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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

01.09.2015 г.

Електронна поща

Сигнал срещу строеж на екарисаж и
нерегламентирано сметище на територията на
гр. Сухиндол.

РИОСВ Велико Търново

2

02.09.2015 г.

Електронна поща

На 27.08.2015 г. членове на Национална
асоциация „Българско Черноморие“ са
извършили проверка на защитена територия –
природна забележителност, пясъчни дюни в м.
„Каваците“, Община Созопол, в района на
къмпингите
„Каваци“
и
„Смокиня“.
Констатирали са нарушения на забраните,
описани в заповед № 2109/20.12.1984 г. на
Комитета за опазване на природната среда

РИОСВ Бургас

Предприети действия
На 09.09.2015 г., от експерти на РИОСВ Велико Търново е
извършена проверка и е констатирано следното:
На основание Разрешение за строеж № 1/28.01.2015 г.,
издадено от главен архитект на община Сухиндол, е
стартирано изграждането на Пункт за управление на
животински отпадъци в УПИ ІХ, кв. "105", гр. Сухиндол.
Проектът предвижда на обекта да бъдат разположени три
хладилни камери за шоково замразяване и временно
съхранение на животински трупове. В пункта ще се
извършва само замразяване на животински трупове.
Инвестиционното предложение е съгласувано с Областната
дирекция по безопасност на храните, гр. Велико Търново и
с РИОСВ Велико Търново.
Предвидената дейност не попада в обхвата на приложения
№ 1 и № 2 на ЗООС и в тази връзка за реализацията на
инвестиционното предложение не е необходимо
провеждане на процедура по Глава VІ от закона.
При проверката е извършен и оглед на южния край на
града и не е констатирано наличие на нерегламентирано
сметище. Констатирани са единични замърсявания с
отпадъци от бита - от ляво на пътя на изхода на гр.
Сухиндол за с. Красно градище и по улица "Съединение".
Дадено е предписание на кмета на община Сухиндол да се
извърши почистване на констатираните замърсявания с
отпадъци.
РИОСВ Велико Търново ще осъществи последващ контрол
по изпълнение на даденото предписание и при
констатирано неизпълнение ще приложи съответните
административно - наказателни мерки.
На 01.07.2015 г., при извършена проверка от експерти на
РИОСВ Бургас и община Созопол, на ПЗ „Пясъчни дюни в
м. „Каваците“, е констатирано наличие на каравани и
палатки в частни имоти (собственост на ЕТ „Албина –
Албина Отмар“) в нарушение на съгласувателните писма
на РИОСВ Бургас. За констатираното нарушение на
управителя на дружеството е съставен акт за установяване
на административно нарушение и е дадено предписание за
премахване на караваните и палатките от територията на

към Министерски съвет.

3

02
03.09.2015 г.

Електронна поща

Остра, задушлива миризма в часовете между
22.00 ч. – 07.00 ч. в гр. Стамболийски, обл.
Пловдив. Източник на замърсяването е завода
за хартия „Монди“, гр. Стамболийски.

РИОСВ Пловдив

природната забележителност.
На 09.09.2015 г., от експерти на РИОСВ Бургас е
осъществен последващ контрол по изпълнение на даденото
предписание. При проверката е констатирано, че същото не
е изпълнено. За констатирането нарушение, на управителя
на ЕТ „Албина – Албина Отмар“ е съставен акт за
установяване на административно нарушение.
От РИОСВ Бургас ще бъде осъществен последващ контрол
по изпълнение на даденото предписание и при
констатирано неизпълнение ще бъдат предприети
съответните административно – наказателни мерки.
В периода от 31.08.2015 г. до 04.09.2015 г. на „зелен
телефон“ на РИОСВ Пловдив и по електронната поща на
МОСВ са подадени общо 8 бр. сигнала за „обгазяване с
остра задушлива миризма на вкиснато зеле“ в часовия
диапазон 22:00 ч. до 6:00 ч. на гр. Стамболийски и гр.
Пловдив. Като източник на цитираното в сигналите
обгазяване е посочена производствената дейност на
„МОНДИ Стамболийски“ ЕАД. Във връзка с това от
РИОСВ Пловдив са предприети следните действия:
- На 07.09.2015 г. и 08.09.2015 г. са извършени измервания
по показател H2S /сероводород/ на три от точковите
източници,
разположени
в
„Цех
Варилен“.
Предварителните данни от измерването показват
стойности в съответствие с нормите, определени в
комплексното разрешително на обекта.
- По време на проверката е установено, че натоварването
на производствените мощности е в обичайните параметри,
без регистрирани аварийни и анормални режима на работа
на съоръженията. Същото е потвърдено и от ежедневната
справка, която операторът подава в РИОСВ Пловдив.
- Във връзка с предписания на РИОСВ Пловдив, давани
при извършени проверки по повод предходни сигнали
„МОНДИ Стамболийски“ ЕАД, през настоящата година, е
реализирал инвестиционен проект. Проектът е свързан с
реконструкция
и
модернизация
на
СРКА
/содорегенарционен котлоагрегат/. Проектът ще бъде
финализиран в началото на м. ноември 2015 г.
- На 08.09.2015 г. е извършено обследване на района около
производствената площадка на „МОНДИ Стамболийски“
ЕАД, при което е установено разпространение на
описаните в сигналите неприятни миризми, извън
границите на производствената площадка и в нарушение
на условие от комплексното разрешително. В тази връзка
на оператора ще бъде съставен акт за установяване на

4

02.09.2015 г.

Електронна поща

„Реката след с.Душанци и след гр.Челопеч!
(след Асарел Медет). Екологично чиста?!
Няма риба, няма жаби ...........?“

РИОСВ София

5

02.09.2015 г.

Електронна поща

Открито писмо във връзка с възможността за
масово застрояване в „природо-охранителни
зони Дюни и Аркутино.

РИОСВ Бургас

администретивно нарушение /АУАН/.
Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Пловдив се
следи непрекъснато чрез пунктовете за автоматичен
мониторинг, разположени на територията на града и
включени в Националната система за мониторинг на
околната среда. В периода, обхващащ дните, в които са
подадени
сигналите,
данните
от
автоматичните
мониторингови пунктове, показват стойности, които са в
съответствие с нормите, определени с наредбите по КАВ.
На 16.09.2015 г. От експерти на РИОСВ София е
извършена проверка, като е направен обход по течението
на р. Тополница от с. Душанци до с. Чавдар. Проверени са
следните места и е констатирано следното:
- р. Тополница на моста в с. Душанци, след яз. Душанци и
преди ПСОВ – водите на реката са видимо бистри, без
мирис и без отлагания по дъното и брега. В реката има
пасажи от еднолетни рибки.
- р. Тополница на моста на пътя Панагюрище - Пирдоп (на
около 300 м. След вливането на р. Медетска) – водите на
реката са оцветени в сиво-син цвят, има отлагания по
камъните в същия цвят.
- р. Медетска преди устие (на около 50 м. преди вливане в
р. Тополница) – водите на реката са видимо бистри, без
мирис, с отлагания по камъните оцветени в кафяво-жълто.
- р. Тополница след с. Чавдар – водите в реката са видимо
бистри с отлагания по дъното в сиво-син цвят.
На 15.09.2015 г. е проведен мониторинг на р. Тополница от
специалисти на Регионална лаборатория – София към
ИАОС.
В участъците – “р. Тополница на моста на пътя
Панагюрище – Пирдоп” и “р. Медетска преди устие” (т. 2 и
т. 3) няма производствени предприятия, които да заустват
отпадъчни води в реките, контролирани от РИОСВ София.
„Природо-охранителна зона Дюни“ попада изцяло в
границите на две защитени територии (ЗТ) обявени по реда
на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – Природна
забележителност (ПЗ) блатото „Алепу“ и ПЗ пясъчни дюни
в местността „Алепу“.
ПЗ блатото „Алепу“ е обявена със Заповед №
709/22.07.1986 г. на председателя на КОПС (обн., ДВ, р.
64/15.08.1986.). Със заповедта се забранява всякакво
строителство както и всякакви други дейности, с които се
изменя естественият облик на местността или водният й
режим.
ПЗ пясъчни дюни в м. „Алепу“ е обявена със Заповед №

2109/20.12.1984 г. на председателя на КОПС (обн. ДВ, бр.
3/1985 г.). Със заповедта за обявяване се забранява
всякакво строителство.
Визираната „природо-охранителна зона Аркутино“ попада
в границите на две ЗТ по смисъла на ЗЗТ – резерват
„Ропотамо“ и защитена местност (ЗМ) „Беглик таш –
Ропотамо“. Резерват „Ропотамо“, в границите на който
попада и блатото „Аркутино“, е обявен със Заповед №
318/07.05.1992 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ,
бр. 41/1992 г.). Съгласно чл.17, ал.1 от ЗЗТ в границите на
резерватите се забраняват всякакви дейности (в т.ч. и
строителство) с изключение на: тяхната охрана; посещения
с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки,
включително с образователна цел; събиране на семенен
материал, диви растения и животни с научна цел или за
възстановяването им на други места в количества, начин и
време,
изключващи
нарушения
в
екосистемите;
потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите,
увредени в следствие на природни бедствия и каламитети.
Защитена местност „Беглик таш – Ропотамо“ е обявена
като буферна зона на резерват „Ропотамо“ със Заповед №
318/07.05.1992 г. на министъра на околната среда, (обн.
ДВ, бр.41/1992 г.). Съгласно заповедта, на територията на
буферната зона е забранено всякакво ново строителство.
След 2007 г., поради нормативни промени, буферните зони
на всички резервати са прекатегоризирани в защитени
местности.
Буферната зона на резерват „Ропотамо“ е възстановена и
прекатегоризирана в защитена местност „Беглик таш –
Ропотамо“ със Заповед № РД-664/22.08.2012 г. на
министъра на околната среда и водите (обн., ДВ,
бр.70/2012 г.), като са запазени режимите, определени със
заповедта от 1992 г. Със Заповед № РД-105/05.02.2013 г. на
министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.
19/2013 г.) границите на защитената местност са
променени, като площта й е увеличена. Заповед № РД105/05.02.2013 г. се обжалва пред Върховният
административен съд (ВАС) от „Аркутино“ ЕАД. Със свое
решение от 15 април 2015 г. ВАС – тричленен състав е
отменил Заповед № РД-105/05.02.2013 г. МОСВ обжалва
решението на тричленния състав на ВАС, като съдебното
производство все още не е приключило.
До окончателното произнасяне на ВАС, границите и
режимите установени със Заповед № РД-664/22.08.2012 г.
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03
16.09.2015 г.

Електронна поща

Фирма „Динас“ АД, в гр. Сливен, чрез
дейността си – смилане на камъни от чист
кварц, запрашава района и атмосферния
въздух.

РИОСВ Стара Загора

и Заповед № РД-105/05.02.2013 г. са в сила, което прави
недопустимо реализирането на ново строителство.
Значителна част от териториите на посочените по-горе ЗТ
е заета от дюни, които са включени в Специализираната
кадастрална карта, разработена в изпълнение на чл.6, ал.7
от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
Съгласно чл.17а, ал.1 от същия закон строителството върху
дюни е забранено.
Към момента не са установени нарушения на режимите на
горепосочените защитени територии свързани със
строителство.
На 31.08.2015 г. в РИОСВ Стара Загора, на „зелен
телефон” е получен сигнал за замърсяване на атмосферния
въздух с прах, отделян от инсталации, обработващи
инертни материали на площадката на „Динас‘ АД, гр.
Сливен. Незабавно, след получаване на сигнала, е
извършена проверка на място - в Промишлената зона на гр.
Сливен. В проверката е участвал и служител на Община
Сливен. В момента на проверката, 14:00 часа на 31.08.2015
г., не е установено запрашаване на площадката на „Дия
газ“ ООД. При извършения оглед е констатирано наличие
на отложен бежово-бял прах по открити повърхности на
сградата и терена на базата. Същата е на отстояние 20-30 м
от производствените съоръжения на „Динас“ АД. На 200300 метра северно от базата се намира „Топлофикация –
Сливен” ЕАД, на 50 метра южно – „Керам инвест” АД, гр.
Сливен. Проверката установи, че тази част на Промишлена
зона на гр. Сливен се характеризира с наличието на
производствени
обекти
и
фирми,
обслужващи
строителната промишленост.
РИОСВ Стара Загора е дала предписание на „Динас“АД за
предприемане на спешни мерки за монтиране на
прахоулавяща инсталация тип оросяване или водна завеса.
На 08.09.2015 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора,
служител на общ. Сливен и служители на РДВР Сливен е
извършена втора проверка на дейността на „Динас“ АД. На
„Динас“ АД е дадено предписание от РИОСВ Стара Загора
за пълно спиране на дейността на двете мелници до
пускане на оросителната системата за прахоулавяне. С
предписанието се изисква и представяне на всички
документи, регламентиращи дейността на „Динас“ АД.
На 16.09.2015 г. екип от експерти на РИОСВ Стара Загора
е извършена трета проверка, на площадката на „Динас“АД,
гр. Сливен. Констатирано е следното:
В деня на проверката двете барабанни мелници за овалване
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15.09.2015 г.

Електронна поща
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15.09.2015 г.

Електронна поща

В кв. „Морава“ на гр. Костенец е изградена
незаконна канализационна система, а на
околовръстен път Момин проход – Костенец
има струпани големи количества строителни
отпадъци.
От хижа Свежен към с. Александрово, община
Павел баня, при извършване на сеч на дървета
се оставят голямо количество неразградими
отпадъци. Подобно е положението в
общинската гора на гр. Априлци.

Община Костенец

РИОСВ Стара Загора
РИОСВ Плевен

на кварцови късове не работят, поради възникнали аварии.
Даденото предписание, за монтиране на оросителна
система, е изпълнено. Не е констатирано разпространение
на прах от дейността извън площадката на дружеството.
Почистен е около 70 % от праха по площадката. Поради
това е издадено ново предписание за допълнително
почистване на района около двете мелници и за водене на
дневник за работните часове, както и за възникналите
аварийни ситуации при експлоатацията на мелниците. На
24.09.2015 г. оператора е уведомил РИОСВ Стара Загора,
че предписанията са изпълнени.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигнала е препратен по компетентност до община
Костенец
На 02.10.2015 г. от експерти от РИОСВ Стара Загора и
представител на Общинска администрация Павел баня, е
извършена съвместна проверка на терен в района на хижа
“Свежен“. Предвид, че теренът се намира на територията
ДЛС „Мазалат“, сигналът е препратен по компетентност до
ДЛС „Мазалат“ (писмо, изх. № 5455/06.10.2015 г.) за
предприемане на съответните мерки и действия за
почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци,
както и недопускане на такива.
На 25.09.2015 г. от експерти на РИОСВ Плевен, с
участието на служители на Община Априлци и специалист
паркоохрана при НПЦБ е извършена проверка в района на
хижа „Тъжа” от кв. Острец на гр. Априлци – туристическа
пътека и горски път, достъпен за високо проходими
автомобили. По данни на специалиста на НПЦБ, в
границите на парка не се извършва дърводобив. При
проверката комисията е обходила следния маршрут: гр.
Априлци, кв. Острец, махала „Боевци”, местност
„Глиганова дупка”, местност ‘Рибна“ и участъци от
туристическата пътека за хижа „Тъжа” и част от горския
път, някои от които взаимно пресичащи се, като се е
стигнало на разстояние до около 500 м от границите на
НПЦБ. Констатирано е следното:
На около 270 м от началото на горския път за хижа „Тъжа”
комисията е установила локално замърсяване на площ
около 24 м2 с около 1 м3 битови (преобладаващо от
пластмаса) и строителни отпадъци.
По туристическата пътека и горския път, обходени при
проверката, е установено наличие на единични бройки
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16.09.2015 г.

Електронна поща

Чести обгазявания на гр. Русе и липса на
предприети мерки от страна на държавните
органи.

РИОСВ Русе

10

18.09.2015 г.

Електронна поща

Неправомерно третиране на отпадъците от
опаковки от „Пени Маркет“ в гр. Велико
Търново.

РИОСВ Велико Търново

пластмасови бутилки, около 10 бройки, които са събрани
от проверяващите. На едно от сечищата са открити две
бутилки с вода.
С писмо, вх. № ОИК-3-93/29.09.2015 г., временно и.д. кмет
на Община Априлци, е информирал РИОСВ Плевен, че е
установена собствеността на терена, на който е
констатирано локалното замърсяване с отпадъци и че в
срок до 10.10.2015 г., при добри метеорологични условия,
същото ще бъде почистено.
В периода от 20:00 ч. на 14.09.2015 г. до 09:00 ч на
15.09.2015 г. в РИОСВ Русе са постъпили 53 сигнала за
миризми в различни райони на гр. Русе, които гражданите
определят по-различен начин - на бакелит, на
нефтопродукти, на сяра и т.н.
Веднага след първите сигнали, дежурен екип е извършил
обход на Източна промишлена зона и Индустриален паркРусе. Северно от площадката на „Монтюпе” ЕООД при
наличие на южен вятър, органолептично е установено
наличие на специфичната за производството миризма, а
визуално експертите са установили изпускане на димни
газове от изпускащото устройство към карусел № 1 – ИУ
№ 10. Във връзка с това от директора на РИОСВ Русе е
издадена Заповед за прилагане на принудителна
административна мярка – спиране на дейността на
изпускащото устройство към карусел № 1.
От експерти на РИОСВ Велико Търново, съвместно с
представител на сектор „ПИП“ при ОД МВР Велико
Търново, е извършена проверка на магазин за хранителни
стоки в гр. Велико Търново, който е част от хранителна
верига „Пени Маркет България“ ЕООД.
Установено е, че генерираните отпадъци от хартиени и
пластмасови опаковки се пресоват и балират посредством
преса. След натрупване същите се извозват с транспорт на
„Пени Маркет България“ ЕООД до централния склад на
дружеството в село Столник, общ. Елин Пелин. От склада
на дружеството отпадъците се предават за последващо
третиране на „Чистота Балкани“ ЕООД. Същите
притежават Регистрационен документ за транспортиране
на отпадъци №12-РД-786-00/18.10.2012 г.
При проверката се установено и, че бракуваните партиди
от плодове и зеленчуци се извозват от сметосъбиращата
фирма до депото за твърди битови отпадъци на общ.
Велико Тръново. Бракуваните партиди от месни и млечни
продукти се съхраняват в хладилна камера и след
натрупване се предават за обезвреждане на екарисажа
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18.09.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в с.
Яворец, община Габрово от производството на
дървени въглища.

РИОСВ Велико Търново
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24.09.2015 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Мартен, общ. Русе, в момента и през
изтеклата нощ, с наличие на неприятна
миризма. Като замърсител е посочен завода за
биодизел.

РИОСВ Русе

стопанисван от фирма „Брамас 96“ АД, гр. Шумен..
На площадката се води отчетна книга за образувани
производствени и опасни отпадъци. Същата е
прошнурована, пронумерована и заверена от директора на
РИОСВ Велико Търново.
На 18.19.2015г. от експерти на РИОСВ Велико Търново е
извършена проверка на производствена площадка
стопанисвана от „ИВЕРА 8“ ЕООД. Констатирано е, че на
площадката се извършва производство на дървени въглища
в 6 броя инсталации от ретортен тип, като 5 от тях са
празни, а 1 е с приключил производствен цикъл и е пълна с
готов продукт (дървени въглища). При проверката не са
представени документи, удостоверяващи въвеждането в
експлоатация на инсталациите за производство на дървени
въглища, както и документи по реда на ЗУО и съгласно
Регламент (ЕС) 1907/2006 REACH.
Във връзка с установените несъответствия ще бъдат
предприети
съответните
административни
мерки
включително
и
налагането
на
принудителна
административна мярка – извеждане от експлоатация.
Предвид множество сигнали за неприятни миризми на
територията на гр. Мартен, общ. Русе, съгласно Заповед №
6-95-00-493/15.05.2015 г. на Областния управител на
Област Русе в периода 18.05. – 22.05.2015 г.
междуведомствена комисия извърши проверка на
производствените обекти в КТМ-Русе.
При проверката е установено, че производствената дейност
на Инсталация за производство на растителни масла,
стопанисвана от „Олео Протеин“ ЕООД е потенциален
източник на интензивно миришещи вещества. На
дружеството са дадени следните предписания: да ревизира
технологичния процес и да приложи мерки, с цел да не се
допуска формиране на маслени отлагания на покривното
пространство и да представи в РИОСВ Русе проектно
решение за обезмирисително съоръжение, което да
гарантира минимизиране на емисиите на неприятно
миришещи вещества от производствения процес.
Съгласно представен от дружеството План с мерки, до
30.09.2015 г. ще се монтира инсталация за улавяне на
интензивно миришещи вещества. На 25.09.2015 г.
предприятието
не
работи
поради
прекъснато
електрозахранване в района на: гр. Русе – района на ТЕЦ
„Изток“ и бул. „Тутракан“ за извършване на
профилактиката на съоръженията за доставка на
електроенергия.
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25.09.2015 г.

Електронна поща

Изхвърляне на оборски тор в река в с.
Лешниковци, общ. Трън.

РИОСВ Перник

14

29.09.2015

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
нерегламентирано изгаряне на отпадъци в гр.
Велинград.

РИОСВ Пазарджик

15

29.09.2015 г.

Електронна поща

Умишлено умъртвени 6 бр. дървета от вида
Източен чинар на около 50 години, в лятната
градина на ресторант „Добруджа“ в гр.
Дулово, обл. Силистра.

Община Дулово
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30.09.2015 г.

Електронна поща

Постъпила
жалба
относно
издадено
разрешение на фирма „Поларис – 8“ ООД за
извършване на драгажни дейности в участъка
на р. Дунав, общ. Силистра.

Агенция за проучване и
поддържане
на
река
Дунав (АППД)

На 29.09.2015 г., в присъствие на жалбоподателя, от
експерт на РИОСВ Перник е извършена проверка на
животновъден обект, с. Лешниковци, община Трън,
съвместно с представител от община Трън и ветеринарния
доктор на община Трън. При проверката е констатирано
следното:
В бивш селскостопански двор, с. Лешниковци се
отглеждат 25 бр. крави в две селскостопански сгради.
Оборската
тор
се
съхранява
в
близост
до
селскостопанските сгради. Площадката, на която се
съхранява оборската тор не е с водонепропусклива основа
и е с наклон към реката, срещу имота. В момента на
проверката оборската тор е около 20куб.м. Течната торова
фракция се съхранява в бетонова яма с размери 2/2/2,5м.
Оборската тор се извозва за наторяване в земеделски
имоти по данни на собственика два пъти годишно.
Извършен е оглед, съвместно с комисията, на коритото на
реката, при който не е установено замърсяване с оборска
тор.Дадени са 2бр. предписания:
1. В срок до 29.10.2015г. да изгради торова площадка с
водонепропусклива основа, заградена и с подходящ
наклон.
2. Със срок постоянен, да не се допуска замърсяване с
оборска тор на съседни имоти и на реката.
Сигналът е препратен на община Велинград за
предприемане на действия по компетентност, като за
всички предприети действия от страна на общинската
администрация ще бъде уведомена РИОСВ Пазарджик.
Съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за
опазване на озеленените площи и декоративната
растителност, сигналът е препратен от РИОСВ Русе, за
изясняване на случая и произнасяне по компетентност, на
кмета на Община Дулово.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е изпратен по компетентност на АППД.

