предприятие в с. Брестовене, собственост на „Маклер
комерс“ ЕООД – гр. София и замърсените/заблатени
участъци от трасето, отвеждащо отпадъчните води от
предприятието по суходолието. Установено е, че:
- Пречиствателната станция за отпадъчни води на
предприятието е в техническа и експлоатационна
изправност. Отпадъчните води, формирани от обекта се
подлагат на механично и биологично пречистване, а
образуваната утайка се филтрува и уплътнява. През месец
април 2017 г., е извършено пробонабиране на потока
отпадъчни води, зауствани във водоприемника, като
резултатите не показват отклонения от заложените в
разрешителното за заустване стойности на индивидуалните
емисионни ограничения на определените за контрол
замърсители.
- Извършен е обход по цялото трасе, отвеждащо
отпадъчните води, в участъка от точката на заустване до
най-ниската част на суходолието, където е образувано
заблатяване. Констатирано е, че: Ревизионната шахта /РШ/,
намираща се извън площадката на предприятието, преди
точката на заустване на отпадъчните води във
водоприемника, е с нарушена проводимост, вследствие на
което отпадъчните води преливат и се събират в найниската част на суходолието.
- Към настоящия момент дружеството, изгражда
инсталация
за
оползотворяване
на
страничните
животински отпадъци (суроватка) и производствени
отпадъчни води, чрез анаеробна ферментация за
производство на биогаз. Фирмата, доставчик на
инсталацията е декларирала в техническия си проект 95%
пречистване на отпадъчните води от обекта. Инсталацията
ще се доизгради до края на месец юли 2017 г.
На млекопреработвателното предприятие са дадени
задължителни предписания за изготвяне и представяне в
РИОСВ Русе на План програма за почистване на
замърсените участъци по суходолието.
На 28.06.2017 г. от експерти от РИОСВ Русе е извършена
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01.06.2017 г.

„Зелен телефон“

В закритият зоопарк в гр. Кюстендил
продължават да се държат животни, които са
оставени в лоши условия за живот.

РИОСВ Перник

нова проверка на терен за заснемане на реално заблатените
с отпадъчни води и суроватка от млекопреработващото
предприятие (МПП) терени, намиращи се в землището на
село Брестовене. Операторът е предоставил в РИОСВ Русе
документи, от които е видно, че образуваният страничен
животински продукт /СЖП/ категория 3 – суроватка, се
предоставя на юридическо лице от с. Овчарово, област
Добрич. Изискана е информация от Областните дирекции
по безопасност на храните в Разград и Добрич относно
резултатите от осъществения контрол по отношение на
образувания страничен животински продукт /СЖП/
категория 3 – суроватка. Към момента е получен отговор
от ОДБХ – Разград, съгласно който в МПП не са
констатирани нарушения.
Предприети са действия по установяване на собствеността
на заблатената площ и предстои прилагане на
административнонаказателни мерки на „Маклер Комерс“
за допуснатото заблатяване на терените.
От РИОСВ е сезирана БДДР-Плевен за произнасяне по
компетнтност
по
отношение
преразглеждане
на
Разрешителното за заустване на оператора, поради
изменение на профила на водоприемника и с цел
преустановяване изпускането на отпадъчни води, за да се
почистят замърсените терени и да се възстановят
нарушените хидротехнически съоръжения.
От РИОСВ ще бъде осъществен последващ контрол и при
установяване
на
нерегламентирано
заустване
и
непредприемане на мерки за почистване на замърсените
терени, ще се приложат принудителни административни
мерки.
На 11.04.2017 г., от експерти на РИОСВ Перник е
извършена проверка на зоопарка в гр. Кюстендил, относно
спазване на разпоредбите на Закона за биологичното
разнообразие и Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за
минималните изисквания и условия за отглеждане на
животни в зоологически градини и центрове за
отглеждане и размножаване на защитени видове
животни. Всички животни са във видимо добро
физиологично състояние. Животните са с нормално
телесно тегло и не са установени рани по телата им. За
животните се грижи персонал от четирима гледачи,
ветеринарен лекар и ветеринарен техник. Същите са
назначени от община Кюстендил на постоянни трудови
договори. Ветеринарно-медицинското обслужване на
животните се извършва от ветеринарна амбулатория,
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06.06.2017 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на дере на река Лясковска, на
територията на с. Лесковец, с отпадъци и
битово-фекални води.

РИОСВ Враца

която е собственост на община Кюстендил. Същата не е
на територията на зоопарка.
Хигиената в клетките и помещенията, в които се
отглеждат животните е добра. Осигурен им е постоянен
достъп до питейна вода. Храненето се извършва съобразно
вида им. Извършен е оглед на складовите помещения, в
които се съхранява храната на животните, при който е
установено наличие на фуражи и месо за хищните видове.
Цялата територия – алеи и зелени площи на зоопарка са
поддържани в много добро състояние.
Предоставен е и Доклад от извършена на 15.02.2017 г.
проверка от ОДБХ – гр. Кюстендил, съгласно който
животните са в добро здраве, не проявяват страх,
страдание и атипично поведение.
При предходни проверки извършени от РИОСВ Перник, в
резултат на констатирани нарушения изразяващи се в
това, че на определени бозайници, разред хищници не е
осигурено достатъчно пространство за свободно движение
/лъв, лъвица и ягуар/ РИОСВ Перник е предприела
административно наказателна мярка – на община
Кюстендил е съставен АУАН. От страна на общината са
предприети мерки за подобряване на условията в
помещенията, с цел привеждането им в съответствие с
изискванията на Наредба № 6 от 23.10.2003 г.
Поради отнемане на лиценза на зоопарка в гр. Кюстендил,
същият не е отворен за посетители.
На 14.06.2017г., от експерти на РИОСВ Враца е извършена
проверка „на място“, относно замърсяване на река
Лесковска, на територията на с. Лесковец, общ. Оряхово с
отпадъци и битово-фекални отпадъчни води. Проверката е
извършена съвместно с началник отдел „Екология“ в
община Оряхово и представител на кметство с. Лесковец.
Извършен е обход и оглед на реката и прилежащите й
територии. Района на с. Лесковец е характерен със
свлачищни процеси и по тази причина в реката се отвеждат
и атмосферни води от прилежащите имоти и тези
разположени над нея. При проверката не се констатира
заустване на фекални води в реката. Водите на реката са
видимо бистри, без следи от фекалии и органолептично не
се усеща характерна неприятна миризма.
Относно цитираното в сигнала замърсяване с отпадъци,
при проверката не се констатира наличие на битови,
строителни, животински и други отпадъци в коритото на
реката.
От страна на РИОСВ Враца е дадено предписание на Кмета
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12.06.2017 г.

„Зелен телефон“

От
месеци
гори
сметище,
(според
сигналоподателя – е умишлено запалено),
находящо се между селата Главиница и
Капитан Димитриево. Въздухът в района е
силно замърсен.

РИОСВ Пазарджик
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12.06.2017 г.

„Зелен телефон“

Община Пловдив
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14.06.2017 г.

„Зелен телефон“

В резултат на извършени ремонтни дейности
на територията на община Пловдив са
наранени корените, кората и короните на
дърветата, като примерни местоположения са
дадени от двете страни на ул. „Васил
Априлов“. Има и бетонирано в основата на
корените дърво на ул. „Радецки“, срещу
„Данъчното“. В резултат има и вече изсъхнало
дърво.
На старият затворен път, посока от Златни
пясъци към гр. Варна, преди затворената част
от пътя – вдясно, в имот с идентификационен
номер 10135.2573.31, кв. „58“, във вечерните
часове, се изсичат дървета.
В района се намира защитена зона по
директива за птиците № 79/409 SC.

РИОСВ Варна

на Община Оряхово, като компетентен орган по прилагане
на ЗУТ, за предприемане на последващи действия, за които
инспекцията да бъде уведомена в срок до 30.06.2017 г.
На 12.06.2017 г. е извършена проверка „на място“.
Установено е, че по склона на депото са възникнали
огнища на самозапалване на биогаз, при което в
атмосферния въздух се отделят плътни бели димни газове с
висока интензивност. Не е констатирано наличие на
запалени отпадъци или следи от изгаряне на такива в
границите на депото или в съседни на депото терени. Тези
процеси на самозапалване на биогаза са характерни за дни
с по-високи температури на атмосферния въздух.
Единствената радикална мярка за овладяване на процесите
е изграждане на система за отвеждане на биогаза и
организираното му изгаряне. Това може да стане само при
изграждане на ново депо, отговарящо на нормативните
изисквания за такъв вид съоръжения.
През октомври 2015 г. започна изграждането на Клетка 1
на регионалното депо. При условие, че няма забележки,
депото би следвало да се въведе в експлоатация до месец
септември 2017 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за опазване на
околната среда „Кметовете на общини организират и
контролират чистотата, поддържането, опазването и
разширяването на селищните зелени системи в населените
места и крайселищните територии, както и опазването на
биологичното разнообразие, на ландшафта и на
природното и културното наследство в тях“, сигналът е
пренасочен
по
компетентност
на
общинската
администрация на гр. Пловдив.
На 20.06.2017 г. от експерти на РИОСВ Варна и служители
на ТП ДГС Варна към Североизточно държавно
предприятие ДП, гр. Шумен, е извършена съвместна
проверка на терен в имота посочен в сигнала.
При проверката е установено, че достъпът до ПИ №
10135.2573.31, землище на гр. Варна, община Варна, е
свободен, но без наличие на обособен подстъп към него от
разположените в съседство пътища. В имота има отсечени
12 броя дървета, с височина на пъновете между 50 см и 80
см, като отсечената дървесна маса е оставена на терен. В
останалата си част имотът е зает от дървесно-храстова
растителност. На територията не е установено извършване
на строителни дейности, както и наличие на строителна
техника и строителни материали.
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19.06.2017 г.

Мобилен „Зелен
телефон“

Наемателят на плаж "Делфин", гр. Ахтопол, в
горичката над плажа която е в парк Странджа,
е извършил отнемане на повърностен почвен
слой върху площ около 100 кв.м. и е оформена
площадка за генератор за ел. енергия;
извършена е и сеч на дървета; има
разхвърляни строителни материали; оформен
е улей, който може да предизвика свлачище.

РИОСВ Бургас
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20.06.2017 г.

„Зелен телефон“

В Пирин планина, р-н Сандански, на пътя,
срещу почивната станция „10 км“, на
15.06.2017 г. е извършена нерегламентирана
сеч на дървета
(около 50-70 метрови
дългогодишни чинари).

ДНП Пирин
РИОСВ Благоевград

След направена справка в Регистъра на защитените
природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ
Варна, и наличната към момента цифрова информационна
система за защитените зони от Натура 2000, се установи,
че ПИ № 10135.2573.31, землище на гр. Варна, община
Варна:
 не попада в защитени територии по реда на Закона
за защитените територии (Обн. ДВ, Бр. 133/1998 г.);
 попада в границите на защитена зона /ЗЗ/ за
опазване наа дивите птици BG0002082 „Батова”.
При проверката не са установени нарушения на режимите,
определени със заповедите за обявяване.
Съгласно наличната в РИОСВ Варна информация, теренът
представлява урбанизирана територия с начин на трайно
ползване „друг вид недървопроизводителна горска площ“.
Предвид че в РИОСВ Варна няма данни за промяна в
начина на трайно ползване имота, сигналът е препратен до
РДГ-Варна, с цел предприемане на действия съобразно
нейните компетенции.
На 22.06.2017 г. от РИОСВ Бургас са изпратени писма до
кмета на община Царево, с които е изискано да се извърши
проверка
по
предоставената
информация
от
сигналоподателя и да бъдат предприети действия по
прилагане на издадената от РИОСВ принудителна
административна мярка (ПАМ), както и да бъде
предоставена от община Царево информация дали има
издадено разрешение за монтаж на преместваеми обекти на
морски плаж „Къмпинг Делфин“.
На 23.06.2017 г. е съставен АУАН на управителя на „Тйва
Интернешънъл“ ЕООД, за установенето на 07.06.2017 г.
нарушение на Закона за защитените територии /ЗЗТ/изграждане на дървено стълбище и парапет без да е
съгласуване с РИОСВ.
На 20.06.2017г в Дирекция "Национален парк Пирин" е
получено информация за подаден сигнал на „зелен
телефон“, относно извършване на нерегламентирана сеч на
дървета (около 50 -70 метрови чинари).
При направената проверката, от служители на НП
Пирин, е установено следното:

Мястото е в местност "Десети километър" над гр.
Сандански, в землище на с. Лиляново, извън територията
на НП Пирин и не засяга защитени територии по смисъла
на закона за защитените територии.;
 Отрязани са 10 бр. чинари в землище на с. Лиляново,
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27.06.2017 г.

Мобилен „Зелен
телефон“

От язовир Бегуновци, в района на с. Ноевци,
общ. Брезник, не се изпуска вода към река
Ръжица, в резултат на което, по протежение
на около 20 км рибата в реката измира.

БД Благоевград
РИОСВ Перник
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28.06.2017 г.

Мобилен „Зелен
телефон“

На ул. „Ландос“, кв. „Източен“,
гр. Пловдив, до пункта за изкупуване на
ОЧЦМ, има образувано нерегламентирано
сметище.

Община Пловдив
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28.06.2017 г.

„Зелен телефон“

На склона над плаж „Делфин“ се извършва
незаконна сеч и се оформя черен път.

РИОСВ Бургас

община Сандански;
 Отрязани са 11 бр. елши на същото място;

Извършената сеч е под трасе на далекопровод
високо напрежение по посока гр. Сандански.

Имотът е общинска собственост и сечта е
извършена след издадено разрешително от кмета на с.
Лиляново, общ. Сандански.
На 21.06.2017 г., от Парковата охрана е извършен
последващ контрол, при който не са констатирани други
дейност.
До изясняване на случая ще се следи мястото на сечта за
недопускане на нова сеч.
Сечта е извън територията на НП „Пирин“ и не засяга
защитени територии по смисъла на закона за защитените
територии.
На 28.06.2017 г. е извършена проверка от БД
„Западнобеломорски район“, при която е установено че
след основния изпускател на язовира в р. Ръжица
постъпват около 30 л/с., с които се осигурява отток за
нормалното функциониране на екосистемите в реката.
При обхода на р. Ръжица от язовир „Бегуновци“ до
вливането й в р. Конска не е установено наличие на мъртви
риби.
В хода на проверката не е установено осъществяване на
дейности, свързани с отглеждане на аквакултури.
На основание чл. 19, ал. 1, ал. 3, т. 15 от Закона за
управление на отпадъците „Кметът на общината
организира управлението на битовите и строителните
отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно
изискванията на този закон и наредбата по чл. 22.“ както и,
„Кметът на общината отговаря за предотвратяването на
изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места
и/или създаването на незаконни сметища и организиране
на почистването им“, сигналът е изпратен за извършване
на проверка и предприемане на съответните действия от
компетентността на общинската администрация на гр.
Пловдив.
На 03.07.2017 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Бургас. Проверката обхваща и други постъпили
твърдения за сеч, изграждане на „черен път“, замърсяване с
масла от поставен ел. генератор до пътя, използване за
строителство на преместваемите обекти на опасен отпадък
– дървени траверси, обработени с катран.
Проверки по сигнали за дейности на морски плаж
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„Зелен телефон“

В гр. Ихтиман, в близост до бул. „Димитър
Попов“ № 38, се извършват дейности с
метални отпадъци. Районът е силно замърсен
с тези отпадъци и прах.

РИОСВ София

„Делфин“ и района около него са извършени и от други,
компетентни по ЗЗТ органи – Община Царево и ДПП
„Странджа“. При проверките е установено:
- По отношение на сечта: проверка (предхождаща
настоящия сигнал), извършена от РИОСВ Бургас на
17.05.2017 г. е установила почистване на дървесна и
храстова растителност на терен над морски плаж
„Делфин“. При проверката не е установен нарушител.
Уведомена е Районна прокуратура Царево за установяване
на извършителя.
- По отношение на „черния път“: при проверката на
03.07.2017 г. е установено, че е оформен чрез насип път с
голям наклон, достъпен за високопроходими МПС. Не са
извършвани дейности в момента на проверката. Няма
безспорно установен извършител от никоя компетентна
институция за започване на административно наказателна
процедура.
В резултат на извършените проверки от експерти на
РИОСВ Бургас е констатирано нарушение на
съгласувателният режим за извършване на дейности в
защитени територии без план за управление, определен със
Закона за защитените територии. В тази връзка наложена
принудителна административна мярка за спиране на
извършваната дейност от наемателя на морския плаж
„Тйва Интернешанъл“ ЕООД, като е издадена заповед,
съставен е АУАН, предстои издаване на НП.
На 05.07.2017 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ София, в присъствието на сигналоподателя, на
обект, находящ се в гр. Ихтиман. Констатирано е, че
електронната везна се стопанисва от „Балкан Трейд
Експорт“ ЕООД, съгласно договор за наем от 19.06.2007 г.
между „Балкан Трейд Експорт“ ЕООД и „СГК – Скала“
ООД. Същата е изградена в базата на „Балкан Трейд
Експорт“ ЕООД и е въведена в експлоатация след
„Проверка на продукта“ и „Изпитване“ от страна на
Български институт по метрология (БИМ). При проверката
не се констатира замърсяване с метални отпадъци и
метални стружки около и в близост до електронната везна.

