ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

1

07.10.2015 г.

Електронна поща

2

08.10.2015 г.

„Зелен телефон“

3

08.10.2015 г.

Електронна поща

4

13.10.2015 г.

Електронна поща

5

14.10.2015 г.

6

14.10.2015 г.

-

„Зелен телефон“

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

Пране на постелки и завивки в частен имот, в
резултат на което отпадъчната вода се излива
на улицата в селото.
Замърсяване със строителни отпадъци на
поляна в кв. Горна Баня, на края на улиците
„Димитър Шишманов“ и „Каменица“.
Постъпил сигнал касаещ отношението към
приютените животни в общинския приютСеславци.
Гори съхнат в Рудини планина и съседните на
нея.
Публикация в мобилната версия на вестник
„Струма“,
относно
замърсяване
на
атмосферния въздух в град Благоевград от
комина на биотеца в промишлената зона.

Общинска администрация

Подателят на сигнала е пренасочен по компетентност към
общината, на чиято територия се намира селото.

Столична община

Замърсяване на река Струма в района на
токоизправителната
станция,
между
кварталите „Мошино“ и „Тева“.
Реката е бистра, но има пяна в нея след
баражите.

РИОСВ Перник

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на
Столична община.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на
Столична община.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на ИАГ.
Във връзка с постъпил сигнал на тел. 112, на 12.10.2015 г.
от експерти на РИОСВ Благоевград е извършена проверка
на „Рубин 08“ ООД. При проверката е констатирано, че
няма нарушение на технологичният процес (инсталацията
работи); димните газове са видимо светли.
Съгласно утвърденият годишен план за контролната
дейност на РИОСВ Благоевград за 2015 г., „Рубин 08“ ООД
е включен в списъка за извършване на комплексни
проверки за 18.11.2015 г.
Във връзка с подадения сигнал, от експерти на РИОСВ
Перник незабавно е извършена проверка на място, в 16.55
ч., съвместно с подателя на сигнала. При направения
оглед в три участъка по коритото на река Струма между
моста на Бензиностанция ШЕЛ и моста на кръстовище за
кв. Мошино е констатирано, че само на места има следи
от задържала се пяна в растителността покрай брега.
Видимо водите на реката са бистри. Няма наличие на
измряла риба в проверения участък. Не е локализиран
конкретен индустриален замърсител.
При проверката е констатирано, че от бетонов колектор по
левия бряг на реката /вероятно дъждовен/, на около 20м.
от моста при кв. Мошино се изливат води с битов
характер и има образувана пяна в растителността на
изхода от колектора. Измерени са на място, с портативен
рН-метър, следните показатели: рН=7.7; ел. проводимост

Столична община
Изпълнителна агенция по
горите
РИОСВ Благоевград

7

19.10.2015 г.

„Зелен телефон“

Критично източване водите на яз. Въча.

МОСВ

8

19.10.2015 г.

Електронна поща

Обгазяване на гр. Стамболийски от „Монди
Стамболийски“.

РИОСВ Пловдив

– 1424ms/sm; и температура - 15.1С, на изход колектора,
които са в нормални граници за категорията на реката в
този участък.
От РИОСВ Перник е дадено предписание на ВиК ООД,
гр. Перник да направи обследване на горецитирания
бетонов
колектор,
с
цел
установяване
на
нерегламентирано заустване в него на битови отпадъчни
води от обекти в района. За резултата и предприетите
действия, ВиК-оператора следва да уведоми писмено
РИОСВ Перник.
Язовир „Въча“ е комплексен и значим язовир, включен в
Приложение № 1 на Закона за водите и е част от
хидроенергийна каскада „Доспат-Въча“, състояща се от
серия язовири, ВЕЦ, ПАВЕЦ и други хидро и
електросъоръжения.
Водите на язовир „Въча“ се използват за различни цели –
напояване, аквакултури, промишлено водоснабдяване,
производство на електроенергия и други, в съответствие с
издадени разрешителни по реда на Закона за водите.
Съгласно чл. 53, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), начинът на
използването на водите на комплексните и значимите
язовири по приложение № 1 се определя в годишен и
месечни режимни графици, които се утвърждават от
министъра на околната среда и водите и са неразделна част
от разрешителното.
През месец септември са отпуснати допълнителни водни
обеми за нуждите на енергетиката, което съвпадна с края
на поливния сезон, когато нивото в язовира е най-ниско.
Комбинацията от тези обстоятелства обяснява ниските
нива на водите в голяма част от язовирите, включително и
тези от каскада „Доспат-Въча“.
С цел предотвратяване на загуби за рибо производителите
в подобни ситуации, следва съобразно чл.15, ал.3 от Закона
за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и чл.5, ал.1 от
Наредба 37 за ползването на язовирите – държавна
собственост, в рибностопанско отношение и правилата
за извършване на стопански любителски риболов и
аквакултури в обектите – държавна собственост по чл.3,
ал.1 от ЗРА, да се предприемат действия за определяне на
аварийни зони, които да служат за преместване на
съоръженията за аквакултури в случай на събитие, което
довежда до рязко понижаване нивото на водата или ремонт
на съоръженията на язовирната стена.
На 20.10.2015 г. от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена проверка на „Монди Стамболийски“ ЕАД.

9

21.10.2015 г.

Електронна поща

10

22.10.2015 г.

„Зелен телефон“

Постъпил сигнал срещу фирмите, които
предлагат дърва за огрев в по-малки кубици от
заявените.
Нарушение в „Натура 2000“ по хабитатите
чрез разораване на земя, вероятно за
земеделски дейности, в района на Езерецко
езеро, общ. Шабла.

Изпълнителна агенция по
горите
РИОСВ Варна

Направен е обход на производствената площадка и района
на най-близко разположените жилищни сгради около ул.
„Мадара“. Не е установена, извън границите на
производствената
площадка,
характерната
за
производствения процес на „Монди Стамболийски“ ЕАД
миризма.
На 19.10.2015 г. в РИОСВ Пловдив е постъпило писмо по
електронна поща от „Монди Стамболийски“ ЕАД, с
информация, че от 8 часа на 19.10.2015 г.
Содорегенерационния котлоагрегат (СРКА) работи само с
лява секция на електрофилтъра, поради скъсана верига на
прахоизнасящото устройство, което връща праха обратно в
системата. Към 12 часа на 19.10. е възстановен пълния
капацитет на пречиствателното съоръжение. Точковият
източник СРКА не емитира лошо миришещи газове,
поради което подмяната на скъсаната верига не би
трябвало да води до увеличение на същите.
РИОСВ Пловдив ще продължи да извършва последващ
контрол на „Монди Стамболийски“ ЕАД, като при
констатирани нарушения ще се предприемат всички
законови
действия
предвидени
в
екологичното
законодателство.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е препратен по компетентност на ИАГ.
На 22.10.2015 г. от експерти на РИОСВ Варна е извършена
проверка на място, при която е установено, че се обработва
(дискува) мера със селскостопанска техника – три
трактора. Поземленият имот се намира от южната страна
на с. Езерец. С дадено от РИОСВ Варна предписание,
дейността е преустановена.
На 23.10.2015 г. е извършена повторна проверка на място и
не е установено извършване на дейности в поземления
имот. Обработените около 30 дка земя попадат в
северозападната
част
на
гореописания
имот
непосредствено до границата на с. Езерец, които съгласно
наличната към момента в РИОСВ Варна цифрова
информация и модели за разпространение на природни
местообитания не са заети от природно местообитание
Понто-Сарматски степи с код 62С0*.

