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

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

29.05.2013 г.

Електронна поща

Замърсяване от фирма „Сиско Сет Електроникс“
ЕООД, гр. София.

РИОСВ - София

2

04.06.2013 г.

Електронна поща

Периодично замърсяване на водите на р. Черни
Лом в района на с. Кацелово, Русенско, като
замърсяването достига до р. Русенски Лом.
Вероятният замърсител е от гр. Попово.
Предположенията са за замърсяване от
обществена пералня, намираща се в град Попово.

РИОСВ – Русе
РИОСВ - Шумен

Предприети действия
На 14.06.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка на място на производствена база
към фирма „Сиско Сет Електроникс“ ЕООД, гр.
София. Констатирано е следното:
Към момента на проверката производствената база
работи. Основната дейност на цеха е окомплектоване и
асемблиране на електронни модули и компоненти.
Режима на работа на обекта е непрекъснат (720
ч./мес.).
Всички линии (пещи) използвани за спояване на
компонентите върху платките (насищане на печатни
платки) са на електрическа енергия и са снабдени с
отделни газоходи, като отпадъчните газове преминават
през отделни за всяка линия филтри с активен въглен и
изхвърлят в атмосферата.
Работните помещения са климатизирани и работят с
оборотен въздух.
По данни на оператора дейности по лакиране не се
извършват, поради липса на поръчки от автомобилната
промишленост.
Към момента на проверката органолептично не е
установено наличието на миризми, както и наличието
на неорганизирани източници.
На територията на РИОСВ - Русе, по целия участък на
р. Черни Лом, няма дейност – производствена,
стопанска или селскостопанска, от която да се
формират отпадъчни води и да заустват във воден
обект, със или без необходимото за това разрешително,
съгласно Закона по водите. Основателността на
сигналите и липсата на точкови източници на
замърсяване във визираните рейони е доказателство, че
замърсителят е в териториалния обхват на РИОСВ –
Шумен.
Във връзка с получения сигнал за замърсяване на р.
Черни Лом, на 05 и 06 юни 2013 г., от експерти на
РИОСВ - Шумен, съвместно с представители на
Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски
район
(БД
Плевен),
Община
Попово
и

“Водоснабдяване Дуна” ЕООД са извършени проверки
на обекти в гр. Попово.
На 05.06.2012 г. е извършен обход на бивши точки на
заустване от канализационната мрежа на гр. Попово в
р. Поповска. Не е констатирано заустване на
непречистени отпадъчни води. Установено е, че част от
изходите са ликвидирани чрез поставяне на бетонова
тапа на изходящия отвор, а други са оборудвани като
дъждопреливници с възвратна клапа.
След консултации с представителите на Община
Попово и “Водоснабдяване Дунав” ЕООД е
установено, че на територията на гр. Попово няма
обект, действащ като “обществена пералня”.
Съществува Предприятие за пране и багрене на
текстилна продукция, собственост на “Фрештекст
текстил финишинг България” ЕООД, намиращ се в гр.
Попово, Южна индустриална зона. Същото извършва
производствена дейност по обработване и пране на
готови облекла и няма данни за извършване на
обществени услуги. Отпадъчните води от този обект се
заустват в селищна канализационна мрежа на гр.
Попово.
Извършена е проверка и на Свинекомплекс и Фабрика
за месопреработка, собственост на “Братя Томови” АД.
Не е констатирано заустване на отпадъчни води във
воден обект. Течната фракция от отпадъчните води от
животновъдния обект се събират в бетонови
резервоари, а твърдата, след сепариране, се събира на
бетонова площадка. Отпадъчните води от фабриката за
месопреработка се събират в бетонов събирателен
резервоар, а битово-фекалните отпадъчни води – в
септична яма. Извършен е оглед по брега на местното
дере, разположено южно от “Братя Томови” АД.
На 06.06.2012 г. е извършена проверка на Селищна
пречиствателна станция за отпадъчните води на гр.
Попово, собственост на Община Попово и
стопанисвана от “Водоснабдяване Дунав” ЕООД. За
периода от предходна проверка на РИОСВ - Шумен на
23.10.2012 г. до деня на настоящата проверка не са
възниквали
ситуации,
които
да
предизвикат
нарушаване на експлоатационния режим на обекта.
Представени са фактури за приети за пречистване
отпадъчни води от фирми “Бенса Си Ен” ООД, “Братя

Томови” АД, “Кея комерс 03” ООД с. Светлен.
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04.06.2013 г.

„Зелен телефон“
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10.06.2013 г.

„Зелен телефон“

В момента над спортен комплекс „Дианабад“ се
събарят стари постройки, в резултат на което в
района има силно запрашаване на атмосферния
въздух.
Извършване на изкопни работи в коритото на р.
Искър в района на с. Оплетня. Като причина за
изкопните дейности се посочва третият по ред
ВЕЦ, след селото. Изкопите са на около 300 м.
след ВЕЦ-а.

Столичен инспекторат
Столична община
БДДР - Плевен

През 2012 г. в РИОСВ - Шумен е постъпил сигнал №
161-С/27.11.2012 г. относно заустване в р. Черни лом
на отпадъчни води от фирми “Бенса Си Ен” ООД,
“Братя Томови” АД, “Кея комерс 03” ООД с. Светлен и
кравеферма с. Априлово и в изпълнение на
разпоредбата на чл.112 АПК, същият е бил препратен
по компетентност до Районна прокуратура гр. Попово
с писмо № 161-С/ 04.12.2012 г.
Сигналът е препратен по компетентност към Столичен
инспекторат, Столична община.
На 11.06.2013 г. е извършена поверка на място от
експерти на Басейнова дирекция – Плевен. Установено
е извършване на изкопни работи в коритото на р.
Искър на около 500м от стената на МВЕЦ “Оплетня”.
Изкопните работи се извършват с два броя багера – от
десния бряг на реката - в участък на около 100 м, като
изгребваният инертен материал се оформя в насип с
широчина от 5,0 – до 10,0 м и височина около 3,0м.
На около 10,0 м от стената на МВЕЦ “Оплетня”
работят къртач и багер – непосредствено до
заустването на рибния проход.
За целите на изграждането и целите на водовземане на
МВЕЦ “Оплетня”, от Басейнова дирекция – Плевен е
издадено разрешително за ползване на воден обект №
12140028/07.03.2011 г. и разрешително за водовземане
№ 11140104/23.02.2011 г., с титуляр “ВЕЦ Своге” АД.
По данни от изпълнителя на обекта – “Геотехмин”
ООД – се извършват дейности по премахване на
предпазни диги от строително монтажните работи
(СМР) по време на изграждане на съоръжението, както
и дейности по възстановяване проектния пад на
централата. Дейностите са с цел свободно оттичане на
отработените води от МВЕЦ – в р. Искър,
Посочените дейности се извършват извън обхвата на
100 метровия участък срещу и по течението на р.
Искър (от оста на водохващане). Същият е
предоставен за ползване и е в съответствие с
разрешителното.
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10.06.2013 г.

„Зелен телефон“

Запрашаване на атмосферния въздух вследствие
на ремонтни дейности в района на ул. „Солунска“
и бул. „Витоша“.
Сигнал за паша на едър рогат добитък в района на
„Пещерата“ и „Буката“, р-н Синаница, НП Пирин.

Столичен инспекторат
Столична община
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10.06.2013 г.

„Зелен телефон“
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11.06.2013 г.

Електронна поща

Нерегламентирано изхвърляне
материал от фирма в гр. София.

отпадъчен

РИОСВ - София
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12.06.2013 г.

Електронна поща

Нерегламентирано

строителни

РИОСВ - София

сметище

на
за

ДНП Пирин

По отношение на изземването на инертния материал, в
съответствие с чл. 139, ал. 2 от Закона за водите –
собственикът или ползвателят на хидротехническото
съоръжение поддържа проводимостта на речното легло
– в съответствие с параметрите на преливните
съоръжения - на разстояние до 500 м от язовирните
стени. В предоставеното разрешително за ползване на
воден обект, в реквизита “задължение за ползване на
водния обект” - е вменено на титуляра – своевременно
да отстранява земните маси и строителни материали от
коритото на реката.
На “ВЕЦ Своге” АД е дадено предписание - в срок до
25.07.2013 г. да възстанови нормалната руслова
проводимост в 500–метровата зона след съоръженията
на ВЕЦ “Оплетня”. При констатиране на неизпълнение
на даденото предписание, ще бъдат предприети
съответните административно наказателни мерки.
Сигналът е препратен по компетентност към Столичен
инспекторат, Столична община.
Извършена е незабавна проверка от парковата охрана
на ПУ „Синаница“, като е констатирано следното:
1. Не е установено наличие на животни във въпросните
местности, а само следи от жизнена дейност на такива,
екстременти на говеда.
2. В местността „Нихче“, която се намира на
територията на ТП ДГС „Кресна“, има стадо от говеда,
които пашуват в тази местност.
Най-вероятно става въпрос на инцидентно нахлуване
на тези животни, тъй като те са на границата между
парка и ДГС, като те не са пашували на територията на
парка, а само са се движели по пътя.
С цел да не се допуска за в бъдеще нахлуване на тези
животни на територията на парка, парковата охрана на
ПУ „Синаница“, предприе следните мерки:
- Съставяне на предупредителен КП на собственика на
стадото, да не допуска преминаването на говедата от
горският фонд на територията на парка.
- Текущи проверки на дадените предписания с
предупредителния КП.
С изх. № С-112/15.07.2013 г. на РИОСВ – София е
изпратено писмо до Столичен инспекторат за
предприемане на действия по компетентност.
С изх. № С-114/16.07.2013 г. на РИОСВ - София е
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14.06.2013 г.

Електронна поща
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14.06.2013 г.

„Зелен телефон“
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17.06.2013 г.

Електронна поща
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18.06.2013 г.

Електронна поща

отпадъци над с. Церово, общ. Своге, област
Софийска.
Забранен достъп, забранено снимането, наличие
на строежи и строителна техника в м. Иракли.

В момента в с. Равна гора, роми изсичат липовите
дървета.
Влошено качество на водата за питейно-битови
нужди в гр. Ямбол.
Проведено състезание по Off Road, като част от
трасето е в защитена местност „КалимоБръшлен“. Повредена е и новоизградената дига.

РИОСВ - Бургас

Община Аврен
Министерство на
здравеопазването
РИОСВ - Русе

изпратено писмо до кмета на Община Своге за
предприемане на действия по компетентност.
На 19.06.2013 г. от експерти на РИОСВ– Бургас е
извършена проверка в района на морски плаж Вая в
местност Иракли. При обхода на района са направени
няколко снимки. В момента на проверката не е
установено наличие на трактори и извършване на
строителни дейности. В района има строеж на
„ЕМОНА 2000“ ЕООД за реализиране на
инвестиционно
предложение:
„Изграждане
на
ваканционен комплекс в поземлени имоти №
27454.23.85, №27454.23.63, местност „Кладери“,
землище на с. Емона, община Несебър. „ЕМОНА 2000“
ЕООД е концесионер на плажа. От директора на
РИОСВ – Бургас е издадена Заповед за прилагане на
принудителна административна мярка: спиране
всякакъв вид строително-монтажни работи свързани с
реализацията му.
Сигналът е препратен по компетентност към Община
Аврен.
Сигналът е препратен по компетентност към
Министерство на здравеопазването.
На 20.06.2013 г. от експерти на РИОСВ – Русе,
съвместно с представители на ДПП „Русенски Лом“,
община Тутракан и организаторите на състезанието е
извършена съвместна проверка на място в защитена
местност „Калимок-Бръшлян“.
При проверката е установено, че участък от трасето
попада в зоната за опазване на биологичното
разнообразие съгласно утвърдения План за управление.
На отделни места по дигата, отделяща заливаемата
зона от земеделските земи има образували се коловози
в резултат на преминаването на тежкотоварна техника
и автомобили. Наблюдавани са и остатъци от
обозначителна лента, оказваща маршрута на
участниците в състезанието.
Дейността не е изрично регламентирана нито в
заповедта за обявяване, нито в Плана за управление. За
мероприятието не е била уведомена предварително
РИОСВ – Русе.
Предстои установяването на конкретния организатор,
който е получил от РУП –Тутракан разрешение за
провеждането на мероприятието и предприемане на
съответните административно-наказателни мерки.
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19.06.2013 г.

Електронна поща
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24.06.2013 г.

Електронна поща
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27.06.2013 г.

Електронна поща

Изсичане на липи от гористите местности на с.
Александрово, гр. Ловеч, гр. Русе.
Замърсяване на атмосферния въздух от фирма,
която гори кабели, до старата гара в гр. Попово,
обл. Търговище.

Изпълнителна агенция по
горите
РИОСВ - Шумен

Построена кошара за овце в коритото на реката в
с. Черни Вит, общ. Тетевен.

РИОСВ - Плевен

Сигналът е препратен по компетентност към ИАГ.
На 03 юли 2013 г. от екип експерти на РИОСВ Шумен е извършена проверка на място в района на
старата гара на гр. Попово. Извършен е оглед на място,
при който е установено, че не са налични следи от
изгаряне на кабели. При проведен разговор със
служител на фирма “Кили” – фирма, занимаваща се с
подмяна на автомобилни стъкла, чиято база се намира
в този район, последният е дал информация, че преди
една – две седмици са се наблюдавали облаци от дим с
вероятен произход – складова база на “Роса” АД гр.
Попово – маслобойна, която се намира в близост до
старата гара на града.
Във връзка с това, и поради неустановени следи от
изгаряне на кабели на мястото на проверката, е
предприета и извършена проверка на складовата база
на дружеството “Роса” АД гр. Попово. Констатирано е,
че едно от предназначенията на складовата база е
съхранение на произведените от дружеството
екобрикети.
Установен е
изкопан изкоп с
приблизителни размери 3м х 4м х 3м, като по
информация
на
изпълнителния
директор
на
дружеството, изкопа се използва при самозапалване на
палети с екобрикети. Съоръжението се използва като
превантивна мярка при самозапалване с цел да се
ограничи запалването и изгарянето на околните палети.
Екобрикетите се произвеждат от слънчогледова люспа.
Във връзка с направените констатации, на дружеството
са дадени предписания за недопускане на запалване на
екобрикети.
От експерти на РИОСВ - Плевен съвместно с
представители на Община Тетевен и Кметство с. Черни
Вит е извършена незабавна проверка на място.
Констатирано е, че има построена кошара в сервитута
на р. Черни Вит. Тъй като кошарата е в рамките на с.
Черни Вит, ул. “Христо Ботев”, срещу № 33,
компетентен орган е Община Тетевен.
С вх. № 212/14.06.2013 г. аналогична жалба е подадена
и в кметство с. Черни Вит, община Тетевен. От името
на кмета на населеното място по приложен списък са
изпратени писма-предписания до лицата, отглеждащи
животните за предприемане на мерки за почистване на
животинските фекалии от тротоарите, улиците и
площадите и за преустановяване лагеруването и

ползването на кошарата.

