ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

1

23.10.2014 г.

„Зелен телефон“

2

4.11.2014 г.

Електронна поща

Сигнал
Замърсяване на атмосферния въздух от
автотенекеджия, намиращ се на ул. „Димитър
Петков“ № 59. Същият гори различен по вид
материали, а от комина на зданието излиза тъмен
дим.
Изхвърляне на отпадъчни води от ЗПК ГЕЯ –
Каблешково в шахти на пътна инфраструктура.

Отговорна институция

Предприети действия

Столична община

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност от РИОСВ
София, с изх. № С-132/02.12.2014 г. , на Столична община.

РИОСВ Бургас

На „зеления телефон“ на РИОСВ Бургас са постъпили три
сигнала за периода август-октомври 2014 г. за изхвърляне на
отпадъчни води от пункт за дестилация на ферментирали
плодови материали, находящ се в гр. Каблешково.
На 12.09.2014 г. е извършена проверка на пункта за
изваряване на ракия, във връзка с подаден сигнал на
29.08.2014 г. При проверката пунктът за изваряване на ракия
не работи. Сигналоподателят е уведомен за проверката, но е
отказал да присъства.
На 10.10.2014 г. е извършена нова проверка. При проверката
е установено, че работят и трите казана в пункта за
изваряване на ракия. Охлаждащата вода от дейността се
събира в съд и при достигане на определено ниво се включва
помпа, която връща обратно водата в цистерната. В деня на
проверката няма изтичане на отпадъчни води към шахтата
на пътното платно, тъй като охлаждащата вода се връща в
цистерната, а измиване на казан в момента няма. Районът
около пункта за ферментирали плодови материали е чист,
няма изхвърлени джибри и костилки. За всеки един от
казаните има по 3 бр. решетки за улавяне на отпадъка. С
писмо от 04.11.2014 г. на РИОСВ Бургас до кмета на община
Поморие е изискано в срок до 14.11.2014 г. да се установи
как е предвидено по проект да се отвеждат
производствените отпадъчни води от пункта, съответства ли
изпълнението на строежа с проекта и при констатирани
несъответствия да се предприемат мерки по компетентност.
Сигналоподавателят е потърсен на оставения телефон за
връзка, но не е открит и не е присъствал на проверката.
На 22.10.2014 г. е постъпил друг сигнал на „зеления
телефон“ на РИОСВ Бургас за изхвърляне на отпадъчни
води от пункта за изваряване на ракия в стопанския двор на
гр. Каблешково. Тъй като е извършена предходна проверка
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11.11.2014 г.

„Зелен телефон“

На ул. „Бъндерица“ се помещават лица, които
улавят пойни птици с цел търговска дейност на
„Руския пазар“, гр. Пловдив.
На същия пазар от години се развива
нерегламентирана търговия с пойни птици.

РИОСВ Пловдив

по постъпил аналогичен сигнал за същия обект, проверка на
място не е осъществена.
На 18.11.2014 г. в РИОСВ Бургас е постъпило писмо от
Община Поморие, съгласно което: „Проект за изграждане
на пункта за изваряване на алкохол не фигурира в архива на
община Поморие. По данни на собствениците обектът
работи от над 20 години. Даден е срок на собственика на
обекта до 25.11.2014 г. за представяне на необходимите
документи, изясняващи къде се отвеждат отпадъчните
води от производствената дейност на обекта. След този
срок ще бъдат предприети съответните действия по
компетентност, съгласно правомощията на общинската
администрация по чл.223 от Закона за устройство на
територията“.
Във връзка със сигнала за улавяне и търговия с пойни птици
на 16, 20 и 21.11.2014 г. са извършени проверки на указаните
в сигнала места, при които е констатирано следното:
На 16.11.2014 г. е извършена проверка в района на «Руски
пазар» съвместно със служители на ІІІ-то РУП, при която се
констатира притежаване и предлагане за продажба на общо
68 броя диви пойни птици – 45 бр. щиглец (Carduelis
carduelis), 16 бр. елхова скатия (Carduelis spinus) и 7 бр.
обикновено конопарче (Carduelis cannabina).
Същите са защитени, съгласно Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и според чл.38 ал.1 т.6 от ЗБР е
забранено притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне
зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна
на взети от природата екземпляри.
При проверката е установено, че описаните по-горе 68 бр.
пойни птици се притежават и предлагат за продажба в
района на «Руски пазар» от три лица. За констатираното
нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от ЗБР на нарушителите са
съставени актове за установяване на административно
нарушение, а птиците и клетките са конфискувани.
След извършена преценка за състоянието на птиците и
предвид факта, че същите са били във видимо добро
състояние, на основание чл.39 ал.2 т.1 от ЗБР птиците са
пуснати на свобода в подходящо за тях местообитание край
река Марица, извън града.
На 20.11.2014 г. съвместно със служители на VІ-то РУП е
извършена проверка на другото посочено в сигнала място –
ул. «Бъндерица» , гр. Пловдив. По данни на живущи в
района, разпитани от полицаите в момента на проверката е
посочено лице, което извършва улавяне и в последствие
затваряне в клетки на уловените пойни птици. Постройка,
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11.11.2014 г.

Електронна поща

Неизпълнено предписание, от кмета на община
Бяла, за осигуряване на нормална проводимост на
р. Двойница, в регулацията на с. Дюлино.

БДУВЧР Варна

5

12.11.2014 г.

„Зелен телефон“

Хотел
„Здравец“,
гр.
Велинград
има
разрешително за ползване на минерална вода, но
в момента такава в зданието не постъпва.
От извора, от който трябва да се черпи минерална
вода, има и други включени ползватели.

БДУВИБР Пловдив

6

12.11.2014 г.
18.11.2014 г.

Електронна поща

Палене на автомобилни гуми и ПВЦ отпадъци по
протежението на дигата на р. Марица, гр.

РИОСВ Пловдив

посочена от съседи, където се затварят в клетки уловените
птици в момента на проверката е заключена с катинар и не е
възможен достъп до нея. Служителите от VІ-то РУП са
установили самоличността на лицето, собственик на
постройката и на следващия ден същото е призовано в
полицейското управление. Тогава е извършена повторна
проверка на място на ул. «Бъндерица» и е констатирано, че
в заградено пространство около постройката има волиера и
клетки за птици, но в момента там има само домашни
гълъби и кокошки.
На 20.11.2014 г. е извършена проверка в района на моста на
път Бургас – Варна в с. Дюлино. При проверката е извършен
оглед на описания участък при което е констатирано, че е
извършвано почистване в района на моста и по около 70 м.
от двете страни на моста. Премахната е прораслата
храстовидна и едра тревиста растителност.
Има наличие на единични дървета в коритото, но към
момента реката е в пълноводие и няма възможност за
премахването им. Осигурена е нормална проводимост на
реката. Светлия отвор на моста е почистен и е с нормална
проводимост.
Представители на БДУВИБР Пловдив, титулярите на
разрешителни и представител на община Велинград, са
проверили за наличие на приток на минерална вода от
разпределителна шахта „Чепино“ до черпателния водоем на
ПС. Установено е, че по етернитовия водопровод с ф=250
мм постъпват достатъчни количества минерална вода с
дебит видимо над разрешения 3 л/с. Предполагаемата
причина за недостига на вода е лошото техническо
състояние на довеждащият тръбопровод, наличието на
скрити аварии или наличие на незаконни отклонения от
тръбопроводната мрежа, която е собственост на община
Велинград и кмета на общината контролира поддържането и
експлоатацията на водностопанските системи. Община
Велинград е изпратила уведомителни писма, че предстои
сключване на договори за доставка на вода между отделните
ползватели и общината със задължението същите да
заплащат такси за пренос и разпределение от общинската
разпределителна тръбопроводна мрежа за минерална вода. С
това ангажимента за възникналите проблеми, създадените
неудобства и търпените загуби от недостига на вода следва
да се поеме от осигуряващия услугата по доставка на
минерална вода – община Велинград.
Експерти на РИОСВ Пловдив са извършвали многократни
проверки на кв. Изгрев, район Източен, гр. Пловдив и в

Пловдив.
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12.11.2014 г.
21.11.2014 г.

Електронна поща
„Зелен телефон“
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13.11.2014 г.

Електронна поща

9

13.11.2014 г.

„Зелен телефон“

10

17.11.2014 г.

Електронна поща

11

18.11.2014 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
автосервиз в кв. Горубляне, гр. София и
отправени въпроси относно законността на
обекта.
Постъпило запитване относно наличието на
неясни апарати с кабели около жилищни домове в
гр. Велики Преслав.
Фирма „Джевизов“ извършва нерегламентирани
изкопни дейности в коритото на река Марица, на
9 км. на пътя в посока от гр. Пловдив за гр.
Пазарджик.
Изкопните дейности се извършват от дълго време,
предимно нощно, но и в момента на подаването
на сигнала.

Район
Младост,
Столична община

Отровени домашни животни – кучета,
поради изхвърлена отрова в района
Тополяне, общ.Раднево.
Замърсяване на атмосферния въздух от
„КУПРО“ и „Захарни заводи“, гр.
Оряховица.

котки
на с.

БАБХ

фирма
Горна

РИОСВ Велико Търново

Община
Преслав

Велики

БДУВИБР Пловдив

частност на дигата на р. Марица, включително и с
представители на район Източен при община Пловдив, при
която трудно се установяват следи от нерегламентирано
изгаряне на отпадъци, поради спецификата на района (който
предвид дъждовното време, често бива залят от водите на
река Марица).
Сигналът е изпратен, по компетентност, от РИОСВ София
до кмета на р-н Младост, СО.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на Община
Велики Преслав.
На 14.11.2014 г. е извършен оглед на място на участъка от
река Марица при „9-ти“ километър и надолу по течението в
посока гр. Пловдив на разстояние около 1.5 км. от базата за
преработка на инертни материали, собственост на фирма
„Джевизов“ ЕООД, която е разположена в непосредствена
близост до самия участък от реката, за който дружеството е
притежавало разрешително по Закона за водите за добив на
инертни материали. При направения оглед не е установено
изземване на инертни материали от горе описания участък
от река Марица, както и следи от извършван такъв. Не е
констатирано наличие на механизация, с която да се
извършва добив в границите на водния обект. Няма
изградени подстъпи към реката с цел навлизане във водния
обект и реализиране на добив.
Огледан е и участък от реката в посока към гр. Пазарджик,
но и там не е установено изземване на инертни материали от
коритото на реката. Не е констатирано и наличие на техника,
с която да се извършва добив.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на БАБХ.
За проверка на посочените обстоятелства, експерти от
РИОСВ Велико Търново са посетили подателката на сигнала
на посочения адрес на 25.11.2014 г. в часовия интервал
между 9:30 ч. и 10:30 ч. На място не са установени
неприятни дразнещи миризми.
В същия ден е извършена проверка на „Захарни заводи“ АД,
като посочен в сигнала източник на дразнеща миризма на
изгоряло зърно всеки ден по едно и също време в часовете
4:30 ч; 10:30 ч.; 15:00 ч. и 23:00 ч. На територията на
дружеството, единственият възможен източник на
посочената миризма е инсталацията за сушене на отделящия
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19.11.2014 г.

„Зелен телефон“

В с. Пороминово отпадъците от домакинствата се
изхвърлят на нерегламентирани за целта места.
Оформят
се
нерегламентирани
сметища,
включително и покрай Рилска река.

Община Кочериново

се от спиртното производство обезалкохолен зърнен отпадък
с цел последващото му гранулиране, опаковане и продажба
за храна на животни. Установено е, че тази инсталация няма
строго определена периодичност на работа, а отделящите се
при сушенето водни пари и прахови частици преминават
през пречиствателно съоръжение - воден скрубер. Данните
от извършените собствени периодични измервания не
показват превишения на поставените норми. Миризмата,
отделяща се от този източник е специфична на изпечено
зърно и не съдържа опасни химични вещества. В момента на
извършената проверка на място не са установени миризми.
През 2014 г. на площадката на „Захарни заводи“ АД, в
завода за производство на спирт от суровина меласа не е
извършвана производствена дейност, респективно не е
генерирана меласова шлемпа, която е възможен източник на
неприятни миризми.
На същия ден е извършена проверка и на фабрика за
производство на алкидни бои, лакове, разредители,
воднодисперсни
бои,
пенополистирол,
лекарствени,
козметични продукти и хранителни добавки, стопанисвана
от „Купро-94“ ООД гр. Горна Оряховица, като посочен в
сигнала източник на дразнеща миризма, подобна на
миризмата на газ пропан бутан.
От извършения оглед на място е установено, че резервоарите
за съхранение на използваните суровини са затворени и
обезопасени. Не са настъпвали аварийни ситуации, свързани
с отделяне на изпарения от съхраняваните вещества.
Всички източници на емисии в атмосферния въздух на
площадката на обекта са оборудвани с изпускащи
устройства. Дружеството извършва собствени периодични
измервания на тези емисии съгласно изискванията на
нормативната уредба и до момента не са констатирани
нарушения.
През нощта на площадката не се извършва производствена
дейност. Разтоварването на суровините в стационарните
цистерни се извършва чрез херметични свързващи системи,
осигуряващи пожаро и взриво безопасност при
разтоварване.
При проверката на територията на „Купро-94“ ООД гр.
Горна Оряховица не са установени миризмите, описани в
сигнала.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на Община
Кочериново.
Община Кочериново е извършила проверка, при която е
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20.11.2014 г.

„Зелен телефон“

В двора на фирма „Термосистема“ се горят
отпадъци, замърсява се атмосферния въздух в
района.

РИОСВ Благоевград

констатирано нерегламентирано замърсяване (смесени
битови отпадъци) извън регулацията на с. Пороминово,
покрай дигата на река Рилка.
В срок от 14 дни до 08.12.2014 г. замърсяването ще бъде
почистено, като отпадъците ще бъдат депонирани на
общинско депо за неопасни отпадъци в с. Бараково.
На 24.11.2014 г. експерти от РИОСВ Благоевград са
извършили проверка на посоченият в сигнала обект и е
констатирано следното:
1. Площадката се експлоатира от „Еуроенерджи“ ЕООД;
2. От производствената дейност се образуват отпадъци от
хартиени и пластмасови опаковки, опаковки, замърсени с
опасни вещества, изрезки от черни метали, абсорбенти и
кърпи за изтриване на ръце, флуоресцентни тръби,
съдържащи живак и смесени битови отпадъци. Отпадъците
се съхраняват съвместно без да се отделят по вид, състав и
произход. Към момента на проверката не е констатирано
изгаряне на отпадъци, но в зоната за съхранение в дворното
пространство има следи от изгаряне.
3. За образуваните от дейността на обекта отпадъци не е
извършена класификация съгласно изискванията на
Наредба № 2 за класификация на отпадъците. На обекта не
се води отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 1 за
реда и образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри /Наредба №1/.
Дружеството няма
сключени договори за предаване на отпадъците, образувани
от производствената дейност.
4. Дружеството въвежда на територията на страната
опаковани стоки от Република Гърция, които се влагат в
производственият процес и в тази връзка дължи продуктова
такса, която следва да бъде начислена в размер и по ред,
определени в Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса за продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци).
5. Поради факта, че на проверката не е присъствал
управителя или упълномощено от него лице от страна на
РИОСВ Благоевград е изпратена покана за съставяне на
АУАН до седалището и адреса на управление на
търговското дружество.
6. За привеждане на обекта в съответствие със Закона за
управление на отпадъците на „Еуроенерджи“ ООД, с.
Катунци са поставени 4 броя предписания. В случай, че
бъде констатирано неизпълнение на същите ще бъдат
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Получен сигнал за налични отпадъци до река
Джубрена в село Крайници, община Дупница.

РИОСВ Перник
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Електронна поща

Нерегламентирана
Враждебна.

Столична община
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Електронна поща

Отваряне на волфрамова мина в непосредствена
близост до Велинград.

сеч

на

дървета

в

кв.

РИОСВ Пазарджик

предприети административно-наказателни действия.
На 04.12.2014 г. е извършена проверка на място от експерти
на РИОСВ Перник. Направен е оглед, съвместно с кмета на
селото, на терени, покрай коритото на реката в четири
участъка и е констатирано следното:
- Участък при стария казан за изваряване на ракия - има
наличие на малко количество битови и строителни отпадъци
/около 4-5 кв.м./ по левия бряг на реката в близост до
заустващия колектора на канализационната мрежа на селото.
- Участък моста на ул. „Ал. Стамболийски“ – не са
констатирани замърсени площи с отпадъци.
- Участък при „Божиловия мост“ /до новия казан за
изваряване на ракия/ - не са констатирани замърсени площи
с отпадъци.
- Участък при моста на местност „Беглика“ –
констатирано е наличие на изрязани клони и храсти от
почистването на дерето./на площ около 8-10кв.м./
Направена е проверка на цитираната местност „Стубело“ от
предишния сигнал. Установено е, че терена е почистен и
отпадъците са извозени на общинско депо за ТБО. По данни
на кмета на с. Крайници е подадена заявка в община
Дупница, за осигуряване на техника за почистване на
нерегламентираните сметища в селото и поставяне на
допълнителни съдове за смет. Дадено е предписание на
кмета на с. Крайници за почистване и извозване на
горецитираните растителни и битови отпадъци до депо за
ТБО.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на Столична
община.
В РИОСВ Пазарджик е подадено уведомление за
инвестиционно предложение (ИП) от 18.11.2008 г. за
„Разработване на находище „Грънчарица център“, землище
с. Кръстава, общ. Велинград, с възложител: „РЕСУРС-1“
АД.
ИП включва подземен добив на волфрамсъдържаща руда,
изграждането на инсталация за преработване на
волфрамовата руда (флотационна обогатителна фабрика с
два технологични модула – за пиритен концентрат и
волфрамов концентрат), както други свързани с флотацията
спомагателни наземни съоръжения.
Инвестиционното предложение е подложено на преценяване
приложимата процедура по глава шеста от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).
С писмо на РИОСВ Пазарджик
от 30.12.2008 г.

възложителят
е
информиран,
че
представеното
инвестиционно предложение, попада в обхвата на
Приложение № 2, т.2, буква „б“ от ЗООС и съгласно чл. 93,
ал.1 т.1 от него подлежи на преценяване на необходимостта
от ОВОС.
С писмо от 09.12.2009 г. в РИОСВ Пазарджик е представена
информация в съответствие с Приложение № 2 от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, както и документи за
проявения обществен интерес.
С решение № ПК-01-ПР/2010 г. от 11.01.2010 г. за
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ
Пазарджик е преценено „да се извърши оценка на
въздействието върху околната среда“ за инвестиционно
предложение „Миннообогатителен комплекс „Грънчарица
център“, землище с. Кръстава, общ. Велинград, обл.
Пазарджик, с възложител „РЕСУРС-1“ АД.
С писмо вх. № КД-01-4225/11.12.2013 г., възложителя на
инвестиционното предложение „РЕСУРС-1“ АД, е заявил
желанието си за прекратяване на процедурата по ОВОС,
поради необходимост от актуализация на цялостния проект
за реализация на концесията. На основание чл.56, ал.1 от
АПК, с Решение № ПК-072/2013 г. е прекратено
инвестиционно предложение „Миннообогатителен комплекс
„Грънчарица център“, землище с. Кръстава, общ. Велинград,
обл. Пазарджик, с възложител „РЕСУРС-1“ АД.
След актуализацията на проекта за реализация,
възложителят подава ново уведомление за инвестиционно
предложение в РИОСВ Пазарджик от 11.12.2013 г. за
„Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от
находище „Грънчарица център“, землище с. Кръстава, общ.
Велинград. В уведомлението за ИП, възложителят е заявил,
че отпада изграждането на инсталация за преработване на
волфрамовата руда (флотационна обогатителна фабрика с
два технологични модула – за пиритен концентрат и
волфрамов концентрат), както и отпадат свързаните с
флотационната преработка хвостохранилище и депо за
пиритен отпадък, както и всички други свързани с
флотацията спомагателни наземни съоръжения.
ИП е подложено на преценяване приложимата процедура по
глава шеста от ЗООС.
Копие от подаденото уведомление заедно с приложенията е
изпратено за становище до БДУВИБР Пловдив, както и до
БДУВЗБР Благоевград. След получаване на становища за
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Постъпило запитване за разстоянието между
монтирана антена на мобилен оператор и детска
градина.
От години атмосферния въздух в гр. Долна
Митрополия се замърсява с фини червени люспи.
Особено силно замърсяване на атмосферния
въздух е имало на 23.11.2014 г., когато и по
улиците се е наблюдавало наслагване на фин
червен прах.

Министерство
здравеопазването
РИОСВ Плевен

на

допустимост, от горецитираните басейнови дирекции за
управление на водите, с писмо на РИОСВ Пазарджик
възложителят
е
информиран,
че
представеното
инвестиционно предложение, попада в обхвата на
Приложение № 9 2, т.2, буква „б“ от ЗООС и съгласно чл.93,
ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване на необходимостта
от ОВОС. Същото писмо е изпратено до Община Велинград,
кметство с. Кръстава, БДУВИБР Пловдив и БДУВЗБР
Благоевград, както и публикувано чрез съобщение на
основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, на страницата
на РИОСВ Пазарджик.
С писмо от 12.03.2014 г. е представена информация в
съответствие с Приложение № 2 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, план за управление на минните отпадъци на
„РУСУРС-1“ АД, както и документи доказващи
уведомяването на Община Велинград и кмет с. Кръстава,
предвид изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС.
Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда е достъпна и на интернет страницата
на „РЕСУРС1“ АД.
Директорът на РИОСВ Пазарджик се произнася с Решение
№ ПК-19-ПР/2014 г. от 07.05.2014 г. със заключение „да се
извърши ОВОС“.
Възложителят е депозирал писмо за организирано
обществено обсъждане на 27.11.2014 г. в с. Кръстава и на
28.11.2014 г. в община Велинград. Качено е съобщение за
общественото обсъждане на сайта на РИОСВ Пазарджик на
21.10.2014 г.
Предстои директорът на РИОСВ Пазарджик да вземе
решение по ОВОС въз основа на цялата документация по
проведената процедура, в т.ч. всички постъпили становища
и възражения, резултатите от общественото обсъждане и
решението на Експертния екологичен съвет при РИОСВ.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Министерство на здравеопазването.
На 25 и 26.11.2014 г. експерти на РИОСВ Плевен са
извършили три проверки, както следва:
При първата проверка, съвместно с представител на
общинска администрация гр. Долна Митрополия, е
констатирано отлагане на описаните фини червени люспи по
улиците в жилищният район на града в близост до
индустриалната зона. Осезаемо запрашаване на въздуха не е

установено.
Другите две проверки са в две зърнобази на „Агримат“
ЕООД и „Слънчев дар“ АД.
Констатирано е, че площадката на зърнобазата на „Слънчев
дар“ АД не е почистена, което в съчетание с неблагоприятни
атмосферни условия (силен вятър) води до разпространение
на неорганизирани емисии на прах и фини червени люспи
извън площадката на зърнобазата, за което на операторът ще
бъде съставен Акт за установяване на административно
нарушение.

