ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

20.03.2015 г.

„Зелен телефон“

Наличие на десетки дка сметище за
строителни, битови отпадъци, намиращо се
преди река Искър вляво; на 5-6 км от
Малашевци.
От община Кремиковци не се предприемат
действия спрямо сметището, въпреки
подаваните сигнали.

РИОСВ София

2

25.03.2015 г.

Електронна поща

Изсичане на гори в ПП „Витоша“.

РИОСВ Перник

Предприети действия
На 06.04.2015 г. от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка на терена посочен в сигнала. При
извършената проверка е установено, че е образувано
нерегламентирано сметище на площ около 9 000 – 10 000
кв. м. от множество отделни купове изхвърлени
отпадъци със строителен и битов произход, като тухли,
керемиди, отпадъци от пластмаси, текстил, хартия,
автомобилни гуми и земи маси.
В деня на проверката подстъпите от ул. „Чепинско шосе“
към нерегламентираното сметище е ограничен с насип от
земни маси. При извършената проверка не е установен
нарушител, както и собствеността на засегнатите имоти.
Във връзка с направените констатации на кмета на район
„Кремиковци“ са дадени предписания, да се предприемат
мерки и действия за предотвратяване на изхвърлянето на
отпадъци на засегнатия терен и създаването на
незаконно сметище и да се предприемат мерки и
действия за почистване на замърсеният терен.
При неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат
предпирети съответните административно-наказателни
мерки.
Във връзка с публикации в интернет за „незаконна сеч
във вековна букова гора”, предизвикали медиен интерес,
на 18.02.2015 г. е извършена проверка от РИОСВ
Перник, съвместно с представители на ДПП „Витоша”,
ЮЗДП – Благоевград, ТП ДЛС „Витошко-Студена” и
Кметство с. Боснек, на горска територия – държавна
собственост в землището на с. Чуйпетлово, община
Перник, в границите на Природен парк „Витоша”. В хода
на проверката е установено, че т.нар. „незаконна сеч” се
отнася за подотдел 107 „е”,
в землището на с.
Чуйпетлово, за който е издадено позволително за сеч №
0213958 от 06.01.2015 г., със срок на провеждане на
сечта и извозване на материалите от 09.01.2015 г. до
31.12.2015 г. Вид на сечта: групово-постепенна, с
интензивност 15%, в съответствие с Лесоустройствения
проект от 2008 г. Насаждението е със състав бк 10,
издънков произход, възраст 80 г. Маркирането е
извършено площно.

3

26.03.2015 г.

Електронна поща

Замърсени дерета, разпилени битови
отпадъци, животинска тор смесена с битови
отпадъци, на територията на населените
места: Вълчи дол, Суворово, Ветрен –
Варненска област.

РИОСВ Варна

4

27.03.2015 г.

„Зелен телефон“

В района на кв. Враждебна, посока
Разтоварището (депото за строителни
отпадъци на СО), има новоизграден мост
над река Искър, който е построен по начин
да не пропуска в нормален режим водите на
реката. Създават се предпоставки за
наводнения.

БДДР Плевен

5

01.04.2015 г.

Електронна поща

Начислени кубици и авансови сметки от
„Софийска вода“ АД.

Комисия за защита на
потребителите

6

02.04.2015 г.

Електронна поща

Незаконно отглеждане на 2 бр. мечки на
територията на общ. Русе.

РИОСВ Русе

Временните складове и извозването на добития
материал са реализирани съгласно технологичния план и
позволителното за сеч - по съществуващ черен път.
Извозният път е в добро състояние, допълнително
стабилизиран, чрез насипване и подравняване. По време
на огледа на терена не се извършваха сеч и товароразтоварни дейности.
Покрай съществуващия път, преминаващ и през други
подотдели на отдел 107 е провеждана техническа сеч на
отделни маркирани дървета с цел осветление и
обезопасяване на пътя. Сечта е на основание одобрени
план-извлечения за промяна на вида на сечта с изх. №№
2117/14.08.2013г. и 1963/06.08.2014г..
Не е констатирано сеч на немаркирани дървета и
неспазване на правилата за провеждане на сечта.
От РИОСВ Варна е констатирано, че сигналът за
замърсяване на терени общинска собственост (сервитути
на сметища и част от прилежащите площи), с разпилени
смесени битови отпадъци в т.ч. оборска тор, в землището
на гр. Суворово, гр. Вълчи дол и с. Ветрино е
основателен.
На общинските администрации са дадени предписания
със срок за тяхното отстраняване. При неизпълнение на
предписанията, ще бъдат предприети съответните
административно наказателни мерки.
На 02.04.2015 г. е извършена проверка на място от
експерти на БДДР Плевен.
От БДДР Плевен няма издадено разрешително за
ползване на воден обект – изграждане на мост над река
Искър в кв. Враждебна. В тази връзка сигналът е
препратен до ДНСК за предприемане на съответните
действия, като компетентен орган по издаване на
разрешения за строеж на обекти от I до III категория.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Комисията за защита на потребителите.
На 06.04.2015 г. от експерти на РИОСВ Русе и
представител на Община Русе е извършена съвместна
проверка на лесопарк „Липник“, с. Николово, община
Русе, при която е установено, че:
Обектът не отговаря на определението за зоологическа
градина по смисъла на т. 21 от §1 на Допълнителните
разпоредби на Закона за биологичното разнообразие
(ДВ, бр.77/2002 г., изм. Бр. 98/2014 г.) и същият не е
лицензиран по реда на Наредба № 1/09.05.2006 г. за
условията и реда за лицензиране на зоологическите

7

03.04.2015 г.

Електронна поща

Липсващо гнездо на двойка щъркели, които
ежегодно гнездят в района на главната
улица на гр. Долна баня.

РИОСВ София

8

03.04.2015 г.

Електронна поща

Постъпил сигнал, касаещ неблагоприятното
състояние на чешмата в с. Поп Русаново,
общ.
Кайнарджа,
която
е
и
военноисторически паметник.
Неправомерно обособено сметище в с.
Глуфишево, общ. Сливен, което замърсява
околната среда в селото.

Министерство на отбраната

На път за гр. Роман, обл. Враца, през селата
Новачене, Боженица, Курново и Струпец е
трудно проходимо. Пътят е разрушен от
преминаващи камиони, които превозват
трупи от нерегламентирана сеч в гориста
местност в района.

Изпълнителна агенция по горите
към
Министерство на земеделието и
храните

9

06.04.2015 г.

Електронна поща

10

06.04.2015 г.

Електронна поща

Община Кайнарджа
РИОСВ Стара Загора

Агенция „Пътна
инфраструктура“ към
Министерство на регионалното
развитие и благоустройство

градини (ДВ, бр.43/2006 г.).
Издадена е Заповед №РД–213/01.04.2015 г. на министъра
на околната среда и водите за затваряне на огражденията
и временно преместване на екземплярите в „Парк за
танцуващи мечки“ – гр. Белица.
Проведен е разговор с жалбоподателя, който съобщава,
че двойката щъркели са започнали строеж на ново гнездо
(на мястото на старото) върху стълб, разположен в
близост до мотел „Долна баня“. Тъй като
размножителния сезон на вида е започнал, поставянето
на платформа е неудачно в момента, защото съществува
опасност двойката да се премести или напусне района, с
което да се компрометира размножителния сезон.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Дирекция „Социална политика“, Министерство на
отбраната и Община Кайннарджа.
На 7.04.2015 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
съвместно със служители на Общинска администрация
Сливен е извършена проверка на място, при която се
констатира нерегламентирано замърсяване с малки
количества смесени битови и строителни отпадъци,
купчини животински тор и слама в югозападната част на
с. Глуфишево, в непосредствена близост до трафопоста.
Установени са също така и замърсявания от разпилени
отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки покрай
оградата на южната страна на частен имот, находящ се
северно от трафопоста.
За констатираните замърсявания с отпадъци, на кмета на
община Сливен са дадени предписания за почистване на
нерегламентираните замърсявания с отпадъци – два броя
с различен срок за тяхното изпълнение. От експерт на
община Сливен е извършен последващ контрол по
изпълнение на едното предписание, при който е
констатирано че даденото предписание е изпълнено. За
другото предписание предстои извършване на проверка
за отчитане на неговото изпълнението.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на ИАГ и
АПИ.

11

06.04.2015 г.

Електронна поща

Извършване на нарушения в депонирането
на
отпадъци
от
оператора
по
сметосъбирането на община Тополовград.

РИОСВ Стара Загора

От 2010 г. е прекратена експлоатацията на общинско
депо за неопасни отпадъци – Тополовград. Смесените
битови отпадъци от населените места на общината се
транспортират за депониране до регионално депо за
неопасни отпадъци – Харманли. Има съгласуван от
МОСВ Работен проект за „Рекултивация на общинско
депо за битови отпадъци – гр.Тополовград”, съгласно
ПМС № 209 от 20.08.2009 г. на стойност 984 106,99 лв. с
вкл.ДДС.
Дейностите по събиране и транспортиране на смесените
битови отпадъци от населените места на Община
Тополовград до регионално депо – Харманли се
извършвата от „БКС“ ООД, гр. Тополовград, въз основа
на сключен договор през 2014 г. между дружеството и
Община Тополовград.
На 8 април 2015 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
съвместно с представители на Общинска администрация
Тополовград е извършена проверка на място. Към
момента на проверката не е констатирано изхвърляне на
отпадъци от сметосъбиращата машина на „БКС“ ООД на
общинско депо за неопасни отпадъци – Тополовград.
От директора на РИОСВ Стара Загора са дадени
предписания със срок до 24.04.2015 г. до управителя на
„БКС“ ООД, гр.Тополовград – за предоставяне на
документи,
удостоверяващи
изпълнение
на
задълженията по чл.44, ал.2 и ал.3 от Закона за
управление на отпадъците и до кмета на Община
Тополовград – за предоставяне на документи,
удостоверяващи изпълнението на задълженията по чл.19,
ал.3, т.2, чл.60 и чл.64 от ЗУО.
На 22. 04. 2015 г е извършена проверка по документи на
„БКС“ ООД, гр. Тополовград. Предоставени са: договор
между Община Тополовград и «БКС» ООД,
гр.Тополовград за транспортиране на смесените битови
отпадъци от населените места на община Тополовград;
отчетни книги за транспортиране на смесени битови
отпадъци за 2014 г. и 01.01.-31.03.2015 г.; кантарни
бележки за предаването на отпадъците за 2014 г. и
01.01.-31.03.2015 г.
Констатирано е, че се води коректна отчетност.
На 22. 04. 2015 г е извършена и проверка по документи
на Община Тополовград. Предоставени са: договор
между Община Тополовград и собственик на регионално
депо за неопасни отпадъци – Харманли; писмена
информация за депонираните количества смесени битови
отпадъци, събрани от населените места на територията

12

06.04.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на околната среда от дейността
на незаконна автоморга в с. Червен, общ.
Асеновград.

РИОСВ Пловдив

13

06.04.2015 г.

Електронна поща

Проблем със сметосъбирането на ул. „Кирил
и Методи“ № 25, общ. Елин Пелин.

Община Елин Пелин

14

16.04.2015 г.

„Зелен телефон“

Поради строителни дейности се пресушават
водите на езерото, намиращо се между гр.
Поморие и гр. Бургас, до морето, в края на
гр. Поморие и в близост до гробищния.

РИОСВ Бургас
БДЧР Варна

на община Тополовград за периодите 2014 г. и 01.01.31.03.2015 г.
(по месеци); приемо-предавателни
актове/протоколи за предаваните отпадъци; платежни
нареждания за преводите на дължимите отчисления по
чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
2014 г. и 01.01.-31.03.2015 г.
При извършените проверки по документи, от РИОСВ
Стара Загора е установено, че няма разминаване в
количествата отпадъци, предадени от БКС ООД за
депониране, и приемо-предавателните актове между
Община Тополовград и Община Харманли, за които са
преведени и дължимите отчисления по чл.60 и чл. 64 от
ЗУО.
На 09.04.2015 г. от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена проверка в с. Червен, Община Асеновград.
Констатирано е, че на територията на посочения имот,
разположен в местността „Бехчилницата“ в северната
част на селото над 100 метра над параклиса се
съхраняват 16 бр. излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС) в полуразглобено състояние.
Към момента на проверката не е установено
разкомплектоване на ИУМПС. Теренът е неохраняем, не
е ограден, както и не е бетониран, с което не отговаря на
нормативните изисквания за събиране, съхранение и
третиране на ИУМПС.
На собственика на имота е дадено предписание за
премахване на наличните ИУМПС, като предприеме
мерки за недопускане на събирането и съхранението им.
При констатиране на неизпълнение, ще бъдат
предприети съответните административно наказателни
мерки.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
община Елин Пелин.
На 17.04.2015 г. от експерти на РИОСВ Бургас и
БДУВЧР Варна е извършена съвместна проверка на
място – частни имоти между гр. Поморие и гр. Бургас до
Черно море в близост до гробищен парк на гр. Поморие.
При извършения оглед на място се констатира, че част от
терена е засипан със земни маси. В момента на
проверката не са извършвани дейности по засипване и
нямаше строителна техника. Заснети се координати в две
точки на описаното място и се извърши проверка в
Географската Информационна система (GIS) на БДУВЧР
Варна, при което се установи, че това са частни имоти в
урбанизирана територия на гр. Поморие и воден обект на

15

17.04.2015 г.

Електронна поща

Постъпило запитване относно самолетните
бели следи в атмосферата.

ДП „РВД“ към Министерство на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията

16

20.04.2015 г.

Електронна поща

Столичен инспекторат
Столична община

17

20.04.2015 г.

Електронна поща

Замърсени улични платна с пепел в кв.
Симеоново, гр. София, в резултат на
снеговалежи и валежи.
Сеч на дървета в ЗМ „Божур поляна“, Горна
Оряховица.

18

21.04.2015 г.

Електронна поща

Нарушения на територията на ПП
„Шуменско плато“, като замърсяване с
различен вид отпадъци, сеч на дървета.

РИОСВ Шумен

РИОСВ Велико Търново

посоченото в сигнала място няма, с което не се нарушава
Закона за водите.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното
движение“
към
Министерство
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Столичен инспекторат, Столична община
По информация от местен всекидневник за сеч на
дървесна растителност, на 16.04.2015г от експерти на
РИОСВ Велико Търново, съвместно с РДГ Велико
Търново е извършена съвместна проверка на място и по
документи, при която е установено, че със Заповед на
кмета на Община Горна Оряховица, са издадени
разрешения за почистване от дървесна и храстова
растителност на имоти №122001 и №122002 в
землището на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица,
област Велико Търново. По начин на трайно ползване,
имотите представляват „пасище с храсти“. Представени
са и протоколи за трасиране на имотите.
На терена се констатира, че имотите са обрасли с
храстова растителност, предимно глог и шипка, както и
единични дървета – келяв габър, клен, мъждрян, космат
дъб и цер. Поземлените имоти не представляват гора по
смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите. Целта на
почистването е земята да може да се използва по
предназначение, като пасище. Дейностите по изсичане
на дървесна и храстова растителност са започнали в
началото на месец април т.г. в имот №122001.
Горепосочените имоти са в близост до защитена
местност „Божур поляна“, обявена със Заповед №
1573/02.09.1968 г на министъра на горите и горската
промишленост, но не попадат в защитената територия. В
границите й не са извършвани никакви мероприятия.
Маркировката на местността е опреснена при
последното лесоустройство на горските територии в
района.
На 22.04.2015 г. от експерти на РИОСВ Шумен е
извършена проверка на място, при която е установено
наличие на нерегламентирани локални замърсявания с
битови, строителни отпадъци, както и отпадъци от
опаковки. В тази връзка на община Шумен, е дадено
предписание за почистване от наличните отпадъци.
На 23.04.2015 г. от експерти на РИОСВ Шумен,
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В ЗМ „Чинарите“ се навлиза с моторни
превозни средства, палят се огньове,
изхвърлят се отпадъци.

РИОСВ Пловдив

съвместно с представители на ТП „ДГС Преслав“, гр.
Велики Преслав, ТП „ДГС Шумен“, гр. Шумен,
Регионална дирекция по горите, гр. Шумен и Дирекция
на Природен парк „Шуменско плато“ е извършен обход
по туристически пътища на територията на Природния
парк, при който се установи, че:
Част от пътищата, представляващи туристически
маршрути са увредени чрез вдълбочаване на коловози,
вследствие на извеждаща се сеч, които след извеждане
на сечта предстои да бъдат възстановени през 2015 г. за
сметка на ТП „ДГС Шумен“, гр. Шумен и ТП“ДГС
Преслав“, гр. Велики Преслав; причина за разрушаване
на пътища и туристически маршрути в границите на
Природен парк „Шуменско плато“, предимно в
териториалния обхват на ТП „ДГС Шумен“, гр. Шумен,
е и провеждани състезания от граждани с
високопроходими автомобили (джипове), които също
предстои да бъдат възстановени за сметка на горското
стопанство;
По част от пътищата е налична остатъчна дървесина и
вършина (голяма част от които са вследствие на
снеголоми и ветроломи), за която след извеждане на
сечта през 2015 г.предстои почистване на сечищата от
местното население под контрола на ТП „ДГС Шумен“,
гр. Шумен и ТП „ДГС Преслав“, гр. Велики Преслав.
На 27.04.2015 г. от експерти на РИОСВ Пловдив,
съвместно с представители на Община Родопи е
извършена проверка на място. Констатирано е, че:
Въпреки
туристически
поток,
територията
е
изключително чиста и поддържана. В границите на
защитената територия не е установено замърсяване с
отпадъци. Предвид близостта до населеното място,
чинаровата гора е обект на многобройни посещения от
населението за краткотраен отдих. Почистването на
защитената местност от отпадъци се извършва от
Кметство с. Белащица. За целта са монтирани метални
обръчи, на които се закрепват полиетиленови торби за
изхвърляне на отпадъци. Същите се събират и подменят
от работници към кметството два пъти седмично.
По отношение на безконтролно навлизане на
автомобили, при проверката не се установи преминаване
на МПС по съществуващия път. Съгласно Заповед №РД835/14.11.2015 г. на министъра на околната среда и
водите за обявяване на защитената местност, на
територията й не е забранено навлизането на
автомобили.
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Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци
в река Янтра от „Захарни заводи“, гр. Горна
Оряховица.

РИОСВ Велико Търново
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Замърсяване на пътища, крайпътни места,

РИОСВ - всички

Относно унищожаване на естествената флора и фауна,
при извършеното обхождане територията на защитената
местност не се установи унищожаване на флората и
фауната, както и увреждане на чинаровите дървета,
предмет на опазване в защитената територия.
При проверката не се установи палене на огън или следи
от стари огнища. Паленето на огън също не е изрично
забранено според заповедта за обявяване на защитената
територия.
Територията е обозначена с две малки указателни
табели, но предвид голямата посещаемост на чинаровата
гора, с цел повишаване информираността на
посетителите за природната стойност на местността и
забраните според заповедта за обявяване, при проверката
бе направено предписание на Кметство с. Белащица да се
маркират границите на защитената територия и да се
поставят две големи информационни табели.
Аналогичен сигнал е постъпил по „зеления телефон“ на
РИОСВ Велико Търново на 21.04.2015 г., за което от
експерти на РИОСВ е извършена проверка на място на
района на закритото сметище на гр. Долна Оряховица.
От експертите на РИОСВ Велико Търново е установена
спряна голяма автоцистерна, в процес на подготовка за
изливане на течен отпадък „меласова шлемпа“ от
производството на спирт от суровина меласа, чрез
шлангове и монтирани тръби на терена. По информация
на шофьора на цистерната, товарът е натоварен от
„Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица. При огледа е
констатиран замърсен участък с площ около един декар.
Във връзка с констатираното замърсяване на територията
на старото сметище на гр. Долна Оряховица, на „Захарни
заводи“ АД е дадено предписание за премахване на
поставените тръби, чрез които „меласовата шлемпа“ се
излива на територията на закритото сметище, както и за
извършване на почистване на замърсения участък.
От РИОСВ Велико Търново е осъществен последващ
контрол по изпълнение на даденото предписание, при
който е констатирано че даденото предписание е
изпълнено.
За направените констатации за по нерегламентираното
изхвърляне на отпадък „меласова шлемпа“ на
дружеството е съставен Акт за установяване на
административно нарушение (АУАН) за нарушение на
чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и
пердстои издаването на наказателно постановление.
Изпратено писмо до РИОСВ за стриктен контрол, по

населени места с различен по вид отпадъци.
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Извършване на собствени периодични
измервания на печатница в гр. Бургас

Изпълнителна агенция по
околната среда и водите
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Извършване на нерегламентирани дейности
в резерват Ропотамо.

РИОСВ Бургас
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Неприятна миризма от работеща на биогаз
площадка в кв. Нова Загора.

РИОСВ Стара Загора

отношение на чистотата на пътищата и населените места
и предприемане на строги мерки при установяване на
нарушения.
Сигналът е препратен за оказване на съдействие за
извършване на собствени периодични измервания на
ИАОС, гр. София.
На 08.04.2015 г. при проверка от РИОСВ Бургас е
установено, че на пристана на река Ропотамо в резерват
„Ропотамо“, работници, наети от „Венис Марина“
ЕООД, извършват почистване в района около пристана
до моста на река Ропотамо. Изнасят наноси, клони,
повалени дървета и разрушени дървени части на парапет
и премахват дъските от кея. За дейността не е уведомена
РИОСВ Бургас.
От РИОСВ Бургас е дадено предписание за незабавно
спиране на дейността. Изпратена е покана за съставяне
на акт до управителя на „Венис Марина“ ЕООД за
установеното административно нарушение - неспазване
режима на резервата. При извършена последваща
проверка на 17.04.2015 г., е установено, че на кея няма
работници на дружеството и не се извършват
почистващи дейности в района на пристана.
На 29.04.2015 г., при нова проверка, е установено, че по
река Ропотамо, на територията на резервата, са навлезли
пет лодки и са акустирали на пристана. Извършвали са се
дейности по подготовка на лодките за разходка на
туристите, имало е и касиер за продажба на билети.
Съставени са пет броя АУАН на капитаните на лодките.
Издадена е заповед за принудителна административна
мярка на „Венис Марина“ ЕООД - спиране на
туристическата дейност „Разходка с лодка по река
Ропотамо в резерват „Ропотамо“.
ОТ РИОСВ Стара Загора е извършена проверка на
Енергийна централа за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно
разграждане на биомаса от растителни и животински
субстанции в гр. Нова Загора, при която е констатирано
следното:
Инсталацията се намира в южната индустриална част на
града.
На площадката на „Градус 2” ООД са монтирани и се
експлоатират: бетонова силажна яма; покрито
бетонирано хале за съхранение на птича торова маса; два
броя ферментатори, покрити в горната си част; два броя
биопулпери (стоманобетонни), които в горната си част са
открити; едно бетонно съоръжение за разтоварване на
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Сигнал за незаконни постройки и струпване
на строителни и метални отпадъци на улица
в кв. Суходол, Столична община.

Нерегламентирани сметища на територията
на гр. Левски.

Министерство на регионалното
развитие и благоустройство –
Дирекция национален строителен
контрол
Столичен инспекторат към
Столична община
РИОСВ Плевен

течна говежда тор, което също е открито в горната си
част; генератор за производство на електрическа енергия
от образувания във ферментаторите биогаз с мощност
1,5 MW.
Последни измервания на емисиите на вредни вещества в
отпадъчните газове са извършени през месец септември
2014 г.; за целите за намаляване на влагата на биогаза се
експлоатира чилър с фреон R407С и количество 8,3 кг.
Основно, емисиите на интензивно миришещи вещества
се отделят и разпространяват от откритите съоръжения –
биопулперите и бетонното съоръжение, където се
извършва разтоварване на течната говежда тор.
За целите за намаляване на емисиите на интензивно
миришещи вещества, операторът е започнал да
реализира следното:
- изграждане на затворена конструкция (сграда) над
биопулперите;
- включване на новата сграда към общата вентилационна
система;
- включване на вентилационна система от новата сграда
към биофилтъра;
- монтиране на купол над съоръжението за разтоварване
на течната говежда тор.
Предвижда се горните мерки да бъдат реализирани до
края на месец май.
При проверката са издадени две предписания. При
констатирано неизпълнение, РИОСВ Стара Загора ще
приложи законовите механизми, свързани с образуване
на административнонаказателно производство.
Съгласно Закона за управление на отпадъци, за
оползотворяване на биоотпадъците има издаден от
РИОСВ Стара Загора Регистрационен документ № 13РД-273-00/18.07.2014 г. за третиране на отпадъци.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на ДНСК
и на Столичен инспекторат, Столична община.

На 08.05.2015 г. от експерти на РИОСВ Плевен,
съвместно с представител на община Левски е
извършена проверка на място, при която е установено, че
върху терена, който е частна общинска собственост са
открити локални нерегламентирани замърсявания с
отпадъци. Към момента на проверката Общинска
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Постъпило запитване касаещо контейнери за
разделно събиране на отпадъци.

Район Витоша
Столична община
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РИОСВ Хасково
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Постъпили сигнали за лоши условия на
отглеждане на животните в зоологическата
градина на гр. Хасково.
Публикувана информация на интернет
страницата на Българската Национална
Телевизия за изграждане на нови мощности
за производство на гудрон, дизелово гориво
и бензин на производствената площадка на
„Полисан“ АД на територията на „ТМ“ АД –
гр. Русе.

РИОСВ Русе

администрация гр. Левски е предприела действия по
събиране на отпадъците и почистване от страна на
община Левски. Във връзка с направените констатации,
на кмета на община Левски е дадено предписание за
почистване на откритите замърсявания.
На 08.05.2015 г. е извършен последващ контрол по
отчитане изпълнението на даденото предписание, при
която е констатирано че даденото предписание е
изпълнено.
На основание Закона за управление на отпадъците, чл.19,
ал.3, т.1, т.6, сигналът е препратен по компетентност
Район Витоша, Столична община.
На 27.04.2015 г. от експерти на РИОСВ Хасково е
извършена проверка на зоокъта, при която не е
установено нарушение в отглеждането на животните.
„Полисан“ АД е заявило инвестиционно намерение за
разширяване на дейността си – увеличаване на
производствения капацитет на инсталацията за
производство на гидрон и битум от 10 000 т/г. на 200 000
т/г. и изграждане на нов комплекс „Хидрокрекин“ за
производство на бензин и дизелово гориво от тежки
фракции с капацитет 250 000 т/г.
Към момента в РИОСВ Русе се провежда процедура за
оценка на въздействието върху околната среда за
цитираното предложение.
Към процедурата е проявен значителен обществен
интерес, внесени са множество въпроси и опасения по
отношение на потенциалните въздействия в екологично
отношение и възможния здравен риск за населението.
Във връзка с това, екипът изготвил доклада за ОВОС е
депозирал, в РИОСВ Русе, допълнителни математически
моделирания на разсейване и разпространение на
генерираните замърсители, респективно са дадени
потенциалните концентрации на различни отстояния от
източниците. Приложено е и математическо моделиране
с програмен продукт „ALOHA” (Aerial Locations of
Hazardous Atmospheres) на последствията от евентуални
аварии с опасни химични вещества. Допълнителните
материали са предоставени за обществен достъп, както в
РИОСВ Русе, така и в Община Русе, като всеки желаещ
може да се запознае с тях и да внесе своето мнение и
коментари.

