ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2013 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

1.04.2013 г.

„Зелен телефон“

Бетоновия възел „Интербетон“ ООД,
намиращ се на Околовръстния път (срещу
историческия музей), нерегламентирано
изхвърля бетонови отпадъци откъм
северната ограда.

РИОСВ - София

2

2.04.2013 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирано сметище с
площ над 15 000 кв. м. в землището на с.
Разлив.

РИОСВ - София

3

9.04.2013 г.

Електронна поща

Вследствие на насипи е стеснено устието
на р. Искър в района на гр. Своге.

БДУВДР - Плевен

Предприети действия
На 22.05.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка на място, при която е установено, че
фирма „Интербетон“ ООД с предмет на дейност
производство на циментови и варови разтвори,
експлоатира от 01.08.2012 г. рециклатор Sstetter RA 20,
чрез който върнатия бетон от клиентите и водата от
измиване на бетоновозите се разделят на фракции (вода,
пясък, циментово мляко), които се връщат в
производството. На площадката е изградена система за
улавяне на дъждовни води и водите от измиване на
автомобилите, която завършва в утаители. След утаяване
водата се включва в рециклатора.
Непосредствено до оградата, извън площадката се
установи замърсен терен със засъхнали отпадъци от
цимент и циментово мляко на площ около 12 кв. м.
Видимо замърсяването изглежда старо, тъй като върху
него има израснала растителност.
В деня на проверката не е констатирано изхвърляне на
отпадъци извън територията на площадката.
Дадено е предписание за изчистване на замърсените
тревни площи.
На 24.04.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка на място, при която е констатирано,
че в с. Разлив между кв. 21 по плана на с. Разлив, пътя
между с. Разлив и махала Влъчковска, Гробищния парк и
двора на бившето ТКЗС, с площ около 15 дка на локални
места и купчини са изхвърлени битови отпадъци на площ
около 5-10 м2 -пластмаса, стъкло, текстил и др. с битов
характер и строителни отпадъци на площ около 50-100
м2 - бетонови отломки, натрошен асфалт, тухли и
керемиди и др. По информация на кмета на с. Разлив
проверения терен е частен имот. Дадено е предписание
да се предприемат действия по почистване на
замърсения терен.
От експерти на БДУВДР – Плевен съвместно с
представители на общинска администрация - гр. Своге е
извършено обследване на около 500 метров участък от
моста над р. Искър при кв. Дренов, общ. Своге - срещу
течението на реката. При извършената проверка е
констатирано, че е извършено насипване от имот
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4

15.04.2013 г.

Електронна поща

На десния бряг на р. Владайска, общ.
Красно село, се намира цех за мрамор,
който замърсява околната среда с прах,
шум и мръсни води директно в реката.

РИОСВ - София

граничещ с десния бряг на р. Искър - непосредствено
преди моста – поради което е стеснен светлия отвор на
стария мост /отстоящ ~ 10м успоредно от моста над
реката в кв. Дренов/. Наносен остров е формиран
непосредствено след моста /кв. Дренов/ – по течението
на реката - под имот с административен адрес на ул.
“Циолковски “ № 1. Посоченото предизвиква странична
ерозия – в десния бряг на реката - под имот с адм. адрес
ул. “Циолковски “ № 7. Подкопава се ската /с височина
~15м/, като се предизвикват свлачищно - гравитационни
процеси по склона; застрашена е целостта на самите
имоти. За решаване на проблема е необходимо
коригиране на посочените участъци – преди и след моста
над р. Искър при кв. Дренов - за което Община Своге
може да възложи проект, с представянето на който да
заяви финансиране по европейски програми, както и
откриване процедура в БДУВДР за издаване
разрешително за ползване на воден обект.
На Община Своге са дадени предписания за почистване
на реката от двете страни на моста – в съответствие с
границите на водния обект и прилежащите имоти, като
възстанови посоката на водното течение с оглед
предотвратяване вредното въздействие на водите, като с
отнетия при почистването инертен материал се извърши
заскаляване на ерозиралите участъци.
На 10.05.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка на място на „Цех за производство на
изделия от мрамор и гранит“ към фирма „ГАМА М и Г“
ООД, при която се констатира, че няма наличие на
неорганизирани емисии, няма наличие на миризми, не са
представени протоколи за измерване на шум излъчван в
околната среда.
Захранването с вода на обекта за производствени и
битови нужди се осъществява от съществуващ собствен
водоизточник. При проверката не е представено
Разрешително за водовземане от подземни води. За
питейни нужди се използва минерална вода в бутилки.
Отпадъчните води от производството преминават през
първичен утаител за грубо пречистване и по канал се
отвеждат в съществуваща изгребна яма. Към момента на
проверката връзката с изгребаната яма е прекъсната,
поради реституция на съседния имот, през който
преминава канала и отпадъчните води заустват в р.
Владайска. Битово-фекалните води от санитарния възел
също директно заустват в реката. За констатираното
нарушение са предприети действия по съставяне на акт
за установяване на административно нарушение.
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25.04.2013 г.

„Зелен телефон“

В момента се усеща силна, неприятна
миризма от свинефермата край брега, в гр.
Ахелой.

РИОСВ – Бургас

6

26.04.2013 г.

Електронна поща

Нарушения на територията на защитена
местност „Ятата“, гр. Белослав, като
отглеждане и паша на домашни животни.

РИОСВ - Варна

Дадени са предписания, за преустановяване на
изтичането на производствени отпадъчни води в река
Владайска, за монтирането на химическа тоалетна, за
издаване на разрешително за водовземане от БДУВ ДР и
за осъществяване на собствено измерване на нивата на
шум излъчван в околната среда. От РИОСВ ще бъде
осъществен последващ контрол, по изпълнение на
дадените предписания и при неизпълнение ще бъдат
предприети съответните административно наказателни
мерки.
Със Заповед № РД–54 от 07.05.2013 г. на директора на
РИОСВ – Бургас е назначена комисия за определяне на
разстоянието на разпространение на неприятни миризми,
съгласно инструкцията утвърдена от МОСВ.
На 09.05.2013г. от експерти на РИОСВ–Бургас,
съвместно с представител на Община Поморие и фирма
„Карас“ ООД е извършена проверка в района около
свинефермата в гр. Ахелой, при която не е констатирано
разпространение на миризми от производствената
дейност на обекта зад границите му.
От проведен разговор с управителя на свинекомплекса е
станало ясно, че през последната седмица на месец април
2013 г. в продължение на няколко дни се е извършвало
наторяване на земеделски площи в близост до гр.
Ахелой. Наторяването продължава около 10 дни,
двукратно през годината – през пролетта и есента.
Използваната торова маса технологично престоява
минимум 6 месеца в закрити циментови басейни
(резервоари), разположени на площадката на обекта.
Органичната тор се разпръсква в почвата,след което в
рамките на 30 мин. посредством плуг и трактор найгорния пласт от почвата се обръща, запечатвайки
вложеното количество тор на дълбочина около 20 см.
Вероятността по това време да се създадат условия за
разпространение на неприятни миризми е голяма.
Оптималното оползотворяване на торовия отпад от
свинекомплекса е условие от Решение по оценка на
въздействие върху околната среда № 4-2/2002 г. Фирма
„Карас“
ООД
има
издадено
становище
от
Министерството на земеделието и горите за това, че
разработената технология за използване на торовата маса
от свинекомплекса отговаря на изискванията за
изпълнение на условията за добрите земеделски
практики.
Провеждането на традиционните конни състезания на
територията на ЗМ „Ятата“ в Община Белослав, област
Варна, на основание §7 от Преходните и Заключителни

3

Замърсяване на територията с битови
отпадъци от риболовци. Територията се
използва като хиподрум за конни
надбягвания.

7

08.05.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Зимнича, Румъния, от завод в гр. Свищов.

РИОСВ – Велико Търново

разпоредби на Закона за защитените територии и
Заповед № РД-20/12.01.2012 г. на министъра на околната
среда и водите, е съгласувано от РИОСВ – Варна при
спазването на определени от инспекцията условия,
свързани с опазването на ЗМ, спазването на които се
контролира стриктно от РИОСВ – Варна.
Определеният със Заповед № РД-811/23.08.2001 г. на
министъра на околната среда и водите ограничителен
режим на територията на ЗМ „Ятата” не включва забрана
за „паша“ на домашни животни на територията на
местността, т.е. извършването на такъв вид дейност на
територията на местността не е нарушение.
Забраната за риболов произтича от режимите, разписани
в Заповед № РД-81/12.02.2008 г. на министъра на
околната среда и водите, за обявяване на ЗЗ „Ятата“.
Експерти от РИОСВ – Варна извършват регулярно
проверки за спазване на режимите на защитената зона и
при констатиране на нарушения се предприемат
административно-наказателни
действия
по
компетентност.
На 09.05.2013г. от експерти на РИОСВ – Велико Търново
е извършена проверка на „СВИЛОЗА“ АД - инсталация
за производство на сулфатно избелена целулоза от
широколистна дървесина и инсталация за производство
на карбоксиметил целулоза, при която се констатира, че:
При дейността на инсталацията за производство на
целулоза, в атмосферния въздух се отделят лошо
миришещи вещества, т.н. метилмеркаптани
и
сяроводород от два участъка – от 7 броя варилни котли в
цех за производство на целулоза и от две вакуум
изпарителни системи – ВИС № 1 и ВИС № 2. За
решаване на проблема със замърсяване на атмосферния
въздух с метилмеркаптани и сяроводород от дейността
за
производство
на
целулоза
е
изградена
обезмирисителна инсталация през 2007 г. за улавяне на
лошо миришещите газове след варилните котли в цех за
производство на целулоза. С писмо вх. №
1688/20.11.2012 г. са представени резултати от
извършените собствени периодични измервания, като
измерените стойности на общ органичен въглерод (ТОС)
и сероводород (H2S) не показват превишения на
нормативно установените стойности за тези показатели.
За изпускащи устройства към вакуум изпарителните
системи в края на месец януари 2013 г., „Свилоза“ АД е
сключила договор с „LABIOTEST“ Италия, за „Доставка
на Инсталация за елиминиране на лошо миришещи
газове, супервайзорски услуги по монтажа и пуска на
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08.05.2013 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване вследствие разглобяване на
автомобили, в района на с. Клокотница.

РИОСВ - Хасково

9

10.05.2013 г.

Електронна поща

Нерегламентирана сеч в гората край с.
Пали Лула, общ. Бойчиновци, обл.
Монтана.

Изпълнителна агенция по
горите

10

13.05.2013 г.

„Зелен телефон“

В атмосферния въздух на гр. Пирдоп се
усеща
силна
неприятна
миризма.
Миризмата днес е особено силна.

РИОСВ - София

инсталацията и участие в 72 часовите проби“. През месец
април съоръженията на обезмирисителната инсталация
са доставени на
площадката дружеството. От
дружеството се очакват
представители на фирма
„Лабиотест” - Италия, които ще започнат монтирането
на съоръженията и до края на месец май 2013 г.
инсталацията да бъде изградена и в готовност за
провеждане на 72-часови изпитания. По време на тези
пробни изпитания ще се извършат собствени периодични
измервания на емисиите от общ органичен въглерод
(TOC) и сероводород (H2S), като резултатите ще бъдат
представени в РИОСВ - Велико Търново.
На 15.05.2013 г. от експерти на РИОСВ – Хасково е
извършена проверка на място - магазин за авточасти
втора употреба на „ДВ-Ауто“ ЕООД, при която се
установи, че няма излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС) и следи от разглобяване на ИУМПС
(разливи от горива, масла и др.)
За тази площадка в РИОСВ – Хасково са подадени два
сигнала. При сигнала от 28.03.2013 г. (подаден на „зелен
телефон“), проверката е извършена в деня на подаването
му като и тогава не са открити ИУМПС или следи от
разглобяването им.
Сигналът е препратен по компетентност към ИАГ.
На 21.03.2013 г. и 25.03.2013 г. от горски инспектори при
РДГ – Берковица са извършени проверки по подаден
сигнал с вх. № ТО-27/11.03.2013 г., получен на
„Горещата телефонна линия за борба с корупцията“ в
ИАГ, при които е констатирано следното:
При извършената проверка на 21.03.2013 г. в двор на
къща в гр. Бойчиновци, ул. Валентина Терешкова № 20,
собственост на лицата Валентин Алексов и Ивайло
Алексов са укрити 2м3 (пр.) дърва за огрев от дъб и цер,
немаркирани и без превозен билет. Съставени са два
Акта по Закона за горите.
При извършена проверка на 25.03.2013 г. в двор на къща
в с. Липен, ул. Четвърта – 42, собственост на лицето
Емил Трифонов не е открита незаконна дървесина.
При извършена проверка на 25.03.2013 г. в местността
„Лиданска Локва“, намираща се в землището на с. Пали
Лула е открита стара сеч, извършена преди повече от
година и половина, не са открити прясно отсечени
дървета.
На 13.05.2013 г. от експерти на РИОСВ – София
съвместно с представител на
Община Пирдоп е
извършена проверка на сметището на Община Пирдоп,
м. „Сулюманица“, при която се установи, че депото за
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13.05.2013 г.

Електронна поща

На 11.05.2013 г. реката в Южен парк е с
червен цвят.

РИОСВ - София

12

14.05.2013 г.

„Зелен телефон“

В момента в района на бул. „Константин
Величков“, срещу Двореца на децата, в
посока от ромското гето идва голям черен
пушек.

Столичен инспекторат
Столична община

13

14.05.2013 г.

„Зелен телефон“

Отпадъчната вода от розоварната в с.
Сърнегор, се влива в реката, която отива в
каптажа на с. Стрелци.
Подателят на сигнала е с притеснения за
евентуално замърсяване на земеделските
земи.

РИОСВ - Пловдив

неопасни отпадъци в землището на гр. Пирдоп е с площ
от около 10 дка и е неоградено. Също така от едната
страна на депото, успоредно на коритото на реката, на
дължина около 120 м. има разположени локални купчини
с отпадъци, които тлеят и димят. В момента на
проверката с булдозер се подравняват и засипват
тлеещите купчини със земни маси. При проверката е
констатирано и че едната страна на депото, която е по
протежение на река Пирдопска е започнала да се срутва
и отпадъците са по бреговете на реката.
На кмета на Община Пирдоп са дадени предписания за
продължаване на
мерките и действията до
окончателното потушаване на остатъчното тлеене и
димене от запалването на депото на 11.05.2012 г.; за
предприемане на
мерки за почистване на
констатираните отпадъци по брега на река Пирдопска и
за предприемане на мерки за недопускане на срутване на
стената на депото, която е успоредна на река Пирдопска
От експерти на РИОСВ – София е извършена проверка
на място, при която е направен оглед на водите на реката
на три места: моста, който се намира на 50 м. от спирката
на автобус № 83, на ул. „Сребърна“; при моста, който се
намира на 100 м. от кръстовището на ул. „Гоце Делчев“
и ул. „П. Тодоров“ и при моста на ул. „Бяла черква“. На
трите места е констатирано, че няма замърсяване на
водите в реката.
Сигналът е препратен по компетентност към Столичен
инспекторат на Столична община.
При извършената проверка на място на 21.05.2013 г. не е
установено наличие на пушек от горене на отпадъци в
горецитирания район.
На 16.05.2013 г. от експерти на РИОСВ- Пловдив и РЛПловдив е извършена проверка на обект „Розоварна” с.
Сърнегор, при която е констатирано, че обектът се
стопанисва от „Етерико” ООД гр. Карлово и от
дейността на обекта се формират битови и
производствени отпадъчни води. Битовите се събират в
безотточен резервоар и периодично се извозват за
пречистване в ЛПСОВ на „Българска роза” АД гр.
Карлово. Производствените води /отработени розови
джибри и охлаждащи води/ се събират в резервоар
изграден от камък и бетон. Установен е лек теч на
отпадъчни води от стената на резервоара. По
информация на представител на
„Етерико” ООД
присъствал при проверката, с цел да не се допуска
замърсяване на реката и двата язовира под нея, е
изготвен, одобрен и изпълнен Проект за поливен
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14

16.05.2013 г.

„Зелен телефон“

Ливада в с. Овчарово, общ. Шумен,
попадаща в „Натура 2000“ се използва за
депо от камиони, тирове за товарене на
трупи.

РИОСВ - Шумен

15

18.05.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване на река Джерман със
строителни отпадъци вследствие на ремонт
на мост от главния път Дупница –
Кюстендил.

РИОСВ - Перник

16

20.05.2013 г.

Електронна поща

Нерегламентирана сеч на дървета в селата
Лисец, Блатец и Доджевица, обл.
Кюстендилска.

Изпълнителна агенция по
горите

водопровод
за
отвеждане
на
отпадъчните
производствени води от събирателен резервоар на
обекта. За реализиране на проекта, дружеството е
закупило земеделска земя около 9 дка., разположена
извън регулацията на селото, на около 1,5км. от
розоварната. Положени са тръби и посредством помпа
отпадъчните води се отвеждат от Розоварната на
земеделския терен. Направени са три земно–насипни
канала
за събиране на отпадъчните води. При
направения оглед на терена не е констатирано преливане
на отпадъчни води от каналите и заливане на прилежащи
терени. Не е констатирано й заустване на отпадъчни
води във водни обекти.
Дадени са предписания за отстраняване на теча от
стената на резервоара и за изграждане на дига към
терените, граничещи с имота в който е изградена
поливна система за отпадъчни води, с оглед недопускане
на преливане в съседни терени.
На 27.05.2013 г. от експерти на РИОСВ - Шумен,
съвместно с подателя на сигнала е извършена проверка
на място, при която е констатирано, че няма следи от
преминаване на моторни превозни средства през имота,
както и увреждане на терена, не са забелязани тирове и
камиони в посочения имот и в околностите му. По време
на проверката са снети GPS координати, от които се
вижда, че посочения имот попада в регулацията на с.
Овчарово.
На 29.05.2013г. е получен нов сигнал, че отново има
спрени камиони на същото място. С писмо на директора
на РИОСВ – гр. Шумен, е изискана от кметство с.
Овчарово информация за посочения имот.
На 21.05.2013 г. от експерти на РИОСВ - Перник,
съвместно с представители на Община Дупница е
извършена проверка на място при коята се установи, че в
коритото на р. Джерман на площ от около 30 м2 са
изсипани строителни отпадъци /бетонови късове с
различни размери/. Обемът им е около 50 м3.
Нарушителят е строителна фирма „ИСА- 2000” ЕООД,
гр.София, на която са възложени ремонтните дейности
по пътния надлез /”Аракчийски мост”/. На „ИСА-2000”
ЕООД, гр. София е дадено предписание за почистване
на строителните отпадъци от коритото на реката,
транспортирането и депонирането на общинското депо
за ТБО на Община Дупница.
Сигналът е препратен по компетентност към ИАГ.
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17

21.05.2013 г.

„Зелен телефон“

В часовете между 21.00 ч. - 24.00 ч. се
появява силна, неприятна миризма от
пречиствателната станция, намираща се до
с. Овощник, общ. Казанлък.

РИОСВ – Стара Загора

18

21.05.2013 г.

„Зелен телефон“

При изпълнението на проект „Блейк Сий“
на „Мадара Юръп“ АД ще се засегне
защитена зона в местност „Кара Дере“, гр.
Бяла.

РИОСВ - Бургас

От експерти на РИОСВ – Стара Загора съвместно с
представители на Община Казанлък и на „ВиК” ЕООД е
извършена проверка на място, при която е констатирано,
че неприятни миризми от дейността на ГПСОВ са
установени на разстояние 40 метра от границите на
площадката. На отстояние 50 метра от границите на
площадката, по посока селището, е наличен залесителен
пояс. Към момента на проверката, неприятните миризми
не преминават границите на залесителния пояс.
Тъй като дейността на ГПСОВ е свързана с отделяне на
неприятни
миризми,
които
при
специфични
метеорологични условия могат да се разпространят в
обширен район от страна на оператора е разработен е
идеен проект за реконструкция и модернизация на
ГПСОВ и същият е одобрен за финансиране по програма
„Околна среда” и е сключен договор с Община Казанлък;
изготвят се работните проекти и е избран изпълнител за
реализацията им, като се очаква неговото приключване в
края на настоящата година. Реконструкцията и
модернизацията ще включва третиране на утайките с
филтър - преса и метантанкове. Очаква се намаляване на
неприятните миризми по новата технология на тяхната
обработка.
Към момента, за намаляването на неприятните миризми
от дейността на площадката, се извършва пръскане на
осушителните полета с препарат „Биолайф”. Същият
създава тънък филм върху утайките и способства за
намаляване на миризмите; извършва се и проучване, вкл.
и за доставка на друг вид препарат, с по - големи
възможности за ограничаване на неприятните миризми.
На 22.05.2013 г., от експерти на РИОСВ - Бургас,
съвместно с представител на Община Бяла е извършена
проверка на място, при която се констатира, че няма
наличие на строителна техника и не се извършват
строителни работи на терена на местност „Кара дере“,
което се установи с посещение на място, както и че в
Община Бяла няма постъпила информация за проект/
план/ инвестиционно предложение, с възложител
„Мадара Юръп“ АД и информация за проект с
наименование „Бляк Сий Гардънс Еко Резортс“.
Подателя на сигнала не е присъствал на проверката. В
телефонен разговор с него е станало ясно, че подаденият
сигнал се отнася само за отправения от Агенция за
инвестиции иск към Министерство на икономиката,
енергетиката
и
туризма
за
сформиране
на
междуведомствена комисия, с която на „Мадара Юръп“
АД да бъде даден сертификат за инвеститор „Клас А“.

8

19

22.05.2013 г.

„Зелен телефон“

Сигнал срещу пуснатата в експлоатация
инсталация за производство на дървени
въглища в с. Илийно, общ. Омуртаг,
поради замърсяване на атмосферния
въздух.

РИОСВ - Шумен

20

22.05.2013 г.

„Зелен телефон“

Столичен инспекторат
Столична община

21

22.05.2013 г.

Електронна поща

Изхвърляне на болнични отпадъци в
контейнери за битови отпадъци от
медицински център „Детокс център“,
намиращ се в кв. Павлово, на ул.
„Купеница“ № 10, вх.А.
Наличие на токсични и/или радиоактивни
вещества на ул. „Лилия“ № 14. Като
замърсител се посочва предприятие
Стройимпекс АД, с което подателят на
сигнала граничи.

РИОСВ - София

На 30.04.2013 г. от експерти на РИОСВ – Шумен,
съвместно с представител на Община Омуртаг, е
извършена проверка на място, при която е констатирано
следното:
На площадката е изградена и функционира една
инсталация (от общо предвидените 3 бр. инсталации)
включваща две камери за карбонизация на дървесината и
един котел за подгряване и изгаряне на пиролизните
газове (общо 3 бр. изпускащи устройства).
С подадените до момента сигнали, жители на селото
уведомяват РИОСВ, че инсталацията работи нощно
време и през почивните дни, което е невъзможно,
предвид, че процесът на овъгляване на дървесината в
камерите е непрекъснат и протича в продължение на две
денонощия (т.е. технологично не е възможно
инсталацията да работи само нощно време).
В
момента
на
проверката
съоръжението
е
функционирало.
Обектът е въведен в експлоатация по реда на ЗУТ с
Удостоверение № 1/27.02.2013 г. на главен архитект на
Община Омуртаг.
От експертите на РИОСВ – Шумен е дадено предписание
на оператора на обекта за провеждане на собствени
периодични
измервания
след
изтичане
на
регламентирания минимален срок от 3 месеца работа на
инсталацията, считано от датата на въвеждането и в
експлоатация (27.02.2013 г.).
Независимо от това РИОСВ – Шумен ще подаде заявка
до лаборатория от системата на ИАОС за провеждане
през месец юни на контролно измерване на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от
обекта.
При констатиране на превишения на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекта, на
нормите за допустими емисии, определени в
нормативната уредба, от страна на РИОСВ – Шумен ще
бъдат приложени съответните административни мерки.
С писмо изх. № С-95/04.06.2013 г. на РИОСВ – София
сигнала е пренасочен за предприемане на действия по
компетентност към Столичен инспекторат.
Предстои извършване на съвместна проверка, от
експерти на РИОСВ – София и ИАОС, и контролно
измерване за установяване на радиоактивно лъчение и
наличие на токсични вещества.
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22

27.05.2013 г.

Електронна поща

23

29.05.2013 г.

Електронна поща

24

29.05.2013 г.

„Зелен телефон“

25

30.05.2013 г.

Електронна поща

26

30.05.2013 г.

Електронна поща

На 16.05.2013 г. е изсечена борова гора от
около 45-50 бр. дървета в с. Бързина, общ.
Хайредин, обл. Враца.
Рибата в яз. Душанци измира вследствие
на замърсяване на река Тополница и яз.
Душанци с отпадните води на гр.
Копривщица.

Изпълнителна агенция по
горите

Сигналът е препратен по компетентност на ИАГ.

РИОСВ - София

В момента се горят строителни отпадъци
от строителен обект (сграда „Декатлон“),
намиращ се между сградите на IKEA и
Hewlett-Packard на Околовръстния път.
Отрязани 3 бр. орехови дървета от частен
имот в с. Овчи кладенец.
По пясъчните дюни в гр. Приморско се
движат джипове, каравани. В центъра на
дюните са струпани метални конструкции
и други съоръжения.

Столичен инспекторат

От РИОСВ – София е изпратено писмо до кмета на
Община Копривщица, за предоставяне на информация за
предприетите от Община Копривщица спешни мерки за
доизграждането и пускането в експлоатация на
пречиствателната станция за битово – фекални
отпадъчни води на гр. Копривщица и предприетите
мерки за намаляване на изтичането на непречистени
отпадъчни води от туристическите обекти на гр.
Копривщица, които нямат ЛПСОВ.
Сигналът е пренасочен за действия по компетентност
към Столичен инспекторат на Столична община.

Община Тунджа
РИОСВ - Бургас

Сигналът е пренасочен за действия по компетентност
към Община Тунджа.
На 30.05.2013 г. от експерти на РИОСВ - Бургас,
съвместно с представител на Община Приморско е
извършена проверка на място, при която се констатира,
че пясъчните дюни са включени в концесионната
територия на Морски плаж “Приморско-Север”,
стопанисван от “Булприм груп” ООД. В близост до
плажната ивица, непосредствено до главния подход П1
през дюните към нея, определен по схемата на
преместваемите обекти, в южна посока са поставени
временно конструкции на плажни чадъри, четири вишки
за спасители, две каравани и шест водни колела,
оградени с ограда от бетонни колове и мрежа. Съгласно
одобрената схема достъпа на моторни превозни средства
до плажната ивица за концесионната територия се
извършава само по два подхода П1 и П2. Извън
посочените подходи не бяха установени други следи от
МПС през пясъчните дюни. Северно на около 30 м от
главния подход към плажната ивица, в концесионната
територия непосредствено до ул. “Перла” има струпани
около 1 куб.м строителни отпадъци /дъски, шперплат и
др./. Не бяха открити други замърсявания в района на
дюните.
Цялата концесионна територия попада в природна
забележителност “Пясъчни дюни в м. Перла” – защитена
територия по смисъла на Закона за защитените
територии. Извършените дейности са в нарушение на
режима, определен в Закона за защитените територии и
заповедта за обявяването й.
Във връзка с направените констатации е изпратена

10

27

30.05.2013 г.

„Зелен телефон“

28

31.05.2013 г.

„Зелен телефон“

На ул. „Дравски бой“ № 25 се намира
пункт за изкупуване на хартия и др. вид
материал. Около пункта е силно замърсено
с отпадъци.
Има мишки, плъхове. Живущите в района
се притесняват от зарази.
Подаден сигнал за ранен щъркел.

Столичен инспекторат, Район
Надежда Столична община

РИОСВ – Стара Загора

покана на концесионера за съставяне на АУАН. Дадено е
предписание в срок до 03.06.2013 г. да бъдат освободени
пясъчните дюни от поставените плажни съоръжения, да
се демонтира оградата и да се почистят строителните
отпадъци, намиращи се в близост до ул. “Перла”.
За изпълнението на предписанието е извършена проверка
на 04.06.2013 г. при която е установено, че всички
временно поставени в пясъчните дюни плажни
съоръжения, каравани и ограда от бетонни колове и
мрежа са премахнати и почистени от отпадъците.
Сигналът е пренасочен за действия по компетентност
към Район Надежда и Столичен инспекторат към
Столична община.

Ранената птица е транспортирана и настанена за лечение
в Центъра за лечение на диви животни в гр. Стара
Загора.
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