ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА ПЕРИОДА
1-31 ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

1.

01.12.2009 г.

сигналът е постъпил
на „зелен телефон”

Неразрешен риболов и замърсяване на територията на
Защитена територия '' Ятата '' гр.Белослав

РИОСВ - Варна

2.

04.12.2009 г.

Сигналът
постъпил
поща

Прекъснато водозахранване.

На 02.12.2009 г. експерти на РИОСВ – Варна са извършили проверка на
място. Констатирано е извършване на риболов в нарушение на режима на
зоната, за което са съставени два акта. (От началото на годината до
момента са съставени десет акта за установяване на административни
нарушения за неспазване на режима на защитената зона.) В западната
част на ЗМ “Ятата”/ЗЗ “Ятата” са констатирани изхвърлени около два
кубични метра битови отпадъци. Установени са и единични битови
отпадъци по границата “суша-вода” на вътрешните водоеми в защитената
територия/защитената зона. На кмета на Община Белослав е дадено
предписание за почистване на отпадъците в срок до 01.02.2010 г..
Сигналът е препратен по компетентност до Министерство на
регионалното развитие и благоустройство.

по

е
ел.

3.

07.12.2009 г.

сигналът е постъпил
на „зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния въздух от Брикел – ТЕЦ 1

4.

08.12.2009 г.

сигналът е постъпил
на „зелен телефон”

Кариера за добив на чакъл работи без съгласувателни
документи

Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройство
РИОСВ - Стара
Загора

РИОСВ - Хасково

Съгласно показанията на Системата за собствени непрекъснати
измервания на средноденонощните стойности на контролираните емисии
на вредни вещества в отпадъчните газове на Дружеството, за периода
06.12 – 08.12.2009 г. не са регистрирани аварийни ситуации.
За визирания период, Автоматичната измервателна станция в гр.
Гълъбово не е регистрирала превишение на Праговите стойности на
регламентираните норми.
На 25.06.2009 г. МРРБ сключва с “Агрокомплект” ЕАД-София договор за
проучване на подземни богатства-строителни материали в площ “Баира”,
землище с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Размерът на
площта е 930 дка, а срокът за проучване - 6 месеца.
Дружеството е изготвило и съгласувало с МОСВ цялостен проект за
проучване /изх. № ЗНПБ-8241 от 24.08.2009 г. на МОСВ/. Издадено е
Решение за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на
обекта върху предмета на опазване в защитена зона “Родопи Средни” с
код BG 0001031.
На 14.12.2009 г. експерти на РИОСВ – Хасково са извършили проверка на
место /протокол за проверка № 841 от 14.12.2009 г./ установено е, че към
момента в площ “Баира” са прокарани проучвателни сондажи и е добита
технологична проба от старо кариерно гнездо с помощта на пробивновзривни работи. Част от получените материали са извозени за
претрошаване и опробване на качествата им, друга част за подравняване
на съществуващия полски път до старата кариера.
До 14.12.2009 г. инвеститорът не е получил официално разрешение от
съответните собственици на терените, върху които се водят геоложки
дейности. С писмо от 26.08.2009 г. “Агрокомплект” ЕАД-София е

5.

16.12.2009 г.

сигналът е постъпил
на „зелен телефон”

6.

18.12.2009 г.

сигналът е постъпил
на „зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния въздух, вследствие на
горене на материали, при сградата на бившето
книгоиздаване, район Слатина, Столична община.
Замърсяване на атмосферния въздух в района от фирма
„Интериор И” ООД, с.Негован.

Район Слатина
Столична община
РИОСВ - София

информирало Общинска служба ”Земеделие и гори” при Община
Минерални бани за предстоящите проучвателни работи и от същата
служба е получена извадка от Картата на възстановената собственост за
правния статут на площта и регистър на собствениците на засегнатите
имоти. Не са предприети последващи действия за довършване на
съгласувателната процедура.
С писма №№ 3531 и 3532 Община Минерални бани уведомява Окръжна
прокуратура-Хасково и РИОСВ-Хасково за допуснатото нарушение. От
страна на РИОСВ – Хасково е издадено Предписание № 320/15.12.2009 г.
за незабавно преустановяване на проучвателните дейности до
узаконяване ползването на терените. След издаване на прокурорско
постановление и при евентуално отсъствие на престъпно деяние, от
страна на РИОСВ – Хасково ще бъдат предприети съответните действия
за налагане на административно-наказателно производство, съгласно
разпоредбите на Закона за подземните богатства.
Сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност в
район Слатина, СО. За сигнала РИОСВ – София е информирана по
телефона.
На 21.12.2009 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-София на
фирма „Интериор И” ООД. Констатирано е следното:
Фирма „Интериор И” ООД произвежда мебели. Отоплението на
административната сграда и част от цеховете се осъществява чрез котел с
мощност 218 KW, в който се изгарят отпадъци от финни дървесни
частици (Отпадъците от финни дървесни частици се образуват от
технологичния процес, при рязане на дървения материал, които по
аспирационна система се улавят и събират в чували). Същият е извън
обхвата на чл.21 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти с
неподвижни източници на емисии (ДВ. Бр.64/2005 г.). Отоплението на
останалите цеховете се извършва с локални печки на твърдо гориво. В
деня на проверката не се установи органолептично миризма на
площадката.
При проверката е представена
специализирана информация, на
основание чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците, съгласно
която дървесните отпадъци, цитирани по-горе са отпадъци с неопасен
характер.
В РИОСВ-София са подадени за утвърждаване работни листа за
класификация на отпадъците по Наредба № 3/2004 г., съгласно дадени
предписания на инспекцията с констативен протокол № 1005/23.10.2009г.
Дадени са предписания до фирма „Интериор И” ООД да се спазят
изискванията на чл. 9, чл.10 и чл. 11 от Раздел ІІ на Наредба № 3, във
връзка с класификация на дървесните отпадъци като неопасни.

