ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1

03.01.2011 г.

Електронна поща

Наличие на мъртва риба в района на микроязовир,
разположен в землището на с.Студена, община
Свиленград.

РИОСВ - Хасково

2

03.01.2011 г.

“Зелен телефон”

Община Благоевград

3

05.01.2011 г.

Електронна поща

Замърсени брегови участъци покрай р. Струма, в
района на градовете Благоевград – Симитли.
Замърсяване на атмосферния въздух и водите,
вследствие на дейността на мандра “Скорпион –
21”ООД.

4

13.01.2011 г.

Електронна поща

Изтичане на отпадъчни води от канал, идващ от
ж.к.
“Люлин”,
в
река
Суходолска,
в
непосредствена близост до 6-ти микрорайон.

РИОСВ - София

5

14.01.2011 г.

Електронна поща

Замърсяване
на
атмосферния
въздух от
инсталация за преработване на гуми и
производство на биогориво в с.Новоселци,
община Видин.

РИОСВ - Монтана

6

17.01.2011 г.

Електронна поща

Изпратени са само снимки, на които е заснето

ДНП Рила

РИОСВ - Смолян

Предприети действия
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ - Хасково,
представители на община Свиленград и Изпълнителна агенция “Рибарство
и аквакултури”, гр. Хасково /ИАРА/. Констатирано е, неправомерно
източване на водоема, при което под язовирната стена е попаднало голямо
количество риба, която в последствие е измряла. Установено е, че
концесионерът не е регистрирал водоема в ИАРА, гр. Хасково и към
момента няма издадено разрешително за осъществяване на стопански
риболов. Допуснато е нарушение и по отношение на осигуряване на
необходимия санитарен минимум вода във водоема по смисъла на Закона за
водите. За констатираните нарушения е уведомена и Басейнова дирекция за
Източнобеломорски район с център гр. Пловдив – бюро Хасково, за
предприемане на действия по компетентност и прилагане на съответните
административно-наказателни мерки спрямо нарушителя.
Сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност в
общинската администрация в гр. Благоевград.
На Мандра “Скорпион – 21”ООД се осъществява контрол от страна на
РИОСВ - Смолян. За констатирано заустване на непречистени отпадни
води, на дружеството е наложена текуща месечна санкция. При
извършваните контролни проверки, не са констатирани наличие на дим и
миризми в атмосферния въздух. Тъй като изнесеното в жалбата касае
летния период, в дните, когато има дим и миризми, жалбоподателят ще
информира по телефона директора на РИОСВ и ще бъде извършена
незабавна проверка.
На 21.01.2011 г. е извършена съвместна проверка от експерт на РИОСВ –
София и представител на “Софийска вода” АД. Направен е оглед на
участъка от р. Суходолска, в който зауства преливника на канализационната
система преминаваща под бул. “Петър Дертлиев”. Констатирано е, че на
мястото на заустването на преливника няма свободно изтичане на битовофекални води в р. Суходолска.
На 14.01.2011 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ –
Монтана съвместно с подателя на сигнала.
Констатирано е, че инсталацията е в режим на работа. Извършват се
контролни измервания на непрекъснатия цикъл на горивната инсталация.пробни тестове на инсталацията за периода от 11.01.2011 г. до 31.01.2011 г.,
както и пробовземания от димоотвода на инсталацията с цел установяване
наличие или липса на емисии. Резултатите от контролните измервания ще
бъдат предоставени в РИОСВ – Монтана, за което ще бъде уведомен и
жалбоподателя.
Извършен е преглед на снимковия материал от експерти на ДНП Рила.

замърсяване с отпадъци, наличие на бракониерска
дейност (неясно къде) и движение на МПС на
територията на НП Рила.

7

18.01.2011 г.

Електронна поща

Замърсяване на водите на Варненското езеро от
нерегламентирана дейност на ф. “Полисхарт”
ООД.

РИОСВ - Варна

8

19.01.2011 г.

Електронна поща

Замърсена река с отпадъци и отпадни води,
минаваща покрай манастир Свети Великомъченик
Мина.
В двора на манастира има чешма, чиято вода е
замърсена.

РИОСВ – София,
Столична община,
Министерство
здравеопазването

на

9

21.01.2011 г.

Електронна поща

Изкопни работи в коритото на р. Искър в района
на спортната зала в гр. Самоков.

БД с център Плевен

10

26.01.2011 г.

“Зелен телефон”

В момента в атмосферния въздух на град Свищов
има силна неприятна миризма и наличие на мъгла.

РИОСВ – Велико Търново

Констатирано е, че заснетото моторно превозно средство е собственост на
“Масларов и КО” ЕООД и за него има издадено разрешение от директора на
ДНП „Рила” за движение в Националния парк с цел обслужване и
зареждане на х. “Мальовица.
След преглед на заснетите замърсени терени с битови отпадъци и
бракониерската дейност, е констатирано, че те са направени на територията
на Природен парк “Рилски манастир” и сигналът е препратен до Директора
на Дирекция “Природен парк Рилски манастир”, за предприемане на
действия по компетентност, за които да уведоми и жалбоподателя.
На 18.01.2011 г. експерти от РИОСВ – Варна са извършили проверка на
фирмите “Полисхарт” ООД, гр. София и “Унитрейд – БТ” ООД, гр. София,
които са разположени на една площадка . Констатирано е, че фирмите имат
лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали, както и разрешителни за дейностите по събиране, транспортиране,
временно съхраняване, предварително третиране на отпадъци. През
територията на площадката на двете фирми, преминава канавка, която
служи за отводняване на района. Същата е с нарушена проводимост, поради
допуснато замърсяване с пластмасови отпадъци. На управителя на
“Полисхарт” ООД е дадено предписание за почистване. При неизпълнение
на даденото предписание, ще бъдат предприети съответните
административнонаказателни мерки.
На 26.01.2011 г. е извършена съвместна проверка с експерти на РИОСВ –
София и представител на р-н “Нови Искър”, Софийска община по
поречието на река Владайска, минаваща покрай манастир Свети
Великомъченик Мина. Не е констатирано замърсяване с отпадъци.
Констатирано е, че от преливника на Софийската ПСОВ – Кубратово
изтичат битово-фекални води в р. Владайска. Съставен е констативен
протокол. За констатираното нарушение е изпратена покана до началника
на СПСОВ Кубратово за съставяне на акт.
От експертите на БД с център Плевен са направени следните констатации:
В края 2010 г. са извършени укрепителни мероприятия на дънните прагове,
разположени в близост до новата спортна зала. Поради увеличения воден
отток през месец декември, дейностите не са приключили и в района на
спортната зала са останали натрупани наносни материали, препятстващи
водното течение. На 21.01.2011 г. е използвано моментното маловодие в
реката и по искане на общината праговете са заздравени от “ГБС –
Инфраструктурно строителство” АД. Не са изземвани наносни отложения
от речното корито.
От експерти на РИОСВ – Велико Търново е извършена проверка.
Констатирано е, че източник на неприятните миризми в атмосферния
въздух е инсталацията за производство на целулоза, собственост на
“Свилоза” АД, гр. Свищов. За констатирано разпространение на неприятни
миризми поради неорганизирано изпускане на емисии на отпадъчни газове,
съдържащи сяроводород и метилмеркаптани е съставен акт и предстои
издаване на наказателно постановление.
Дружеството предвижда да изгради обезмирисителни инсталации за
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11

26.01.2011 г.

“Зелен телефон”

Разрушаване на защитена зона “Керменски
възвишения”,
вследствие
строежа
на
автомагистрала “Тракия”.

РИОСВ – Стара Загора

12

28.01.2011 г.

Електронна поща

РИОСВ - Плевен

13

31.01.2011 г.

Електронна поща

На територията на природна забележителност
“Пещера Проходна”, с. Карлуково се снима кино
продукция. Вследствие на тази дейност пещерата
е замърсена, а естествената среда в района се
уврежда.
Бракониерски лов на територията на НП Рила

ДНП Рила

емисиите от двете вакуум-изпарителни системи през 2011 г.
На 27.01.2011 г. е извършена съвместна проверка с представители на МРРБ,
МОСВ и неправителствената организация, подала сигнала. При направения
оглед на терен е извършено заснемане с GPS приемник на граничните точки
на нарушените терени на частта от АМ “Тракия”, преминаваща през
защитената зона.
За строителството на АМ “Тракия” ЛОТ – 3 Министерството на околната
среда и водите е издало Решение №104 – ОС/2009 г. по оценка за
съвместимост. Съгласно условия в Решението, не се предвижда усвояване
на допълнителни терени извън габаритите на магистралата.
С цел установяване на изпълнението на строителните дейности дали
съответстват на одобрените параметри на проекта, РИОСВ – Стара Загора е
изискала от Агенция “Пътна инфраструктура” цифров модел на АМ
“Тракия”, от които да е видно обхвата на магистралата в района на
защитена зона “Кременски възвишения”. При констатиране на нарушение,
ще бъдат предприети съответните административно- наказателни мерки.
Заснемането на филм на територията на природната забележителност
“Пещера Проходна”, с. Карлуково е съгласувано от РИОСВ - Плевен, като
са поставени определени условия за извършване на тази дейност.
Във връзка със сигнала, на 25.01.2011 г. е извършена проверка на място от
експерти на РИОСВ – Плевен, при която не са констатирани нарушения.
Сигналът описва събития от месец ноември 2008 г. От страна на ДНП Рила
е предаден на Районна прокуратура Самоков на 18.11.2008 г. (с изх. № 1100-20 от 18.11.2008 г.). Води се досъдебно производство.
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