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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

13.10.2015 г.
19.10.2015 г.

Електронна поща
„Зелен телефон“

Замърсяване на промишлената зона на гр.
Сливен от дейността на фирма „Динас“ АД.

РИОСВ Стара Загора

2

14.10.2015 г.

Електронна поща

Неприятна миризма се носи от реката в ж.к.
Дианабад, до Ловния парк и в района на 11
Основно училище „Св. Пимен Зографски“.

РИОСВ София
БДДР Плевен

3

19.10.2015 г.
12.11.2015 г.

Електронна поща

Нерегламентирано сметище за строителни
отпадъци в с. Церово, общ. Своге.

РИОСВ София

Предприети действия
На 30.10.2015 г. на площадката на „Динас“ АД, гр. Сливен,
разположена в Промишлената зона на гр. Сливен е
извършена проверка от представители на РИОСВ Стара
Загора и община Сливен и е констатирано, че барабанните
мелници за овалване на кварцитни късове са демонтирани
и изнесени от обекта.
На 14.10.2015 г., от експерти на РИОСВ София, съвместно
с представители на БДДР - Плевен, е извършен обход по
двата бряга на р. Аджибарица, от ул. "Апостол Карамитев"
до ул. "Ловен прак". Констатирано е, както следва:
На около 50 м преди пешеходен мост (пасарелка) над
реката, на левия бряг, е разположена стара бетонова шахта,
от която излиза PVC тръба. Тръбата е двустранно затапена.
На около 10 м след старата бетонова шахта (по течението
на реката), в старото речно корито, извират води, видимо
бистри, но със специфичен мирис на битово - фекални
отпадъчни води. Изтичащите води са формирали "езеро",
от което се усеща силна неприятна миризма, като водите от
"езерото" постъпват в реката.
От БДДР няма издадени разрешителни за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води по реда на
Закона за водите за горецитирания район.
Във връзка с констатираното при проверката, и предвид
разпоредбите на чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за водите
("кметът на общината контролира изграждането,
поддържането
и
правилната
експлоатация
на
канализационните мрежи и съоръженията за пречистване
на битови отпадъчни води), от РИОСВ София е изпратено
писмо до кмета на район "Изгрев" за предприемане на
действия по компетентност и преустановяване изтичането
на отпадъчни води в р. Аджибарица.
От експерти на РИОСВ София е извършена проверка, от
която е установено, че на терен представляващ бивша
кариера в с. Церово, общ. Своге са налични замърсявания
със строителни отпадъци от бетон, тухли и др.,
разпръснати на площ от около 200 м2. Дадено е

4

22.10.2015 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух, и в
момента, в гр. Златица, с неприятни миризми
от „Аурубис“.

РИОСВ София

5

29.10.2015 г.

Електронна поща

Отправено запитване за превишаването на
нормата на запрашеност в гр. Силистра.

РИОСВ Русе

6

29.10.2015 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух в с.
Костенец от „ТПК – Иван Чолев“, където има
инсталация за изгаряне на въглища, но около
6-7 дена се изгарят болнични отпадъци.

РИОСВ София

предписание на общ. Своге да се извърши почистване на
констатираните замърсявания със строителни отпадъци, за
което писмено да уведоми РИОСВ София.
На 30.10.2015 г. е извършена проверка на място на обект
„Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп от експерти на
РИОСВ София, при която е установено следното:
При проверката е извършен обход по производствената
площадка, като към момента на цялостния обход и локално
на място в производствените звена, органолептично не е
установено наличието на миризми.
При проверката е направен преглед в реално време за
едномесечен период на данните от пунктовете за
мониторинг на въздуха в гр. Пирдоп и гр. Златица, като не
са установени превишения на пределно допустимите
концентрации.
Направена е справка и с данните от системите за собствен
непрекъснат мониторинг на изпускащите устройства, като
до момента на проверката за календарната 2015 г., не са
установени превишения на средномесечни стойности за
измерваните показатели, а за периода от 01.10.2015 г. до
29.10.2015 г. не са установени превишения за измерваните
показатели на средноденонощни норми.
В гр. Силистра функционира пункт ДОАС „Профсъюзи“ за
мониторинг на качеството на атмосферния въздух като се
следят ежедневно нивата на ФПЧ10. До настоящия момент
в РИОСВ Русе има данни за нивата на ФПЧ10 за периода
01.10. – 15.10.2015 г., като е отчетено само едно
превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 (50
µg/m3) – 56.7 µg/m3 на 05.10.2015 г.
Информация за нивата на ФПЧ10 в гр. Силистра се
публикува на интернет страницата на РИОСВ Русе.
На 24.11.2015 г. е извършена проверка на място от
експерти на РИОСВ София на „Лаборатория за изпитване,
изследване и сертификация към фирма Ф плюс“ ООД. От
извършената проверка е констатирано, че сградата от
котелна инсталация с комин е със сменено предназначение
на строителна лаборатория за определяне на пожарни
характеристики, съгласно представено Удостоверение,
издадено от главния архитект на община Костенец.
„Лаборатория за изпитване, изследване и сертификация
към фирма Ф плюс“ ООД е ситуирана в едноетажна сграда,
като в същата има 2 бр. пещи за изпитване, снабдени с
горелки на дизелово гориво. Всяка една от пещите е
снабдена с по 1 бр. газоход, отвеждащ емисиите на вредни

7

01.11.2015 г.

Електронна поща

8

01.11.2015 г.

Електронна поща

Извършване на нерегламентирана дейност на
ВиК фирма „ЕВРОКАНАЛ“ ЕООД на
територията на Столична община.
Замърсяване с отпадъчни води от мандра
„Маклер Комерс“ ООД в с. Брестовене, общ.
Завет, обл. Разград.

Столична община
РИОСВ Русе

вещества в 1бр. изпускащо устройство – комин, с височина
25 м. от кота 0. Същите се обединяват в общ газоход
непосредствено преди заустването си в комина. Няма
монтирано пречиствателно съоръжение. Помещението е
снабдено с 2 бр. аспирации над всяка една пещ поотделно.
В деня на проверката на територията на лабораторията
няма констатирани налични съхранени болнични отпадъци
и/или следи от изгаряне на същите или други такива.
От дейността на „Лаборатория за изпитване, изследване и
сертификация към фирма Ф плюс“ ООД се генерират
отпадъци от черни метали, строителни материали на
основата на гипс (тухли итонг) и изолационни материали,
за които към момента дружеството не притежава утвърден
работен лист за класификация на отпадъците от директора
на РИОСВ София. В деня на проверката не са
констатирани налични отпадъци.
На дружеството са дадени предписания, а именно: да се
класифицират отпадъците, образувани от дейността на
дружеството, да се представи копие на Удостоверението,
издадено от главния архитект на Община Костенец, да се
представят за утвърждаване броя и разположението на
точките за пробовземане, осигуряващи измерванията на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от
неподвижни източници и да се извърши собствено
измерване на емисиите на вредни вещества, като същите да
се представят с доклад, съгласно чл. 39 от Наредба № 6 за
реда и начина за измерване на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Столична община.
На 04 и 05.11.2015 г. от РИОСВ Русе са извършени
проверки на място в присъствието на представители на
община Завет, ОДБХ - Разград, кметство село Брестовене и
БДДР - Плевен. Констатирано е, че отпадъчните води,
формирани
от
производствената
дейност,
след
пречиствателната станция преминават през язовира в
селото. В резултат на скъсване на дигата, същите се
разливат и са предизвикали заблатяване на селската мера.
Установено е несъответствие между определената от БДДР
- Плевен точка на заустване и действителното преминаване
на водите през водоема. Предвид това, е изпратено писмо
до БДДР - Плевен за отстраняване на несъответствията.
Извършено е замерване на заблатените терени и са взети

9

01.11.2015 г.

Електронна поща

На Руският пазар в гр. Пловдив на 01.11.2015
г. се продават диви птици, като щиглец,
елшова скатия и др.

РИОСВ Пловдив

10

03.11.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
дейността на автосервиз на ул. „Г.С.
Раковски“ № 47, гр. София.

РИОСВ София

почвени проби. След получаване на резултатите от
Регионална лаборатория - Русе ще се предприемат
административнонаказателни мерки.
На дружеството е дадено предписание да преустанови
заустването на отпадните води и да извозва същите до
ГПСОВ - Разград, до изясняване необходимостта от
преразглеждане на разрешителното за заустване и
възстановяване на дигата на водния обект.
На 08.11.2015 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Пловдив, съвместно с органите на МВР, при която
е констатирано следното: На ул. „Напредък“, срещу
сградата на КАТ-гр.Пловдив, в района на „Руски пазар“, се
предлагат за продажба диви пойни птици – щиглец, елшова
скатия и др. защитени видове птици, съгласно Закона за
биологичното разнообразие видове (ЗБР). Иззети са общо
75 бр. диви пойни птици, от които 20 бр. щиглец и 55 бр.
елшова скатия. Конфискуваните птици са пуснати на
свобода в околностите на гр. Пловдив. Съставени са два
акта на заловените нарушители, за продажба на защитени
видове птици.
Според Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),
задължения за опазване на защитените видове имат както
регионалните структури на МОСВ, така също и общините.
В тази връзка, на основание чл.122 (2) т.4 от ЗБР и във
връзка със задълженията на общината по чл.118 от ЗБР, с
цел преустановяване незаконната търговия на защитените
животински видове, РИОСВ Пловдив е направила
следните предписания на община Пловдив:
Да се предприемат действия за предотвратяване
търговията със защитени диви пойни птици в района на
„Руски пазара”, гр. Пловдив чрез извършване на
ежеседмични проверки.
В случаи на констатиране на нарушения на ЗБР, спрямо
нарушителите
да
се
образува
административнонаказателно производство, съгласно чл. 130 (1) ЗБР.
На 06.11.2015 г., от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка на "Сион ТД" ЕООД. При проверката
е констатирано следното:
На терена са разположени четири халета. В халетата се
извършват автотенекеджийски и автобояджийски услуги,
монтаж и демонтаж на авточасти.
Представени са писмени договори, съгласно които
извършваната дейност е насочена изцяло в автосервизно
обслужване по възлагателни писма от застрахователни
компании. Дружеството работи с бои на водна основа.

11

09.11.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Плевен от прелитащи самолети.

РИОСВ Плевен

12

09.11.2015 г.

Електронна поща

Община Съединение

13

11.11.2015 г.

Електронна поща

14

17.11.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Съединение от натоварен автомобилен
трафик.
Извършване на нерегламентирана сеч на
дървета в района на с. Косово, община
Каспичан.
Сигнал относно наличие на помийна яма на
улица в с. Лазарово, общ. Кнежа.

Община Каспичан
Община Кнежа

Опаковките от използваните бои и грундове се връщат на
фирмата - доставчик. Не се извършва смяна и ремонт на
автомобилни гуми. При извършения оглед на работните
помещения и откритите части на обекта, не са
констатирани следи от изгаряне на отпадъци (автомобилни
гуми, брони и др.). При проверката, нарушения на
законодателството в областта на опазването на околната
среда не са констатирани.
Министерството на околната среда и водите, респективно
неговите регионални структури не са компетентни и не
разполагат с информация относно прелитащите самолети
над гр. Плевен, вида и състава на следите, които те оставят,
и влиянието им върху човешкото здраве.
В рамките на Националната система за мониторинг на
околната среда, от Регионална лаборатория, гр. Плевен се
осъществява непрекъснат мониторинг за качеството на
атмосферния въздух в гр. Плевен по показатели: фини
прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид,
азотни оксиди, въглероден оксид, озон и полициклични
ароматни въглеводороди (ПАВ).
От извършвания непрекъснат мониторинг не са
регистрирани превишения на нормите за опазване на
човешкото здраве
за горецитираните показатели, с
изключение на ФПЧ10 и на ПАВ (във фракция на ФПЧ10).
В града се извършва и радиационен мониторинг на
атмосферния въздух, като се измерват радиационен фон,
атмосферна
радиоактивност
и
съдържание
на
радионуклиди. От извършвания мониторинг не е
регистриран повишен радиационен гама фон или повишено
съдържание на природни или техногенни радионуклиди, в
сравнение с характерните за района стойности.
Подробна информация за провеждания мониторинг и
резултатите от него, се публикува в годишните доклади за
дейността на РИОСВ Плевен, интернет адрес:
http://www.riew-pleven.org.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Съединение.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Каспичан.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Кнежа.
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17.11.2015 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух в с.
Куртово Конаре, общ. Стамболийски, от
дейността на каменната кариера в селото.

РИОСВ Пловдив

За обект „Кариера за добив на мрамори в находище
„Куртово Конаре, експлоатирана от „Персенк Инвест“
ООД, гр. Пловдив, разположена в землищата на с. Куртово
Конаре, общ. Стамболийски и гр. Кричим, общ. Кричим,
има издадено Решение по ОВОС №1-II/2011 г., от РИОСВ
Пловдив. Относно извършването на търсене, проучване и
добив на подземни богатства компетенцията е на
Министерството на енергетиката.
През настоящата година от РИОСВ Пловдив са извършени
проверки на кариерата, както следва:
На 29.08.2915 г. е установено неспазване на условие,
поставено в Решението по ОВОС №1-II/2011 г, за което са
дадени предписания, съставен е АУАН и е издадено
наказателно постановление в размер на 2 000 лв.
На 01.09.2015 г. е извършена последваща проверка по
изпълнение на дадените предписания от проверката на
29.08.2015 г., при която е установено, че в момента обектът
не работи.
На 24.09.2015 г. е извършена комплексна планова проверка
на обекта, при която не са констатирани нарушения.
На 13.11.2015 г. е извършена извънредна проверка на
кариерата, след подаден сигнал на „Зелен телефон“, при
която е установено, че предстои да се извършват взривни
работи. Предвидените взривни дейности не позволяват
извършването на обстоен оглед на кариерата, поради
съображения за сигурност. С цел минимизиране
запрашеността в района на оператора са дадени
предписания, свързани с увеличаване кратността на
оросяване на пътищата, като се включи и участъка между
кариерата и главното шосе Куртово Конаре – Кричим,
както и сепариращата инсталация да не работи без
оросяване.
На 20.11.2015 г. след подаден пореден сигнал от жители на
с. Куртово Конаре, от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена извънредна проверка на кариерата, при която е
установено следното: В момента на проверката кариерата
работи. Стационарната сортировъчна инсталация не
работи. Лентите за транспортиране на материала не са
изцяло покрити (продължава тяхното покриване). Не са
монтирани „предпазни ръкави“ на края на трите
транспортни ленти, с цел минимизиране на запрашеността
при товарене на материала. Вътрешните транспортните
пътища, както и пътят свързващ кариерата с главната
пътна инфраструктура, в момента на проверката се
оросяват и са мокри. Дадено е предписание в 10 – дневен
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20.11.2015 г.

Електронна поща

Замърсени води на река Твърдишка с бои от
предприятие „Аглика“, гр. Твърдица.

РИОСВ Стара Загора
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24.11.2015 г.

Електронна поща

Образувано нерегламентирано сметище на
територията на Столична община.

Столична община

срок, да се покрият изцяло транспортните ленти на
сортировъчната машина, както и да се монтират
„предпазни ръкави“ към тях. Предстои извършване на
последваща проверка.
На 25.11.2015 г. е извършена съвместна проверка с
експерти на РИОСВ Стара Загора, БД ИБР, гр. Пловдив и
РЛ - Стара Загора и е констатирано следното:
Битово-фекалните води от площадката се заустват в
канализационна мрежа на гр. Твърдица. Производствените
отпадъчни води формирани от багрене и избелване се
отвеждат за пречистване в локални пречиствателни
съоръжения (ЛПСОВ) след което, посредством частично
изградената канализационна мрежа на гр. Твърдица се
отвеждат в р. Твърдишка.
Извършен е оглед на р. Твърдишка от гр. Твърдица до яз.
Жребчево, при който не е установено оцветяване на водите
на реката и язовира. Взети са водни проби като резултатите
от анализите на пробите повърхностни води са
предоставени за становище и оценка в БДИБР гр. Пловдив.
На основание чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за управление на
отпадъците сигналът е препратен по компетентност на
Столична община.

