ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” В МОСВ ЗА СЕПТЕМВРИ 2009 ГОДИНА
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на МОСВ

В кв. Горна баня, на ул. „Урал”, често се забелязва
наличие на черен дим с неустановен източник.

В с. Тополи, община Варна екарисажа замърсява
атмосферния въздух в района, предимно през нощта към
03.00 – 05.00 ч..

РИОСВ - Варна

02.09.2008 г.

Сигналът
е
постъпил
по
„зеления телефон”
на МОСВ

В с. Красно градище, общ. Сухиндол, има пасбище, което
е замърсено със строителни отпадъци.

РИОСВ –
Велико Търново

03.09.2009 г.

Сигналът
е
постъпил
по
„зеления телефон”
на МОСВ

Замърсяване на атмосферния въздух от фирма, която
произвежда дървени въглища по открит способ в
с.Люляково, общ. Айтос.

РИОСВ - Бургас
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01.09.2009 г.

02.09.2009 г.
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ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
5
Район Овча Купел
Столична община

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
6
Сигналът е изпратен по
администрация, р-н Овча Купел.

компетентност

до

общинска

На 02.09.2009 г. в 09.45 ч. в РИОСВ – Варна постъпва сигнал от
„Гражданска защита” за самозапалване на утайки, от пречистване на
отпадъчни води, на площадката за временното им съхранение и
свързаното с това замърсяване на атмосферния въздух с вредни
вещества, на ПСОВ – Варна към „ВиК – Варна” ООД, гр. Варна.
Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Варна.
Констатирани са два тлеещи участъка. Единият е с площ
приблизително 200 м2, а вторият е с площ около 300 м2. Екип на
РЗПАБ е поел гасенето на пожара. Дадени са указания за
локализиране на самозапалените площи чрез изграждане на
ограничителни диги от пръст и последващо запръстяване.
От страна на РИОСВ – Варна и РЛ-Варна е създадена
организация за контрол качеството на атмосферния въздух. Данните
не показват превишаване на пределно допустимите концентрации по
основните
замърсители,
характеризиращи
качеството
на
атмосферния въздух.
Извършена е проверка по случая. Общ. Сухиндол на 03.09.2009 г,
е дала разрешение на общински имот в землището на с.Красно
градище” временно да се депонират изкопните земни маси от
ремонта на свлачище по четвъртокласен път Сухиндол – с. „Кр.
Градище”. След извършване на ремонта, земните маси ще се
извозват за възстановяване на терена и земнонасипна дига в района.
Не е констатирано замърсяване със строителни отпадъци.
На 22.07.2009 г. експерти на РИОСВ – Бургас са извършили
проверка на ф. „Никимол” ООД.
Констатирано е, че в землището на с. Люляково, община Руен, ф.
„Никимол” ООД произвежда въглища по открит способ, което е в
нарушение на чл.11 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На 27.07.2009 г. директорът на РИОСВ – Бургас е издал Заповед. за
спиране на дейността на дружеството.
На 28.08.2009 г. експерти на РИОСВ – Бургас съвместно с еколога на
община Руен извършват последващ контрол на обекта, във връзка с
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Замърсяване на м. „Резиденцията”, над с. Карабунар,
общ. Септември, обл. Пазарджик, с отпадъци от
млекопреработвателно предприятие от с. Карабунар.

РИОСВ - Пазарджик

03.09.2009 г.
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Нерегламентирана продажба на защитен животински вид
– тигърчета.

РИОСВ - София

Сеч на дървета в зелените площи, улици и по река
„Коруча” в гр. Сливен.

РИОСВ – Стара
Загора

03.09.2009 г.

издадената заповед. По време на проверката е констатирано, че
заповедта не се изпълнява и в тази връзка РИОСВ – Бургас е
уведомил по компетентност Окръжна прокуратура – Бургас и МВР –
Бургас за незаконните действия на фирма „Никимол” ООД .
На 03.09.2009 г. експерти на РИОСВ – Пазарджик са извършили
проверка на място в местност „Резиденцията” на с.Карабунар.
Констатирано е следното:
В продължение на 800 м. в крайпътна канавка по шосе без изход е
установено наличие на суроватка /цвик/. Течността в широчина от
1м. е инфилтрирала в крайпътния насип и от части е унищожила
тревната растителност. Източник на възникналото замърсяване е
мандра с.Карабунар, собственост на „Еко Ф” ЕАД, гр. София, на
която е съставен акт за нарушение.
На оператора на мандрата са дадени предписания за почистване
на засегнатия район и извозване на отпадъците до определеното за
тази цел Общинско депо, гр. Септември.
Сигналът е изпратен от РИОСВ-София по компетентност до
директора на дирекция „Противодействие на общата престъпност”
към Главна Дирекция „Криминална полиция”, тъй като се касае за
извършване на проверка в частен имот.
На 07.09.09г., експерти на РИОСВ - Стара Загора съвместно с
началник отдел „Екология” и гл. експерт в отдел „Екология” на
община Сливен са извършили проверка относно постъпилия сигнал.
При проверката е констатирано, че с Решение №39 от 18.12.2007г. на
Общински съвет – Сливен се възлага на кмета на Общината да
предприеме действия за премахване на стари и опасни дървета,
намиращи се на територията на Община Сливен, с цел недопускане
на злополуки. След изготвен доклад от отдел „Екология” към
общината е започнала процедура за премахване на стари
пирамидални тополи по река Асеновска и р. Новоселска в
участъците, преминаващи в регулация на града.
Към момента е установено, че е приключило отсичането на
тополите по р. Асеновска и е започнало по р.Новоселска, което
следва да се приключи до края на годината съгласно договора,
сключен между Община Сливен и фирмата изпълнител.
Съгласно Разрешение за строеж №140/22.06.09г. за изграждане на
сграда с търговски цели югозападно от сградата на общината и въз
основа на молба от собственика се разрешава от община Сливен
премахване на 8 бр . иглолистни дървета, 14 бр. широколистни
дървета, както и храстова растителност, попадащи в имота, където е
предвиден строежа. Съгласно Общ устройствен план на града е
изградено кръгово движение в града, което е наложило отсичане на 6
бр. чинари, с цел разширяване на улицата. За всички описани случаи
за отсичане на дървета на територията на град Сливен са предвидени
действия за залесяване, с цел компенсиране на засегнатите терени.
Предприетите от община Сливен действия не са засегнали
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Сигналът е относно забавено становище от страна на
РИОСВ – Варна за изграждане на слънчеви, ветрови
паркове, на фотоволтаичен парк.

РИОСВ – Варна

09.09.2009 г.
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Разрушена стена на преливника и наличие на мъртва
риба в микроязовир “Габера”, общ. Созопол.

РИОСВ - Бургас

вековни и защитени дървета, защитени територии, както и защитени
зони по „Натура 2000”.
С входящ №5954/01.09.2008г. на РИОСВ-Варна, е подадено
уведомление за инвестиционно предложение (ИП) – «Изграждане на
фотоволтаична система 2 МVV, землището на с. Орлова могила,
община Добричка».
С писмо, изх. № 5954-1/09.09.2008 г. на РИОСВ-Варна,
инвеститора е уведомен, че гореописаното ИП попада в точка 3 «а»
от списъка на категориите дейности, дадени в Приложение 2 към
чл.93, ал.1,т.1 и 2 на ЗООС и, че същото подлежи на преценяване
необходимостта от ОВОС и във връзка с това той трябва да внесе в
РИОСВ-Варна съответните документи, съгласно изискванията на
българската нормативна уредба по ОВОС и нормативната уредба по
биологично разнообразие.
С писмо, вх. № 5954-2/10.07.2009г. в РИОСВ-Варна е постъпило
искане с информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за
ОВОС и по чл. 10 от Наредбата за ОС за извършване на преценка
необходимостта от въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение (ИП) – «Изграждане на фотоволтаично
система 2 МVV,
В съответствие с Методическите указания за практическото
прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна
среда», разработени от дирекция «ПД» на МОСВ по внесеното от
инвеститора искане следва да бъде проведена процедура за преценка
на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на ПУП за изграждане
на фотоволтаична система, за което инвеститора е уведомен.
На 11.09.2009 г. експерти на РИОСВ – Бургас са извършили
проверка на място, резултатите от която са:
Микроязовир “Габера” е общинска собственост, отдаден от
Община Созопол на “Дюни” АД през 2001 г. за период от 15 години.
Съгласно чл. 155 и чл.188 от Закона за водите, Басейновите
дирекции за управление на водите контролират състоянието и
проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения,
включително и язовирите, както и количеството и качеството на
водите, поддържане на минимално допустимия отток в реките.
ПСОВ ”Дюни”, от която пречистените отпадъчни води се
заустват в микроязовира, работи в нормален технологичен режим.
При извършения оглед на микроязовира около мястото на
заустване на водите от ПСОВ се констатира участък /около 20 кв.м./
с утайка в тръстиковия масив. Не се констатира умряла риба в
микроязовира. Няма изтичане, в момента на проверката, от
преливната тръба на микроязовира към дерето.
Извършен е и оглед в района на дере, пресичащо новата отсечка
на главен път Созопол-Приморско към природна забележителност
“Блато Алепу” – не е констатирано видимо замърсяване на водата и
специфична миризма на отпадъчни води.
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Местността „Корията”, област Бургас, е замърсена с
отпадъци.

РИОСВ – Бургас

11.09.2009 г.
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Замърсяване на атмосферния въздух в района на
с.Казашко, общ. Варна, от Екарисаж Варна.

РИОСВ - Варна

17.09.2009 г.
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Наличие на нерегламентиран строеж в близост до
Шабленското езеро.

РИОСВ - Варна

18.09.2009 г.

Сигналът

Нерегламентирано изграждане на два рибарника в гр.

БД - Плевен

е

При извършена планова проверка през м. Август 2009 г. на ПСОВ
“Дюни” е взета проба от отпадъчните води на изход ПСОВ.
Резултатите
от
изпитването,
показват
превишаване
на
индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ по показател: БПК,
за което на дружеството е наложена текуща месечна санкция.
Сигналът е препратен към БДЧР-Варна за предприемане на
действия по компетентност, във връзка с правомощията им за
контрол по Закона за водите.
Извършена е проверка от експерти на РИОСВ – Бургас.
Дадени са предписания на кметство с.Руен за почистването на
отпадъците, както и недопускане на последващо замърсяване.
Съгласно чл.16, ал.3, т.8 от Закона за управление на отпадъците
кмета на Общината осъществява контрол по отношение на
изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища.
На 17.09.2009 г. от 14 часа, комисия от представители на РИОСВ
– Варна, община Варна, кметство с.Казашко и оператора е
извършено определяне разпространението на неприятни миризми от
работата на инсталацията за обезвреждане на животински трупове и
животински отпадъци – „Екарисаж – Варна” ЕООД, с. Тополи, общ.
Варна.
Резултатът от определянето показва, че неприятните миризми се
разпространяват на 963 метра от границата на производствената
площадка и превишават съгласуваната хигиенно защитна зона от
Министерство на здравеопазването – 600 метра д с. Казашко и 660
метра до с.Тополи.
Във връзка с извършеното определяне е съставен констативен
протокол и са дадени предписания за недопускане на неприятни
миризми от дейността на инсталацията.
За допуснатото нарушение на „Екарисаж-Варна” ЕООД, с.Тополи
предстои да бъде съставен акт за административно нарушение за
неизпълнение на условие от комплексно разрешително.
На 18.09.2009 г. е извършена проверка на място - територията на
масив 50, землището на гр.Шабла, общ. Шабла и по документи в
община Шабла и в РИОСВ – Варна.
От проверката е констатирано, че на част от територията на масив
50 землището на гр.Шабла, общ. Шабла се извършват строителни
дейности. Територията на масив 50 попада в границите на
Черноморското крайбрежие и защитена зона „Шабленски езерен
комплекс”.
Предвид гореизложеното, РИОСВ – Варна предстои да издаде
принудителна административна мярка за спиране на строителните
дейности до предприемане на действия от страна на възложителя за
извършване преценяване необходимостта от ОВОС и ОС на
необходимата техническа инфраструктура.
На 17.09.2009 г. е извършена проверка от експерти на БД –
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Вършец, обл. Монтана.

18.09.2009 г.
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Поради строеж на път край с. Бельово, общ. Сандански
се секат дървета, попадащи в „Натура 2000”.

РИОСВ - Благоевград

24.09.2009 г.

Сигналът
постъпил

Сигналът е насочен срещу фирма за събиране на
производствени отпадъци в град Мизия.

РИОСВ - Враца

е
по

Плевен. Констатирано е, че се касае за имуществен спор между
собственици на имоти за неправомерно навлизане в имот и
изграждане на водовземно съоръжение . От заинтересованите страни
са представени скици, които не са били актуални към датата на
проверката.
Съставен е констативен протокол с предписание да се
актуализират скиците и да се трасират имотите, с цел изясняване и
установяване на собственика на имота, в който е изграден рибарника
и водовземното съоръжение.
На 24.09.2009г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ–
Благоевград, на която са присъствали: представител на Държавно
горско стопанство (ДГС) „Катунци”, и кмета на с. Калиманци, в
чийто район е и землището на с. Бельово. При направения обход е
установено, че е извършено почистване на съществуващ горски път,
като в края на трасето се прави разширение на стар коларски път в
участък с дължина около 500м.
От предоставените от ДГС„Катунци”, карти и документи е
установено следното:
- пътят се намира в държавен горски фонд, управляван от
ДГС„Катунци”, с. Катунци, общ. Сандански, обл. Благоевград
констатираното почистване и прокарване на нов участък от
пътя се извършва от фирма „МЕБ 2007” ООД, гр. София
за извършване на тази дейност фирма „МЕБ 2007” ООД, гр.
София има подадено заявление до Регионална дирекция по горите
(РДГ)- Благоевград., във връзка с което е дадено разрешение от
РДГ- Благоевград ;
за разширението на крайната отсечка от пътя има изготвен
технологичен план със скица на трасето, което ще бъде ремонтирано
При проверката не са констатирани други строителни
мероприятия освен посочените в писмото на РДГ- Благоевград.
Посоченият горски път попада в Защитена зона „Среден
Пирин-Али Ботуш” за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна с код BG 0001028, приета с решение на
Министерски съвет №802/04.12.2007г.
Извършваната дейност по почистване и ремонт на
съществуващ горски път не попада под разпоредбите на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие и чл. 2 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73
от 2007г) и не подлежи на процедура по оценка за съвместимостта
му с предмета и целите на опазване на защитените зони, тъй като е
извън обхвата на ЗООС и не е свързано с промяна на
предназначението и/или на начина на ползване на засегнатата площ.
На 23.09.2009 год. експерти от РИОСВ - Враца са извършили
планова проверка на фирмата. На площадката се изкупуват отпадъци
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електронната поща
на МОСВ

от черни и цветни метали, негодни за употреба акумулатори.
Обособена е зона за разкомплектоване на излезли от употреба МПС
(ИУМПС), снабдена със съдове за събиране на течностите от
автомобилите. В момента на проверката не са се разкомплектовали
ИУМПС. Констатирано е наличие на негодни за употреба
автомобилни гуми, около 10 м3, които се съхраняват под навес. Не е
констатирано изгаряне на гуми, както и наличие на следи от
предишно горене.
Извеждане на площадката извън населените територии не е от
компетентността на МОСВ, респективно РИОСВ-Враца.
На 30.09.2009 г. експерти на РИОСВ – София са извършили
проверка на място. Не е констатирано замърсяване на атмосферния
въздух в района.

25.09.2009 г.

Сигналът
е
постъпил
по
„зеления телефон”
на МОСВ

Замърсяване на атмосферния въздух от „Кремиковци”, в
кв. Ботунец и с.Яна.
Замърсяването се наблюдава през последните дни.

РИОСВ – София

25.09.2009 г.

Сигналът
е
постъпил
по
електронната поща
на МОСВ
Сигналът
е
постъпил
по
електронната поща
на МОСВ

Липса на вода за битови нужди, в бизнес парк „Antim
Tower”, ул. „Кукуш” №2, кв. Захарна фабрика.

Столична община

Сигналът е изпратен по компетентност до електронното
деловодство на Столична община.

Замърсяване
на
атмосферния
въздух
от
ф.
„Благоустройствени строежи”, гр. Благоевград. Същата
няма разрешение за ползване на асфалтова база; ползва
питейна
вода
за
производствени
нужди;
нерегламентирано зауства в дере.

РИОСВ - Благоевград

Сигналът
е
постъпил
по
„зеления телефон”
на МОСВ
Сигналът е
постъпил по
електронната поща
на МОСВ

Наличие на мъртва риба в р.Мътивир, след гр. Ихтиман.
Има пяна по водата и покрай реката.

РИОСВ - София

На 25.09.2009 г. експерти на РИОСВ – Благоевград са извършили
проверка на място.
Не е установено наличие на миризми и/или запрашване в района
около базата към момента на проверката. Установено е наличие на
запалени и димящи отпадъци на депото за строителни отпадъци,
което е в съседство на асфалтовата база..
Предприети са мерки за потушаване на запалените отпадъци.
Водоползването на обекта се осъществява по Договор за
водоснабдителна услуга, предоставена от „В и К” ЕООД, гр.
Благоевград. Има изграден сондажен кладенец,(има издадено
разрешително за това от БДЗРБ), от което се ползва вода за
производствени нужди.
Заустването на отпадъчните води в Айдаровско дере се
осъществява въз основа на издадено разрешително за заустване,
издадено от Директора на БДЗБР, гр.Благоевград. Подобектите на
асфалтовата база работят с намален капацитет и няма изпускане на
отпадъчни води в дерето.
Извършена е проверка н амясто от ексепрти на РИОСВ-София
на 28.09.09г. Сигналът е неоснователен.

Изграждане на асфалтова база в м. „Чакала”, до гр.
Севлиево и с. Горна Росица.

РИОСВ – Велико
Търново

25.09.2009 г.

25.09.2009 г.

28.09.2009 г.

След извършената проверка е констатирано, че изграждане на
асфалтовата база не е започнало. Стартирала е процедура от община
Севлиево
за
приемане
на подробен устройствен план (ПУП). Съгласие за разрешение за
ползване на асфалтовата база от страна на представителя на РИОСВ
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ще бъде дадено, само ако са спазени всички изисквания за
изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения,
регламентирани в екологичното законодателство и е доказано
спазването на нормите за допустими емисии за този вид
производство, определени в чл.27 от Наредба № 1/2005 г. за норми
за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии.
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