ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2012 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

1

01.03.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на река Огоста от не заустен колектор
в ПСОВ.

РИОСВ Монтана

На 15.03.2012 г. екип от експерти на РИОСВ Монтана,
РЛ Монтана, община Монтана и „ВиК“ ООД, гр.
Монтана извърши проверка на място. Констатирано е, че
сигнала е неоснователен. Не е установено изтичане на
непречистени отпадъчни води от канализационната
система на гр. Монтана в р. Огоста. В изпълнение на
предписание на РИОСВ Монтана, във връзка с предишен
сигнал, община Монтана е предприела мерки по
почистване на преливника и отвеждащата тръба към
главен събирателен колектор към ПСОВ – Монтана, с
което е преустановено преливането на отпадъчни води в
главен колектор I и заустването им в р. Огоста.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ.

2

01.03.2012 г.

Електронна поща

-

3
4

01.03.2012 г.
02.03.2012 г.

Електронна поща
„Зелен телефон“

Сеч на дървета в Държавно Ловно Стопанство
„Дикчан“, с. Сватовча.
Нерегламентиран добив на баластра.
1. Старото сметище между Челопечене и Богоров в
момента цялото се разравя от 4 бр. багери и се
горят отпадъци.

РИОСВ София

Сигналът не е от компетентността на МОСВ.
Уведомен е Кмета на района за предприемане на мерки.
От страна на общината е проведена среща с полицията за
предприемане на съвместни мерки за ограничаване и
преустановяване на достъпа на хора до сметището.

2. На 100 м. след моста от Челопечене, в река
Лесновска има две големи дървета, които пречат на
проводимостта на реката.

БДУВДР - Плевен

На 05.03.2012 г. от експерти на Басейнова дирекция,
съвместно с жалбоподателя е извършена проверка на
място, при която се установи, че:
1. На 200 - 300 м от Черния мост, над р. Лесновска, кв.
Челопечене, СО – Район Кремиковци, са налични
паднали в коритото на реката два броя средно големи
дървени ствола. Обособен е наносен остров - обрасъл с
храстова растителност, в средата на течението на реката.
2. На 400 - 500 м от моста по течението - коритото на
реката е изпълнено с наноси, върху които е израсла
храстова растителност. Компрометиран е 30 метров
участък от дига ляв бряг; мокрият отскос е свлечен - от
короната - до петата на дигата.
3. Непосредствено под моста са налични дървени трупи,
останки от набити в руслото колове на стар дървен мост,
както
и
прокарани
комуникации
(телефонни,
електрически) в светлото сечение на моста, както и в
заливаемата ивица на реката.
В предстоящите две междуведомствени комисии –

5

05.03.2012 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от незаконно
работещи бани в гр. Сливен, които използват
неорганични отпадъци за горене.

РИОСВ Стара Загора

6

13.03.2012 г.

Електронна поща

Реките "Котлешница" на изхода на гр. Котел (в
посока гр. Сливен) и "Луда Камчия" по цялото й
течените от с. Градец до с. Ичера са силно
замърсени с битови и строителни отпадъци.

РИОСВ Бургас
РИОСВ Стара Загора

съответно под егидата на областния управител и кметът
на столична община, посочените по-горе участъци ще
бъдат включени в годишната програма за осигуряване
проводимост на речните корита и защита от наводнения.
На 13.03.2012 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
съвместно с представител на община Сливен и кметски
наместник на кв.”Надежда”, гр. Сливен е извършена
проверка при която е констатирано, че в котелите на
импровизираните бани на четири от адресите се изгарят
дърва и въглища. Банята на адрес „Крали Марко” №30 не
работи за неопределен период от време. Не е установено
наличие и изгаряне на автомобилни гуми; пластмасови
отпадъци, изолационна черна хартия и друг вид лесно
запалими материали.
Посоченият участък от жалбоподателя териториално се
контролира от РИОСВ Бургас (района на село Градец) и
РИОСВ Стара Загора (района на село Ичера).
Предприетите действия от РИОСВ Бургас и Стара Загора
са както следва:
I. На 25.01.2012 г. експерти на РИОСВ Бургас съвместно
с представители на община Котел и районна пътна
служба гр. Котел към ОПУ гр. Сливен извършиха
проверка, при която се констатира следното:
1. След наводненията от 6 и 7 януари 2012 г. и
преливане на речното корито на р. Луда Камчия са се
получили значителни замърсявания по поречието на
реката. За констатираните замърсявания на територията
на община Котел с писмо на РИОСВ Бургас от
31.01.2012 г. са дадени предписания до кмета на
общината за предприемане на необходимите действия
съгласно Закона за водите. Уведомен е и областния
управител на област Сливен.
2. Извършена е втора проверка на 19.03.2012 г. за
предприетите действия по изпълнение на предписанията
и във връзка със сигнала. Констатирано е, че водният
отток е все още значителен, което не позволява да се
почистват отпадъците в речното корито. В регулацията
на с. Градец е започнало почистването на прилежащите
на реката терени. Кметът на с. Градец е издал заповед от
16.03.2012 г., с която е забранено изхвърлянето на
отпадъци на неразрешени за това места.
3. Областният управител на област Сливен е издал
заповед за назначаване на комисия със задача да
извърши проверка на речните участъци извън
регулациите на населените места, да се определят
видовете и количествата работи за почистването, да се

маркират дърветата за премахване, да се определят
участъците за укрепителни и противоерозийни работи.
За територията на община Котел огледът ще се извърши
на 30.03.2012 г. и 02.04.2012 г. през „петолъчката” до
Котел, Тича, Кипилово, Стрелци и Боринци. След огледа
на място предстои изготвяне на програма за почистване
на речните участъци извън регулационните граници на
населените места за осигуряване проводимостта на
реките.
Предстои последваща проверка за предприетите
действия по изпълнение на предписанията.

7

13.03.2012 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирани сметища по пътя от
гр. Павликени до гр. Севлиево.

РИОСВ Велико Търново

II. На 14.03.2012 г. експерти от РИОСВ Стара Загора
извършиха проверка на място, при която се констатира
следното:
1. При направения обход на поречието на р. Луда
Камчия в района от вход на с. Ичера /западно/ до
границата му с община Котел /източно от с. Ичера/ е
констатирано наличие на купчини животински тор,
разположени на 1 км. източно от селото /бивш стопански
двор/ на обща площ от 300 кв.м. По информация на
кметски наместник на с. Ичера животинския тор е
генериран от конна база на фирма „Ремарк 85” ЕООД,
гр.Сливен.
2. Нерегламентирано замърсяване с купчини
строителни отпадъци и земни маси непосредствено
покрай реката, в дясно от пътя – посока с. Градец на
обща площ от 200 кв.м. По информация на кметския
наместник на с. Ичера терените покрай реката, заети с
отпадъци са частна собственост.
3. На 2 км. източно от с. Ичера е констатирано
нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци
на отбивката в дясно от пътя на обща площ от 150 кв.м.
За констатираните замърсявания с отпадъци на
кмета на община Сливен е дадено предписание за
предприемане на действия по почистването им. Предстои
последваща проверка на място.
На 23.03.2012 г. експерти от РИОСВ Велико Търново
извършиха проверки, при които се констатира, че:
1. Нерегламентираното сметище в местността „Край
селото“ землище, гр. Бяла черква е почистено по
нареждане на кмета на гр. Бяла Черква, веднага след
получаване на сигнала.
2. Констатирано е нерегламентирано сметище от ТБО с
площ около 200 кв. м, в началото на с. Вишовград,
Община Павликени, в сухо дере. Дадено е предписание
на кмета на с. Вишовград да почисти образувалото се

8

14.03.2012 г.

Електронна поща

9

15.03.2012 г.

„Зелен телефон“

10

19.03.2012 г.

„Зелен телефон“

11

21.03.2012 г.

„Зелен телефон“

Жалба относно недостига и качеството на
питейната вода в с. Стубел, общ. Монтана.
На северната дъга на околовръстния път, при
кръстовището на с. Мрамор и Връбница полето е
осеяно с найлонови торбички.
В защитената местност „Калимок“ в петък вечерта
на 16.03.2012 г. е бил запален пожар, който е горял
и през съботния ден.

-

нерегламентирано сметище.
3. Констатирано е нерегламентирано сметище от ТБО с
площ около 200 кв. м, на пътна отбивка, намираща се на
500 м по пътя от с. Добромирка, Община Севлиево за с.
Вишовград, Община Павликени. Дадено е предписание
на кмета на с. Добромирка да почисти образувалото се
нерегламентирано сметище.
При
констатирано
неизпълнение
на
дадените
предписания на кметовете ще бъдат приложени
съответните административно наказателни мерки.
Жалбата не е от компетентността на МОСВ.

Столичен инспекторат
Столична община

Сигналът е пренасочен по компетентност
инспектората на Столична община.

РИОСВ Русе

На ул. „Цар Самуил“, преди началото на еко
пътека се намират контейнери за битови отпадъци,
които от началото на 2012 г. не са почиствани.
Отпадъците вече се разпиляват в района.

Община Перник

На 19.03.2012 г. експерти на РИОСВ Русе извършиха
проверка на място, при която са предприети всички
възможни мерки за ограничаване на пожара в рамките на
защитената територия в района в землището на с. Нова
Черна
и
град
гр.
Тутракан.
Достъпът
на
високогабаритните противопожарни коли е бил
затруднен поради естеството на територията. Експертите
на РИОСВ Русе са установили няколко огнища, на
различни места. Към момента на проверката пожарът е
бил потушен окончателно, като е била засегната
предимно заливаемата зона, която изцяло е опожарена
(около 1700 ха). Пожарът е възникнал в края на миналата
седмица и вероятно е причинен от умишлени действия на
недобросъвестни граждани.
При повторна проверка на 20.03.2012 г. в защитената
местност експертите от РИОСВ Русе са установили, че
лице от село Цар Самуил е запалило растителни
отпадъци от миналогодишна селскостопанска култура.
На лицето е съставен АУАН. Забелязани са малки
тлеещи огнища в горския фонд и са предприети действия
за незабавното им потушаване.
Уведомено е Държавно горско стопанство - Тутракан за
състоянието и наличието на малки тлеещи огнища в
горския фонд, северно от Дунавската дига, в района на
западния шлюз. В момента няма огнища в защитената
територия. Предстои да се изчисли приблизителната
площ на засегнатите участъци извън заливемата зона.
От специалисти на община Перник, съвместно с кмета на
с. Кладница, е извършена проверка на място. При
проверката се установи, че съдовете за ТБО са извозени и
в момента се извършва почистване на разпилените по
улицата отпадъци.

към

12

22.03.2012 г.

„Зелен телефон“

Силно запрашаване в района на бул. Бъкстон, в
посока от „Каблешков“ към Околовръстен път,
вследствие на ремонтни дейности от страна на
Софийска вода.
От около една седмица река „Какач“ в района на
кв. Обеля, район Връбница, тече кафява на цвят.

Столичен инспекторат
Столична община

Сигналът е пренасочен по компетентност
инспектората на Столична община.

13

22.03.2012 г.

„Зелен телефон“

14

28.03.2012 г.

15

29.03.2012 г.

към

РИОСВ София

„Зелен телефон“

В село Ковачица, общ. Лом, има нерегламентиран
пункт за черни и цветни метали.

РИОСВ Монтана

„Зелен телефон“

Трети ден сметището на гр. Ботевград гори и
обгазява града и близките села.

РИОСВ София

Проведен е разговор с жалбоподателя. Установено е, че
кафявия цвят на водата е вследствие на обилното
снеготопене.
На 04.04.2012 г. експерти от РИОСВ Монтана съвместно
със служители на РУП Лом извършиха проверка на
площадката посочена в сигнала. При проверката не е
присъствал подателя на сигнала. Констатирано е, че
площадката е собственост на физическо лице и е
отдадена под наем на фирма „Пламена-96” ЕООД, с.
Ковачица.
За площадката има издадена от министерството на
икономиката, енергетиката и туризма безсрочна
Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали. Площадката е с площ от около 40 кв. м.,
оградена е с тухлена ограда и е с трайна настилка. В
момента на проверката площадката не работи, не се
извършва търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали. Няма поставени табели с ценоразпис и
работно време. Няма монтирано видеонаблюдение. На
площадката е констатирано наличие на около 4 т метални
отпадъци с битов характер.
Получена е информация от Кмета на общината за
предприетите действия, както и че е потушен пожара.

