ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2014 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

1

15.05.2014 г.

„Зелен телефон“

2

03.06.2014 г.

Електронна поща

Сигнал
От няколко дни, включително и в момента,
се забелязва тъмен пушек и се усеща
миризма на пластмаса в атмосферния въздух
в района на гарата на гр. Ихтиман.
Нерегламентирано изхвърлени строителни
отпадъци на земеделска земя в местността
„Полето – Лагера“, общ. Ловеч.

Отговорна институция

Предприети действия

РИОСВ София

Сигналът е препратен по компетентност на община
Ихтиман.

РИОСВ Плевен

На 13.06.2014 г. от експерти на РИОСВ Плевен,
съвместно с експерти при община Ловеч са извършили
проверка на място. Цитираната земеделска земя в
местност „Полето – Лагера“, землище на гр. Ловеч, общ.
Ловеч попада в 2 поземлени имота. Проверката се е
извършила в присъствието на единия от собствениците,
и в отсъствието на другия, който е бил поканен на
проверката, но не се е явил.
Констатирано е следното:
В границите на единия имот е установено наличие на
незначителни количества строителни отпадъци (не
повече от 1м3) върху площ от около 10 м2.
По данни на присъствалия на проверката собственик (на
съседния имот), отпадъците са образувани при
разрушаване на малка селскостопанска постройка и са
поставени в имота преди 2012 г. със съгласието на
бившите собственици на поземления имот.
В чертите на имота не са констатирани замърсявания с
битови отпадъци.
С писмо с изх. № ОИК-3-49/19.06.2014 г. на РИОСВ
Плевен, е уведомен г-н Минчо Казанджиев, кмет на
община Ловеч, за предприемане на действия по
компетентност съгласно разпоредбите на чл.10, ал.4 и ал.
5 от Закона за управление на отпадъците.
От община Ловеч е изпратено уведомително писмо до
собственика на имота, с което му е дадено предписание
да почисти замърсения терен в ПИ 43952.551.452 и
извози строителните отпадъци на Регионално депо за
неопасни отпадъци, община Ловеч. При неизпълнение,
от общината ще бъде съставен акт за констатираното
нарушение на чл.38 от Наредбата по управление на
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05.06.2014 г.

„Зелен телефон“

Фирмата „Вор-Интернешънъл“ работи без
никакви разрешителни за дейности по
отпадъци.

РИОСВ Пловдив

4

06.06.2014 г.

Електронна поща

Завод за биодизел изхвърля отпадъци в река
Дунав.

РИОСВ Русе

отпадъците и поддържане на чистотата на територията
на община Ловеч.
На 10.06.2014 г. от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена проверка на бивш цех за безалкохолни
напитки в с. Калояново, отдаден под наем за срок от 3
години на Иван Бекиров. При извършения обход на
територията на обекта, вътре и около него са
констатирани налични натрупани отпадъци от
пластмасови (полиетилен, целофан) опаковки и отпадъци
от текстилни материали и изрезки с обем около 20-30
куб м., като част от отпадъците са балирани на бали в
обем от 1 (един) куб. м. В самото складово помещение е
установено наличието на 16 броя, 24-килограмови
празни пластмасови туби от Galgonit (калгонит) – силно
алкохолно почистващо средство и балираща машина в
недобро техническо състояние. Констатирано е също
така, че на площадката се извършват дейности по
събиране и оползотворяване (предварително третиране –
балиране) на отпадъци.
Лицето Иван Бекиров не притежава и не е представил
документ за извършване на дейности по третиране на
отпадъци, съгласно чл. 35, ал.3 от Закона за управление
на отпадъците. На същия е изпратена покана за
съставяне на акт за установяване на административно
нарушение за нерегламентирано третиране на отпадъци.
Производствените мощности на завода за биодизел са
въведени в експлоатация в края на миналата и началото
на тази година. За работата на инсталациите има
издадено Комплексно разрешително № 478-НО/2013 г.
На територията на площадката се формират битовофекални, дъждовни и производствени отпадъчни води,
като за всеки поток има изградени пречиствателни
съоръжения.
Пречиствателната
станция
за
производствени отпадъчни води (ПСПОВ) е въведена в
експлоатация в началото на тази година, като процесите
се контролират чрез компютърно автоматично
управление. След пречистване, отпадъчните води в
смесен поток заустват в река Дунав, чрез
съществуващата канализационна мрежа на бившия
Комбинат за тежко машиностроене, за което има
издадено
разрешително
за
заустване
№
13140225/31.07.2013 г.
В периода 28-30.05.2014 г. е извършена проверка от
РИОСВ Русе по изпълнение на условията в издаденото
комплексно разрешително.

Режимът на работата на ПСПОВ е непрекъснатцикличен. При проверката е установено, че станцията
работи на принудителен ръчен режим, поради настъпила
на 13.05.2014 г. повреда в компютърната система за
автоматично управление. Констатирани са и нарушения
в експлоатацията на пречиствателните съоръжения за
потока дъждовни води – не почистени и не поддържани в
добро
експлоатационно
състояние,
съгласно
инструкциите за тяхната работа. Изводът на експертите
е, че ПСПОВ все още не е влязла в нормален
експлоатационен режим и периодично възникват
проблеми по нейната работа. Въз основа на направените
констатации по отношение качеството на заустваните
отпадъчни води са дадени съответните предписания
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06.06.2014 г.

Електронна поща

Община Казанлък изсича елша в землищата
на с. Средногорово и Горно Черковище.

РИОСВ Стара Загора

6

11.06.2014 г.

Електронна поща

Замърсяване водите на Черно море с битовофекални води в района на ул. „Боруна“, гр.
Созопол.

РИОСВ Бургас

Във връзка с постъпилите сигнали за замърсяване водите
на река Дунав е инициирана от РИОСВ Русе среща с
представителите на всички фирми, потенциални
замърсители на реката за обсъждане на мерките, които
следва да се предприемат за решаване на проблема със
замърсяването на река Дуна .
По повод подписка до Окръжна прокуратура – Русе, от
жителите на град Мартен, за разнасяне на неприятни
миризми по крайбрежието на населеното място на
09.06.2014 г. в РИОСВ Русе е постъпило Постановление,
с което се възлага извършването на проверки на
фирмите, развиващи дейност на площадката на бившето
КТМ и заустващи в река Дунав. За резултатите от
проверките и предприетите мерки, ще бъде уведомена
Окръжна прокуратура-Русе.
На 10.06.2014 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора е
извършена проверка в с. Средногорово и с. Горно
Черковище, общ. Казанлък. При извършения оглед в
землищата на с. Средногорово и с. Горно Черковище,
общ. Казанлък не е установено отсечени елши,
включително и по поречието на р. Гюрла, не се извършва
сеч на елша. Землищата на двете села – Средногорово и
горно Черковище не попадат в границите на защитени
територии по смисъла на Закона за защитените
територии, както и в границите на защитени зони по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
От експерти на РИОСВ Бургас съвместно с
представители на община Созопол и „ВиК“ ЕАД Бургас
е извършена проверка, при която е установено, че няма
изтичане на води от изведения в морето в района на ул.
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8

12.06.2014 г.

12.06.2014 г.

„Зелен телефон“

„Зелен телефон“

Сеч на дървета в района на с. Коняво, от
фирма, която добива злато от река Струма.

Микробус с надпис „Албриция“, редовно
изхвърля окосена трева, изсечени клони и
други отпадъци във водите на езеро Вая.
Според лицата от микробуса, изпълнявали
общинско нареждане.

РИОСВ Перник

РИОСВ Бургас

„Боруна“, гр. Созопол отливен колектор с диаметър
около 350 мм. Цвета на морската вода около изхода на
тръбата не се отличава от естествения обичаен цвят.
На 19.06.2014 г. експерти от РИОСВ Перник, съвместно
с експерти на община Кюстендил извършиха проверка на
място, в присъствието на подателя на сигнала и кмета на
кметство с. Коняво, общ. Кюстендил.
При проверката е констатирано следното:
Сигналът е основателен в частта за изсичане на дървета
и неоснователен в частта добив на злато, тъй като в
района се реализират дейности по изземване на наносни
отложения от р. Струма с приключила процедура по
глава шеста от ЗООС и издадено от Директора на БДЗБР
- Благоевград Разрешително за ползване на воден обект
№ 42150048/23.01.2013 г. Дейността се извършва от
фирма „Брал“ ЕООД, ЕИК 201635200, с адрес на
управление: гр. София, ж.к. Витоша, ул. “Христо
Вакарелски“ № 13А, офис 2, представлявано от Емил
Дерменджиев.
При обстоен оглед на терена е установено, че
растителността покрай реката се състои основно от
видовете трепетлика (Populus tremula), върба (Salix),
кавак (Populus Alba), както и насаждение от орех (Júglans
régia).
Констатирано е, че от изкопите стърчат корени на
дървета
и
счупени
клони.
Увреждането
на
растителността е само в площта за реализиране на
гореописаната дейност.
От кмета на община Кюстендил не е издавано
Разрешително за сеч за премахнатите и увредени дървета
Констатирано е нарушение на Закона за опазване на
селскостопанското
имущество,
съгласно
който
компетентен орган е кмета на община Кюстендил. При
съвместната проверка са направени предписания на
„Брал“ ЕООД да входира Искане до кмета на община
Кюстендил за отсичане или изкореняване на дървесни
видове, попадащи в обхвата на разработката, като след
получаване на Разрешителното за сеч, копие от същото
да бъде представено в РИОСВ Перник за сведение.
На 12.06.2014 г. от РИОСВ Бургас е извършена проверка
на кариера за добив на пясък от езеро Вая „Акациите 1“
и с катер е обходена акваторията. При направения обход
не са установени отпадъци във водите на езерото.
След направена справка в община Бургас, е установено,
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13.06.2014 г.

Електронна поща

Нерегламентирано сметище във входа на
пещера, в района на нос Калиакра.

РИОСВ Варна

10

16.06.2014 г.

„Зелен телефон“

В село Кръстевич, общ. Хисаря, има цех за
производство на пелети, от което се
генерира силен шум и запрашаване на
атмосферния въздух в района.

РИОСВ Пловдив

че ДЗЗД „Албриция“ е Консорциум, с който община
Бургас има сключен договор със срок до края на 2014 г.
за поддържане на зелените площи в к-с„Славейков“ и
района на езеро Вая.
От РИОСВ Бургас има издаден регистрационен
документ № 02-РД-211-00 от 12.04.2013 г. на „Ситамекс
Гардънс“ООД гр. Бургас - една от фирмите от
Консорциум „Албриция“, за транспортиране на отпадъци
от поддръжка на зелените площи. От РИОСВ е дадено
предписание на управителя на „Ситамекс Гардънс“ООД
гр. Бургас в законоустановения срок да представи
документи, удостоверяващи предаването на отпадъците
от дейността на фирмата. При констатиране на
неизпълнение на даденото
предписание, респ.
нарушение, от РИОСВ ще бъдат предприети съответните
административно наказателни мерки.
На 10.06.2014 г. от експерти на РИОСВ Варна е
извършена проверка на място, при която е установено
наличие на битови отпадъци на мястото посочено в
сигнала. По време на проверката не бе установен
извършител на замърсяването.
Със съдействието на община Каварна са предприети
мерки по отстраняването на наличните отпадъци
посочени в сигнала.
След повторна проверка на място от експерти на РИОСВ
Варна се установи, че пещерата в близост до ресторант
„Калиакра“ посочена в сигнала е почистена.
На 19.06.2014 г. от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена на „Цех за производство на пелети“, при
която се констатира следното:
1. Производствената
дейност
на
площадката,
разположена в с. Кръстевич се осъществява от
оператор „Пелет Индъстри Груп“ ООД от м.
септември 2013 г. В момента на проверката в обекта не
се осъществява производствен процес, поради
извършване на ремонт и профилактика на
съоръженията;
2. При извършения оглед на площадката се констатира,
че във връзка с технологични особености на процеса в
обекта е монтиран котел с мощност 100 kW, работещ
на твърдо гориво, като формираните прахо-газови
потоци се отвеждат в атмосферния въздух,
посредством коминно тяло с приблизителна височина
около 5м. Освен описаното съоръжение, точков
източник на територията на цеха е изпускащо
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17.06.2014 г.

„Зелен телефон“

Теч на минерална вода в района на ул.
„Милин камък“ и бул. „Черни връх“, гр.
София.

БДУВДР Плевен
Столична община

устройство
след
сушилна
инсталация
и
обезпрашително
устройство
–
циклон,
с
приблизителна височина около 3м. За описаните
изпускащи устройства не са спазени изискванията на
чл.4, ал. 4 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми
за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и
дейности с неподвижни източници на емисии.
3. Сградата, в която са разположени съоръженията е
отдадена под наем на фирмата оператор и е
разположена на територията на Стопански двор - с.
Кръстевич. Разстоянието от най-близко разположените
жилищни сгради е около 300 м.;
При проверката от страна на оператора не се
представиха документи, удостоверяващи въвеждането на
обекта в редовна експлоатация. В тази връзка е дадено
предписание в срок до седем дни да бъдат представени
пред
РИОСВ
Пловдив
всички
документи,
удостоверяващи законността на обекта. След изтичане на
срока по даденото предписание и непредставяне от
страна на оператора на документи, удостоверяващи
законността на обекта, от страна на РИОСВ Пловдив
ще бъдат предприети административно наказателни
мерки съгласно изискванията на екологичното
законодателство.
Във връзка с посочения сигнал, на 20.06.2014 г. е
извършена проверка на място от експерти на БДУВДР
Плевен с представител на подателя на сигнала.
Констатирано е, че на ~ 40,0 м от минерални
водоизточници 34 хг и 35 хг - в посока НДК, на велопешеходната алея между корекция десен бряг на р.
Перловска и южното платно на бул. “ Евлоги и Христо
Георгиеви”, на ~ 0,1 м от кота - настилка, вертикално е
изведен водопровод ~ Ф 100, затворен с фланец ~ Ф 200.
Странично /под фланеца/ през отклонение ~ Ф 1 ½ `` се
констатира воден теч.
Изтичащата върху вело-пешеходната алея вода /хладка/
и изведения над кота - настилка водопровод създават
предпоставки за битови злополуки.
С Решение № 36/04.02.2011 г. на Министъра на ОСВ,
находище “София – Лозенец”, включително водовземни
съоръжения Сн 34хг и Сн 35хг, е предоставено
безвъзмездно на основание § 133 (4) от ПЗР на З.В. за
срок от 25 години на Столична община.
В случай, че от съществуваща водопроводна мрежа, чрез
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18.06.2014 г.

Електронна поща

Сигнал за 70 годишно орехово дърво, което
подкопава основите на частен имот в с.
Осенец, обл. Разград.

РИОСВ Русе
Община Разград
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18.06.2014 г.

Електронна поща

Замърсяване с оборска тор на местна река в
с. Дълбок извор, общ. Първомай.

РИОСВ Пловдив

която се е захранвала с минерална вода някогашната
“Баня Лозенец” - поради неизвестна причина – е изведен
описания по-горе водопровод, от който изтича вода на
вело-пешеходната алея, проблемът е също от
компетенциите на Столична община, поради факта, че
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. “д” от Закона за водите,
водопреносните и водоснабдителни мрежи на минерални
води представляват публична общинска собственост.
Сигналът е препратен по компетентност до Столична
община.
Описаното в жалбата орехово дърво не е обявено за
вековно по реда на глава пета от Закона за биологичното
разнообразие и не попада в защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии.
Съгласно чл.34, ал.1 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество, ореховите дървета се
поставят под режим на особена закрила, като
компетентен по прилагането на тази разпоредба е кметът
на общината.
С изх. № 1733/23.06.2014 г. на РИОСВ Русе е изпратено
писмо до кмета на община Разград за предприемане на
действия по компетентност.
На 18.06.2014 г. от експерти на РИОСВ Пловдив,
съвместно с представители на ОДБХ-Пловдив, РЗИПловдив, на община Първомай, както и с Кмета на село
Дълбок извор е извършена проверка на място. При
проверката се констатира, че:
1. Съгласно Закона за ветеринарната дейност на
територията на селото са регистрирани 14 броя ферми
за отглеждане на ЕПЖ /крави/, по-голямата част от
които са ситуирани в покрайнините на селото.
2. В централната част на селото има частично изградена
дъждовна канализация. По информация на кмета в
централната част няма обособени ферми за отглеждане
на ЕПЖ. Във връзка с писмо на РИОСВ Пловдив е
издадена Заповед № РД-15-497/16.06.2009 г. от кмета
на община Първомай, която забранява изхвърлянето
на животински отпадъци, течен тор и др. в
канализацията. Контролът по изпълнение на заповедта
е възложен на кмета на селото.
3. Сборните стада от крави не минават през централната
част на селото. С годините се е утвърдил маршрут от
по крайни улици, по които животните се извеждат на
паша. Следи от замърсяване има по ул. „18” в района
на моста над реката.
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От дейността на ВЕЦ, намиращ се над село
Мартиново, в река Мартиново има много
малко вода, а през рибния проход не
минават риби.

БДУВДР Плевен
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Електронна поща

Замърсяване на Варненското езеро от
фирми, намиращи се в двор на „ЗПЗ Феникс
Реком 2“. Фирмите „Полисхарт“, „Унитрейд
– БГ“ ООД и Елбимекс“ ООД се занимават с
разделно събиране на отпадъци.

РИОСВ Варна

4. При извършен оглед на река Тополовска и на
Мюсюлюм дере, вливащо се в реката, по цялото
протежение в регулацията на селото се установи, че
има нерегламентирано изхвърлена оборска тор на
терени в близост до реката, за което извършителите не
са известни.
5. В близост до детската градина в селото няма
изхвърлена оборска тор. Купчини с тор има на
отсрещния бряг на реката.
Във връзка с направените констатации са дадени
предписания да се почистят замърсените с оборска тор
терени в близост до реката, както и това кмета на селото
да определи маршрут на движение на животните от
сборните стада по улиците, като с маршрута да бъдат
запознати собствениците на животни.
Предстои да бъде извършен последващ контрол по
отчитане изпълнението на дадените предписания и при
необходимост предприемане на административнонаказателни мерки.
На 26.06.2014 г. от експерти на Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район с център Плевен
(БДУВДР Плевен) е извършена проверка, при която е
констатирано, че „Захарен свят” ЕООД е титуляр на
разрешително за водовземане от повърхностен воден
обект. В разрешителното в раздел ”Условия на
водовземането” в т.2 е вменено задължение на титуляра
да осигурява минимално водно количество от 33.0 л/сек.,
след водохващането на р. Найденица, за нормалното
функциониране на екосистемите в руслото на реката.
Констатирано е също така, че през рибния проход
преминава водно количество с приблизителен дебит 3538 л/сек. и е осигурено минималното водно количество,
необходимо за нормалното функциониране на
екосистемите в речното корито.
На 25.06.2014 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Варна.
На посочената в сигнала площадка с местонахождение
гр. Варна, Западна промишлена зона, изцяло бетонирана
и оградена с плътна ограда, извършват дейности с
отпадъци фирмите „Елбимекс“ ООД, гр. София и
„Унитрейд – БГ“ ООД, гр. София. Територията, върху
която се извършват дейностите с отпадъци е разделена
на „Елбимекс“ ООД - 8 895 кв. м и на „Унитрейд – БГ“
ООД - 350 кв. м.
За дейностите по съхраняване, предварително третиране
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Поредно сигнализиране срещу фирма
„Изола Петров“, която замърсява с
неприятни миризми атмосферния въздух в с.
Чепинци, Софийска област. За последно,
неприятни миризми в селото са усетени на
21 и 22.06.2014 г.

РИОСВ София

и рециклиране на отпадъци от опаковки, НУБА, ИУЕЕО,
ИУМПС, ОЧЦМ, „Елбимекс“ ООД притежава
разрешение № 03-ДО-593-00 от 04.07.2013 г, а за
дейностите по съхраняване на хартиени, пластмасови,
стъклени, метални, смесени, композитни, дървесни
опаковки, както и на отпадъци от хартия, пластмаса,
стъкло, текстилни материали, опаковки, замърсени с
опасни вещества, „Унитрейд – БГ“ ООД притежава
разрешение № 03-ДО-587-00 от 24.06.2013 г.
При проверката е установено, че част от територията на
площадките за третиране на отпадъци на „Елбимекс“
ООД и „Унитрейд – БГ“ ООД е наводнена, съответно и
съхраняваните на открито отпадъци, в резултат на
лошите метеорологични условия и големите количества
валежи.
Съхраняването на ИУМПС се извършва на открито в
отредена за целта зона, при наличие на изграден
каломаслоуловител. През територията на цялата
площадка преминава бетонирана канавка, служеща за
отводняване на района. Същата е с добра проводимост.
Отпадъчните води от каломаслоуловителя се отвеждат в
канавката. В момента на проверката не е установено
изтичането на такива извън съоръжението и към
канавката.
Констатирано е замърсяване с полиетиленови отпадъци
около канавката, за което на управителя на „Елбимекс“
ООД е дадено предписание за почистване със срок до
01.07.2014 г. Същото е изпълнено, за което е уведомена
РИОСВ с писмо вх. № 26-00-4064/04.07.2014 г.
На 23.05.2014 г. от експерти на РИОСВ София,
съвместно с представители от Кметство Чепинци, р-н
Нови Искър и МОСВ е извършена комплексна проверка
на
обект
„Производствено-складова
база
за
хидроизолационни материали“ към „Изола Петров“
ЕООД, гр. София, р-н Нови Искър, кв. Чепинци, при
която е констатирано че:
Няма промяна в основната дейност на дружеството, а
именно производство на хидроизолационни материали и
битумен грунд, като основните технологични процеси
включват: модифициране на битум и производство на
хидроизолационни материали.
Дейността на фирмата е организирана в две
производствени помещения - битумно стопанство и цех
за производство на хидроизолационни материали.
В момента на проверката работи битумно стопанство и
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Електронна поща

„Пиша Ви във връзка със закона за защита
на животните. В него в глава 3 чл. 27 ал. 2 са
записани условията при, които делфини
могат да пребивават в делфинариуми у нас,
а именно да са поне 3-то поколение родено в

РИОСВ Варна

линията за хидроизолационни материали, като
произвежда – Битумни керемиди. Линията работи със
скорост 1100 м/с, максималната за вида материал.
Органолептично не е установено наличието на миризма
на битум на производствената площадката. Локално и
епизодично органолептично е усетена миризма между
производствения цех за хидроизолационни материали и
оградата в западната част на производствената
площадка.
Скоростта на вятъра по данни от АИС „Дружба“ е около
1,6 м/сек. Посоката на вятъра е Изток - Югоизток.
Атмосферното
налягане
е
около
930
mbar.
Температурата на въздуха е около 24 ºС.
При проверката са проверени и двете пречиствателни
съоръжения № 1 и № 2 към Битумна вана и
Технологичната инсталация на производствената
площадка на фирма „Изола Петров“ ЕООД,
органолептично е установено наличието на миризма в
непосредствена близост до тях. Представен е „Дневник
за състоянието на оросителните системи към
пречиствателните съоръжения“ – 2014 г. като от
записите водени в него, не са установени и вписани
несъответствия. Представени са протоколи за извършен
обход, съгласно програма за техническа поддръжка на
пречиствателните съоръжения, в който не са установени
несъответствия. Дадено е предписание на управителя на
дружеството да се предприемат мерки за затваряне
(покриване) в южната част на ламаринения покрив и
стена към производственото хале.
След извършената проверка и обход на производствената
площадка е извършен обход до жилищна къща,
находяща се на адрес ул. Стара планина № 67, до която
от жабоподателите са заведени представителите
присъствали и подписали констативния протокол от
проверката, като органолептично не е установено
наличието на миризми.
РИОСВ София ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание и при констатиране
неизпълнението
му
ще
приложи
съответните
административно – наказателни мерки.
През месец октомври 2013 г. е проведена
междуведомствена комисия за установяване наличността
и произхода на делфините в делфинариума. Комисията е
установила наличие на 5 бр. делфини, от тях 3 бр. са
доставени от испански и кубински делфинариуми, а 2 бр.
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Електронна поща

плен, както се вижда от страницата на
делфинариума във Варна делфините, които
те ползват не срещат тези изисквания, те са
диви и първо поколение родено в плен, моля
да се вземат нужните от Вас мерки за да
изпълним поетите ангажименти засягащи
дивите животни в цирковете у нас влизащи в
сила от 1ви януари 2015 г.
Също така изглежда, че делфинариумът има
намерение да закупи 3 тюлена, което пак ще
е в разрез със закона.
Моля Ви да обърнете внимание на
проблема, за да не бъдем наказани по още
една неспазена от нас директива.“
Замърсяване на язовир Широка поляна с
отпадни води (битово фекални), които
изтичат от кантон Кавал тепе, намиращ се
до вилно селище Романтика, общ. Батак.

Сигнал срещу действие на Държавно горско
стопанство Чирпан, относно маркирани
дървета за изсичане в местност „Аг Бунар“.

са родени във Варненския делфинариум.
От комисията е констатирана липса на документи и
данни за датата на раждане, кое поколение са
отглеждани на закрито и други данни, които е
необходимо да се предоставят от делфинариумите
Акуарио Насионал, Хавана Куба и Делфинариум Елче,
Испания. Комисията е определила приблизителна
възраст на делфините и е издала актове за раждане.
Делфинариум град Варна е регистриран като
животновъден обект с № 638/21.09.2011 г., както и че се
обслужва от ветеринарен лекар.
Към момента предстои регистрацията на делфините.
РИОСВ Пазарджик

Изпълнителна агенция по горите

На 03.07.2014 г. от експерти на РИОСВ Пазарджик
съвместно с представител на НЕК-ЕАД, собственик на
кантон „Кавал тепе“ се извърши проверка на място, при
която се установи че кантон „Кавал тепе“ е
съществуваща двуетажна сграда за настаняване на
експлоатационен персонал от НЕК – ЕАД, Предприятие
„Язовири и каскади“. Сградата се обитава от двама
служители
отговарящи
за
експлоатацията
на
хидротехническите съоръжения на яз. „Широка поляна“.
Отпадъчните води от обекта, а именно битово-фекални
постъпват в локална пречиствателна станция с биостъпало “BIOCLAR”. Съоръжението разполага с
биобасейн с пневматична аерация и работи на
автоматичен режим. Отпадъчните води на изход от
ЛПСОВ са визуално чисти и се заустват посредством
PVC тръба в яз. „Широка поляна“. В района на
заустването не се констатира наличие на утайки или
следи от замърсяване с отпадъчни води. От изход
ЛПСОВ е взета водна проба за анализ.
В случая, за съществуващи обекти с максимално
денонощно водно количество до 10 куб.м. на денонощие
и осигурено първично пречистване на отпадъчните води,
съгласно Закона за водите не се изисква и разрешително
за заустване
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на ИАГ.

