ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

16.08.2013 г.

Електронна поща

Нарушения на пясъчните дюни
територията на Северен плаж,
Приморско.

на
гр.

РИОСВ Бургас

2

26.08.21013 г.

„Зелен телефон“

Над бившата Строителна база на завод
Промет, в бивша кариера за добив на
инертни материали се депонират утайки от
пречиствателни станции.

РИОСВ Бургас

3

26.08.2013 г.

Електронна поща

Замърсявания в землището на гр. Царево
от дейността на Предприятие за

РИОСВ Бургас

Предприети действия
На 27.08.2013 г. от експерти на РИОСВ Бургас е извършена
проверка на част от морски плаж „Приморско – север“ около
заведения за обществено хранене (ЗОХ) „Александър бийч“ и
„Салса бар“.
Констатирано е замърсяване с битови отпадъци върху дюните и
натрупване на вещи от експлоатацията на ЗОХ „Александър
бийч“ зад обекта.
Дадени са предписания на концесионера на плажа и на
собственика на заведението да почистят територията. Извършен
е последващ контрол по изпълнение на дадените предписания,
при който е констатирано, че предписанията са изпълнени.
Относно разполагането на обектите Министерството на
регионалното развитие следва да упражни контрол по
изпълнение на параграф 26 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
От експерти на РИОСВ Бургас е извършена проверка на кариера
Дебелт. При проверката е констатирано следното:
Кариера за пясък Дебелт се експлоатира от „Строителни
материали” АД. На кариерата се извършват регулярни
рекултивационни мероприятия по утвърден проект. Работният
проект „Находище „Дебелт” – рекултивация първи етап” е
съгласуван с РИОСВ Бургас. Според проекта техническата
рекултивация на кариерата ще се извършва със земни маси,
примесени със стабилизирани утайки от пречиствателни
станции за отпадъчни води, стопанисвани от „В и К” – Бургас
ЕАД. За използуваните утайки са изготвяни здравно –
екологични експертизи от Селскостопанска академия, Институт
по почвознание „Н. Пушкаров” със заключение, че същите
могат да се използуват в селскостопанската практика и за
рекултивация на нарушени терени.
Последното полагане на утайки е в централната част на
кариерата. В близост до тях се усеща миризма, но извън
границите на кариерата такава не е констатирана.
Освен утайки в кариерното гнездо, е констатирано наличие на
утайки, примесени със земни маси и на насипището на
кариерата. На насипището и извън границите му наличие на
неприятна миризма от утайки не е констатирано.
На 27.08.2013 г. от РИОСВ Бургас, съвместна с представители
на община Царево, е извършена проверка на обект за

производство на спиртни напитки.
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26.08.2013 г.

Електронна поща

Фирма „Геоток“, с. Казичане използва
забранения фреон R 22 и неправомерно
собствен водоизточник – сондаж.

РИОСВ София
БДУВДР Плевен

дестилация на ферментирали плодове в поземлен имот №
48619.506.135, по кадастралната карта на град Царево,
собственост на „Статик 89“ ЕООД. При проверката е
констатирано следното:
За обекта има проект, одобрен от община Царево, но не е
представено разрешение за поставяне на обекта.
В момента на проверката не е констатирано изтичане на води от
производствената дейност на уличното платно и прилежащите
терени. Формиращите се отпадъчни води се събират в
черпателен резервоар Не е представен документ, доказващ
предаването на водите от резервоара на специализирана фирма.
В контейнерите за твърди битови отпадъци, които се намират в
страни на пътя Царево – Ахтопол, не е констатирано наличие на
отпадъци от производствената дейност. Джибрите, образуващи
се от дейността, постъпват в корита, където се отцеждат, след
което се съхраняват в черни полиетиленови чували на
небетонирана площадка, намираща се в края на имота. Не е
представен документ къде се изхвърлят чувалите с джибри.
На управителя на фирмата са дадени предписания да се
представят в РИОСВ Бургас: разрешение за поставянето на
обекта; документ, от който да е видно къде и от кого са извозени
отпадъците и документ за приемане на водите от черпателния
резервоар.
Дадените предписания са изпълнени.
От РИОСВ Бургас е изискано от община Царево становище
относно законността на обекта.
Община Царево е уведомила инспекцията, че обекта е незаконно
изграден. На фирма „Статик 89“ ЕООД е съставен констативен
протокол, с който е установено, че обекта е изграден в
отклонение на издаденото разрешение за поставяне, което е с
изтекъл срок. След изтичане на срока за обжалване на
горепосочения констативен протокол, община Царево ще издаде
заповед за премахване на обекта, съгласно чл.57а от Закона за
устройство на територията.
На 02.09.2013 г. е направен опит за извършване на проверка на
място от експерти на РИОСВ София, при която достъп до
обекта е отказан от охраната на площадката. След оказано
съдействие от органите на МВР е осигурен достъп до откритата
част на площадката, предвид, че експлоатираните халета са били
заключени. При проверката е констатирано следното:
На откритата част от площадката е констатирано наличие на
служебни автомобили и различни видове и размери пластмасови
тръби.
Закритата част видимо е съставена от 3 до 4 броя халета, като в
съседство се помещава автосервиз използващ (стопанисващ)
части от халетата с отделен самостоятелен вход.
По данни на охраната, служителите на фирмата са в отпуск.
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27.08.2013 г.

Електронна поща

Наличие на незаконен зоокът в крайпътно
заведение „Горица“, разположено в района
на с. Горица, община Бяла.

РИОСВ Бургас

6

02.09.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване, причинено от заустване на
отпадъчните води в Черно море
(непосредствено до устието на р.
Караагач) от два комплекса.

РИОСВ Бургас

Предстои, от експерти на РИОСВ София да бъде извършена
нова (внезапна) проверка на обекта .
От експерти на РИОСВ Бургас е извършена проверка на място.
При проверката е констатирано следното:
Обектът е регистриран като ветеринаромедицински обект за
отглеждане на декоративни и екзотични животни и птици в
регистъра на РВМС Варна. Отглеждат основно декоративни
птици и животни, различни породи домашни животни и някои
видове диви животни. Не е констатирано отглеждане на видове,
включени в Приложение № 3 от Закона за биологичното
разнообразие.
Условията, при които се отглеждат животните, удовлетворяват
техните биологични изисквания и изискванията за запазването и
размножаването им. Осигурено е достатъчно пространство за
свободно движение и нормално двигателно поведение на
животните. Обитаемото пространство е структурирано чрез
дървета, камъни и други елементи, които го доближават до
естествените условия на живот.
Дадено е предписание на собственикът на зоокъта да подаде
заявление за издаване на лиценз за зоологическа градина.
На 10.09.2013 г., от експерти на РИОСВ Бургас, съвместно с
представители на БДУВ за Черноморски район и на Община
Царево, е извършена проверка на място. При проверката е
констатирано следното:
На скалите, пред Ваканционно селище „Каприз“, находящо се в
непосредствена близост до морския бряг и р. Караагач, има
изведени две гофрирани черни тръби, от които в момента на
проверката не изтича вода.
Присъствалия на проверката служител на община Царево е
представил проект (част „ВиК“) на В. С. „Каприз“, собственост
на „Салю – Д“ ООД, гр. София, съгласно който отпадъчните
битово – фекални води от ваканционното селище е предвидено
да се включват в съществуващата канализационна система на гр.
Китен – гр. Приморско, а водите от напояване на зелените
площи и дъждовните води е предвидено да се оттичат
гравитачно по терена.
При проверката не е констатирано наличие на други изведени
колектори на морския бряг, нито изтичане или заустване на
отпадъчни води в прилежащите морски води. Водата в морето е
с естествен цвят и мирис.
На кмета на община Царево е дадено предписание да бъдат
предприети незабавни действия за процедиране по
компетентност във връзка с констатираните две изведени тръби
на скалите пред ваканционно селище „Каприз“ на територията
на община Царево, до устието на река Караагач.
Кметът на община Царево е уведомил РИОСВ Бургас, че на
“Салю – Д“ ООД, е съставен констативен акт за незаконно
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02.09.2013 г.

Зелен телефон

От 31.08.2013 г. сметището на гр. Пирдоп
гори.

РИОСВ София
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02.09.2013 г.

Зелен телефон

Вечер и сутрин се замърсява атмосферния
въздух в гр. Луковит от цех, собственост
на „Полихив СС“ АД.

РИОСВ Плевен

9

03.09.2013 г.

Електронна поща

Над с. Равда, община Несебър се извършва
незаконно строителство.

РИОСВ Бургас,
Министерство на
регионалното развитие

строителство за изведените тръби на морския бряг, който е
основание за започване на процедура по премахване, на
основание чл. 225а от Закона за устройство на територията.
Кметът на община Пирдоп е уведомен за предприемане на
необходимите действия, за които РИОСВ София е
информирана, а именно:
На 30.08.2013 г. (в 22.00 ч.) е извършена проверка при която е
констатирано, че сметището е запалено умишлено. Заловени са
четири лица от ромски произход, на които са съставени актове.
На 31.08.2013 г. на депото е изпратена допълнителна техника за
почистване на площадката и нейното запръстяване.
На 01.09.2013 г. пожарът е потушен, а до 03.09.2013 г. цялото
сметище е запръстено.
На 12.09.2013 г. от експерти на РИОСВ Плевен, съвместно с
представител на община Луковит, е извършена проверка на
обекта.
Не е установено наличие на неприятни миризми, причинени от
дейността на обекта.
На 15.10.2013 г. е извършена проверка в Община Несебър и на
терен от експерти на РИОСВ Бургас, съвместно с представител
на Общината. От проверяващият екип е установено следното:
Строежът, за който е подаден сигнала се реализира в УПИ IIIа,
кв.24 по плана на с. Равда, община Несебър (поземлен имот с
идентификатор 61056.502.575 по КК);
За инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна
сграда в поземлен имот 61056.502.575 с. Равда, община
Несебър“, с възложител Георги Константинов Нищелков е
издадено становище от директора на РИОСВ Бургас, че не
подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за
опазване на околната среда процедури/преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка и/или
оценка на въздействието върху околната среда, задължителна
екологична оценка и/или оценка на въздействието върху
околната среда/, както и на процедури по реда на глава втора от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта
на
планове,
програми,
проекти
и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони – Наредбата за ОС.
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото
инвестиционно предложение не попада в защитена територия по
смисъла на Закона за защитени територии и в защитени зони по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Съобщение за
издаденото становище е публикувано на интернет страницата на
РИОСВ Бургас на 27.03.2013 г. (Протокол за оповестяване от
27.03.2013 г.).
Кметът на Община Несебър е издал Заповед № 978/04.12.2007
г., с която одобрява План за застрояване за УПИ IIIа, кв.24 по

10

09.09.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Дебелец от предприятие за производство
на дървени въглища.

РИОСВ Велико Търново

11

09.09.2013 г.

Електронна поща

След полунощ, в гр. Хасково се усеща
миризма.

РИОСВ Хасково

плана на с. Равда, община Несебър, с който за имота се
установява свободно средноетажно застрояване в устройствена
зона „Ок“ при устройствени показатели: плътност – до 30%;
Кинт = 1.5; височина до 15 м. и минимално озеленяване 50 %.
Главният архитект на Община Несебър е издал Разрешение за
строеж № 153/25.07.2013 г. за извършване на строителство на
„Жилищна сграда за сезонно ползване“ със застроена площ 430
кв.м., в УПИ IIIа, кв.24 по плана на с. Равда, община Несебър;
След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ
Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели
за разпространение на дюнни природни местообитания по
Черноморското крайбрежие, се установи, че в УПИ IIIа, кв.24 по
плана на с. Равда, община Несебър (поземлен имот с
идентификатор 61056.502.575 по КК) няма пясъчни дюни;
При извършената проверка на място се установи, че теренът на
строежа е ограден с временна ламаринена ограда. В обекта е
разположена строителна техника, а теренът в заградената площ
е разкопан за полагане на основите.
Имотът е разположен върху скалист нос с денивелация в посока
изток и запад (границата с морския плаж) около 10 м. Имотът
няма характеристика на пясъчни дюни.
Брегоукрепителните дейности и крайморският парк се намират в
посока северозапад от имота и към момента на проверката са
реализирани. С изграждането на жилищната сграда не се засяга
терена, в който е ситуиран крайбрежния парк и брегоукрепването.
На 17.09.2013 г., от експерти на РИОСВ Велико Търново е
извършена проверка на производствена база, разположена в
землището на с. Присово ПИ 000446. При проверката е
констатирано следното:
Физическо лице е разположил в собствен имот инсталация за
производство на дървени въглища по закрит способ от ретортен
тип. Производствената база е разположена на разстояние 1300
метра от най-близката жилищна сграда на гр. Дебелец. При
проверката инсталацията не е функционирала.
По информация на собственика до момента са извършвани
изпитания за ефективността на инсталацията.
За тази дейност в РИОСВ Велико Търново е внесено
уведомление за инвестиционно предложение.
На 20.09.2013 г. от експерти на РИОСВ Велико Търново е
извършена втора проверка на производствена база, при която е
извършено пломбиране на инсталацията, т.е. същата няма да
функционира до приключване на процедурите по нейното
узаконяване и издаване на разрешение за експлоатация.
В гр. Хасково е ситуиран един стационарен пункт за
мониторинг на качеството на атмосферния въздух: пункт
“РИОСВ - Хасково”, гр. Хасково (градски фонов). Извършват се
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09.09.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване с отпадъци на гр. Казанлък.

Община Казанлък
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12.09.2013 г.

Електронна поща

Община Кърджали

14

18.09.2013 г.

Електронна поща

Неприятни миризми от канализацията на
гр. Кърджали.
Отсечена акация в района на общ.
Казанлък.

Община Казанлък

4 броя газови извадки в светлата част на денонощието, а
именно: 8.00 ч. – 9.00 ч; 10.30 ч. - 11.30 ч; 13 ч. - 14 ч; 15.30 ч. –
16.30 ч.
Контролирани замърсители в ръчния пункт са: “прах”, “серен
диоксид”, “азотен диоксид”, “кадмий”, “ФПЧ10” и
“полициклични ароматни въглеводороди”.
От протоколите от изпитване на извадки от атмосферен въздух
за периода от 01.09.2013 г. до 12.09.2013 г. се вижда, че
стойностите за серен диоксид са много под праговата стойност
за средночасова норма от 350 µg/m3.
В РИОСВ Хасково други такива сигнали не са постъпвали,
неприятни миризми през часовете след полунощ не са усетени
от други жители на града.
В града няма действащи производствени обекти – постоянни
източници на серен диоксид.
В града не са установени и случайни източници на серен
диоксид, което се потвърждава и от резултатите от ръчния
пункт.
От представители на община Казанлък е извършена проверка на
място, при която е констатирано следното:
Контейнерите тип "Бобър", разположени на територията на гр.
Казанлък, се извозват ежедневно от Общинско предприятие
"Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата", като
към всеки камион (с който се събират и транспортират
отпадъците) е прикрепен служител, който извършва почистване
на пространството около контейнерите.
В четири точки е констатирано замърсяване около
разположените съдове за събиране на отпадъците.
В кратък срок ще бъдат почистени констатираните при
проверката замърсявания.
Проблемните точки ще бъдат наблюдавани от "Екоконтрол" и
при установяване, че капацитет на разположените контейнери за
събиране на отпадъци не е достатъчен, ще бъдат поставени
допълнителни съдове.
Сигналът е пренасочен по компетентност към община
Кърджали.
Сигналът е препратен по компетентност към община Казанлък.
Акацията е премахната след извършен оглед от служители на
звено „Озеленяване“ към Общинското предприятие „Комунална
дейност и поддръжка на инфраструктурата“, гр. Казанлък. При
огледа е установено, че дървото е саморасло, израснало главно
на височина, с рехава корона.
Реконструкцията на тротоарното пространство пред пощата до
кръстовището с ул. „Христо Ботев“, гр. Казанлък предвижда
обновяване на дървесна и храстова растителност с еднакви по
вид подходящи тротоарни декоративни видове.
Акацията е медоносен, диворастящ дървесен вид с дълбока
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20.09.2013 г.

Електронна поща

В гр. Ябланица, на ул. „Хан Аспарух“ № 7
се извършват взривни дейности за
изграждане
на
трасе
на
нова
пречиствателна станция. Има опасения от
живущите в района за нанасяне на щети на
основите на имотите им.

РИОСВ Плевен
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25.09.2013 г.

Електронна поща

Оплакване относно забавено издаване на
документи за необходимост от ОВОС от
РИОСВ София.

РИОСВ София

коренова система и не е подходящ за градско/улично
озеленяване.
От експерти на РИОСВ Плевен е извършена проверка на място.
При проверката е констатирано следното:
За инвестиционно предложение “Изграждане на градска
пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Ябланица”
има, издадено от директора на РИОСВ Плевен, Решение за
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействие върху околната среда № ПН 39 ПР/2008 г. с
характер да не се извърши ОВОС.
През 2012 г. инвестиционното предложение е разширено с
изграждане на довеждаща инфраструктура към ГПСОВ –
гр.Ябланица
и
рехабилитация
и
доизграждане
на
водопроводната мрежа на гр. Ябланица, за което е издадено
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействие върху околната среда № ПН 29 ПР/2012
г. с характер да не се извърши ОВОС.
Към подобект “Довеждащ колектор до ПСОВ на гр. Ябланица и
довеждащ път до ПСОВ, гр. Ябланица”, във връзка с
извършеното инженерно-геоложко проучване, е изготвен проект
за “Пробивно-взривни работи”. Проектът е съгласуван с
Районна служба “Пожарна безопасност и защита на
населението”. От Изпълнителната агенция “Главна инспекция
по труда”, Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Ловеч е
издадено Разрешително № 0048-0389 за извършване на
специални взривни работи със срок на валидност до 31.05.2013
г. След изтичане на срока е издадено ново Разрешително №
0048-1163 за извършване на специални взривни работи, със срок
на валидност до 31.10.2013 г.
Възложителят декларира, че краят на взривните работи е в деня
на извършване на проверката - 03.10.2013г.
При проверката не са констатирани нанесени щети от
пробивно–взривните дейности, върху жилищната сграда,
намираща се на ул. “Хан Аспарух” № 7.
С писмо (Вх. № 26-00-9087/09.09.2013 г.) в РИОСВ София е
внесено уведомление за инвестиционно предложение за
„Преустройство на съществуващи подобекти (Кафе 1 и Кафе 2)
и промяна на предназначението на подобект Кафе 1 в салон за
красота” в УПИ I-за общ. жил. стр. от кв. 40, м. Разсадника –
Бежанци, район Илинден, гр. София, Столична община, с
административен адрес: ж.к. Илинден, бл. 120А”.
След направен преглед на приложената с уведомлението
информация и документация е установено, че към
документацията не е приложена актуална скица на имота.
С писмо (Вх. № 26-00-9087/24.09.2013 г.) в РИОСВ София е
внесена скица на поземлен имот с пл. № 785, попадащ в УПИ Iза общ. жил. стр. от кв. 40 по подробен устройствен план на м.
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26.09.2013 г.

„Зелен телефон“

ВЕЦ „Прокопаник“ и ВЕЦ „Церово“
изпускат водна леща във водите на река
Искър, а от ВЕЦ „Лакатник“ има
вероятност да се изпусне насъбрала се
тиня и мръсотия, с което да се допусне
измиране на риба.

БДДР Плевен
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27.09.2013 г.

Електронна поща
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30.09.2013 г.

Електронна поща

Нерегламентирано хранене на бездомни
кучета и котки.
Наличие на сметище в близост до Равда.

Столична община
Столичен инспекторат
РИОСВ Бургас

„Разсадника – Бежанци” на гр. София.
След изясняване на всички необходими факти и обстоятелства
по инвестиционното предложение, РИОСВ София се е
произнесла в законоустановения срок (с писмо с изх. № 26-009087/26.09.2013 г.), че инвестиционното предложение не попада
в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на
околната среда и за него не следва да се провеждат процедури
по реда на Глава шеста - процедури по оценка на въздействието
върху околната среда или процедура по преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда.
На 27.07.2013 г. от експерти от БДУДР Плевен е извършен
обход по поречието на р. Искър в участъка от гр. Нови Искър до
с. Лакатница, като е констатирано следното:
По цялото протежение на разглеждания участък от реката се
наблюдава наличието на водна леща в спокойните места на
речното корито. Водата видимо е чиста и няма предпоставки за
намаляване на проводимостта на речното легло.
В завиреният обем на МВЕЦ „Прокопаник“, МВЕЦ „Церово“ и
МВЕЦ „Лакатник“, по повърхността на водното огледало, се
наблюдава малко по - обилно наличие на водна леща.
Прехвърлянето и в по-долните течения на каскадата от МВЕЦове, става най-често (вероятно) през рибните проходи.
Ползването на вода за задвижване на турбините на МВЕЦ-овете
става от по-ниско лежащите слоеве вода в язовирното езеро
преди тях.
МВЕЦ „Прокопаник“, МВЕЦ „Церово“ работят, а МВЕЦ
„Лакатник“ не работи.
Сигналът е пренасочен по компетентност.
На 02.10.2013 г. от експерти на РИОСВ Бургас е извършена
проверка на терена и по документи. При проверката е
констатирано следното:
Теренът, които е замърсен с отпадъци, е бивша кариера за добив
на строителни материали, находяща се в землището на гр.
Ахелой, община Поморие. Кариерата не е в експлоатация.
Достъпът до кариерата е свободен, няма бариера или охрана.
В кариерното гнездо има значително количество битови и
строителни отпадъци. Част от тях са подравнени и запръстени.
По време на проверката не е констатирано разтоварване на
отпадъци.
Дадено е предписание на кмета на община Поморие да уведоми
РИОСВ Бургас за предприетите действия по установяване
причинителите на отпадъците и сроковете, в които ще се
организира почистването на замърсените с отпадъци терени.

