ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛ ЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОДИНА
№
1

Дата
01.08.2016 г.

Постъпил сигнал
Електронна поща

Сигнал
Замърсен атмосферен въздух в гр. Благоевград
в резултат на пожар в сметището.

Отговорна институция
РИОСВ Благоевград

Предприети действия
На 01.08.2016 г. от експерт на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) Благоевград, съвместно
с представители на Общинска администрация Благоевград
и фирма „Биострой“ ЕООД, оператор на депо за битови
отпадъци (ДБО), гр. Благоевград, е извършена проверка
„на място“ на депото. Констатирано е следното:
Пожарът е възникнал около 16:00 ч. на 31.07.2016 г., като
първоначално е засегнат работния участък в най – горната
част на депото. Към момента на проверката пожарът е
локализиран и за потушаването му се извършва
запръстяване. По скатовете на депото се наблюдават
тлеещи участъци, които се пръскат с вода, доставяна с
водоноска на „Биострой“ ЕООД, гр. Благоевград.
Въз основа на данните от автоматичната измерителна
станция за качеството на атмосферния въздух (КАВ), за
периода от 15:00 ч. на 31.07.2016 г. до 11:00 ч. на
01.08.2016 г., не са установени превишения на
средночасовите и средноденонощните норми за опазване
на човешкото здраве, съгласно Наредба № 12 от 05.07.2010
г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен и озон в атмосферния
въздух (обн. ДВ бр. 58/2010 г.).
За установяване качеството на атмосферния въздух в
района около пожара, в часовия интервал между 14:00 ч. и
15:00 ч. на 01.08.2016 г., бяха извършени измервания със
специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ –
Благоевград към ИАОС – София.
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01.08.2016 г.

„Зелен телефон“
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01.08.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване с битови и строителни отпадъци
гористата местност в близост до ул.
„Прогледец“ № 9 от живущите в района.
Безстопанственост на депо за отпадъци на
община Тетевен.

Столичен инспекторат
Столична община
РИОСВ Плевен

Измерените на място концентрации на вредни вещества в
атмосферния въздух в с. Бучино, с. Българчево и в кв.
„Грамада“ на Благоевград са под пределно допустимите
норми.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Столичен инспекторат.
На 02.08.2016 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Плевен в община Тетевен. По изложените в

сигнала въпроси е проведена среща с кмета на общината и
е извършена проверка на място на общинско депо за
отпадъци, в местността „Байнов поток”, землище с.
Гложене, общ. Тетевен. Проверката на обекта и
представените документи е извършена в присъствието на
еколога на община Тетевен и е констатирано следното:
За общинското депо за неопасни отпадъци, собственост на
община Тетевен има издадена Заповед № РД 0201/
06.04.2016 г. на Директора на РИОСВ Плевен за
прекратяване на експлоатацията му, считано от 05.05.2016
г. С писмо (изх. № П-1696/14.06.2016 г.) община Тетевен е
информирала РИОСВ Плевен, че общинското депо все
още се експлоатира, поради забавяне процедурата за избор
на оператор на Претоварна станция (ПС) Тетевен по
обективни причини. Редовната експлоатация на ПС е
започнала на 14.07.2016 г., но е преустановена поради
проявили се дефекти в системата за управление на
компактиращата инсталация.
Община Тетевен е предприела действия за установяването
и отстраняване на дефектите, съгласно договора с
изпълнителя на обект „Изграждане на ПС за битови
отпадъци Тетевен“. Към момента на проверката събраните
отпадъци от територията на общината все още се
депонират на общинското депо Тетевен. Преустановяване
експлоатацията на депото ще бъде възможна след
отстраняване на дефектите и пускане в редовна
експлоатация на ПС Тетевен.
При направения оглед на общинското депо и съседните
имоти е установено, наличие на отпадъци извън
площадката на депото, на следните терени:
- по източната граница на депото, при входа му, и върху
полския път ПИ № 104500, граничещ с депото;
- в имот № 104005, граничещ с полския път от изток.
На основание ЗУО на кмета на община Тетевен са дадени
предписания да се извърши почистване от отпадъците на
описаните терени; да се извърши уплътняване на
депонираните отпадъци на общинското депо и да се
предприемат
мерки
за
предотвратяване
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. За
изпълнението на предписанията общината писмено ще
уведоми РИОСВ Плевен.
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05.08.2016 г.

Електронна поща

Нерегламентирано сметище на територията на
гр. Дунавци, обл. Видин.

РИОСВ Монтана
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05.08.2016 г.

„Зелен телефон“

На ул. „Стара планина“, гр. Перник, от 08.00
ч. представители на ЧЕЗ режат стари (100
годишни) липи.

Община Перник
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05.08.2016 г.

Електронна поща

Отходни, фекални води се изливат в морето в
местността „Фичоза“, южно от гр. Варна.

РИОСВ Варна

На 18.08.2016 г. от експерти на РИОСВ Монтана
съвместно с представител на община Видин и в
присъствие на сигналоподателя, е извършен оглед на
посочения в сигнала терен – стар асфалтиран път, водещ
до бивш свинекомплекс, който е ситуиран в дясно на път
Видин – Арчар, на около 700 м от разклона до гр. Дунавци
на път Е-79.
Констатирано е натрупани на купчини директно върху
асфалтирания път и сервитута му смесени битови,
строителни и биоразградими отпадъци и разпилени
отпадъци от опаковки. При проверката не са установени
лица, които нерегламентирано да изхвърлят отпадъци на
терена и произхода на отпадъците. По визуална преценка
отпадъците са изхвърлени от предходни години.
Въз основа на констатациите от проверката и във връзка с
регламентираните в ЗУО задължения на кметовете на
общини е дадено предписание до кмета на община Видин
да предприеме действия за почистването на замърсения с
отпадъци терен.
От РИОСВ Монтана ще бъде извършена последваща
проверка на място и при констатирано неизпълнение на
даденото предписания ще бъдат предприети съответните
административнонаказателни мерки.
От експерт на РИОСВ Перник е извършена незабавна
проверка и е установено, че от служители на ЧЕЗ не се
режат дървета, а само клони, които пречат на
електрическите жици. За санитарната сеч има разрешение
от община Перник, включително и посочено място за
депониране на листната маса.
От експерти на РИОСВ Варна са извършени проверки на
място, при които е установено:
От дясна страна на метална стълба, посредством която е
осигурен достъп до плажната ивица е налична PVC тръба,
пусната по ската. Същата е заустена в камъни под ската,
няма изтичане и не е установена характерната за битово
фекални води миризма. Тръбата е монтирана в най-ниската
част на частен имот, с цел отводняване на имота и на
разположената над него ПБ „Черно море“. Тръбата не е
включена към канализацията на построената еднофамилна
къща в имота, и е отворена в двата си края.
Отпадъчните води от частния имот и ПБ „Черно море‘ са
отведени към канализационната система на местност
„Прибой“.
От лявата страна на металната стълба, до северната ограда
на жилищна сграда, има монтирана PVC тръба. Същата
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08.08.2016 г.

„Зелен телефон“

На плажа към хотелския комплекс „Лалов
егрек“, общ. Царево, има изхвърлен от морето
труп на делфин. Молят за премахването му от
плажната ивица.

РИОСВ Бургас
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09.08.2016 г.

Електронна поща

Замърсени води на река Чатак дере в района
на екопътека „Дяволската пътека и водопада“,
общ. Борино. Усеща се миризма на
канализация, а коритото на реката е
изпълнено със зелени водорасли.

РИОСВ Смолян

представлява излив на сондаж, за който има издадено
разрешително № 21590220/30.11.2016 г., за водовземане
чрез нови водовземни съоръжения, от Басейнова дирекция
„Черноморски район“.
Заустване на отпадъчни води от жилищната сграда и погоре разположените ПБ „Романтика“ и „Манастира“ не е
установено.
За същото място и делфин РИОСВ Бургас е получила по
„зеленият телефон“ сигнал на 08.08.2016 г. в 9.20 ч.
Сигналът веднага е предаден на служител на община
Царево за премахване и обезвреждане на трупа на делфина
по реда на ЗВМД във връзка с издадено от МОСВ
Разрешително № 680/23.06.2016 г. за изключение от
забраните на Закона за биологичното разнообразие.
Предвид, че делфинът се намира върху малък морски плаж,
под скали и мястото е трудно достъпно е уведомена
Гражданска защита към община Царево.
На 09.08.2016 г. около 14.00 ч. е извършен оглед на
ситуацията от служител на Гражданска защита.
Установено е, че трупът е голям, в силно напреднала фаза
на разлагане. На 10.08.2016 г. сутринта трупът е изнесен от
плажната ивица.
На 10.08.2016 г., експерти от РИОСВ Смолян и РЛ-Смолян
са извършили проверка на посочения в сигнала участък на
реката и е констатирано следното:
Канализационната мрежа на с.Борино е изградена над 60%
спрямо уличната мрежа. Отпадъчните води от селото,
заустени в канализационната мрежа са изведени под селото
и стопанския двор чрез събирателен колектор и са заустени
в р.Боринска без пречистване. След точката на заустване
водите на р.Боринска се променят в сиво, по дъното се
наблюдават характерни биологични отложения и се усеща
характерна миризма на около 2 км. по течението на реката.
След събирането на водите на р.Боринска и Чалско дере
над площадката на бившия „Механичен завод”, водите на
р.Чатак дере видимо се избистрят.
От установените факти при извършената проверка,
считаме, че състоянието на р.Боринска и продължението й
р.Читак дере ще се промени след реконструкция и
доизграждане на канализационната мрежа на с.Борино и
изграждане на СПСОВ, за което от страна на община
Борино е разработен проект, който ще се реализира на три
части.
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09.08.2016 г.

Електронна поща

Сметище в центъра на кв. Виница, община
Варна.

Община Варна
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09.08.2016 г.

Електронна поща

Отпадъците и контейнерите за отпадъци на ул.
„Любен Каравелов“ и ул. „Раковска“, община
Велинград, не се почистват.

Община Велинград
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11.08.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване на земеделски терени с отпадъци
от депото за отпадъци на гр. Долни Чифлик,
обл. Варна.

РИОСВ Варна

На основание чл. 19, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за
управление на отпадъците "Кметът на общината отговаря
за събирането на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за
оползотворяването и/или обезвреждането им, както и
почистването на уличните платна, площадите, алеите ,
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване", сигналът е
препратен по компетентност на община Варна.
На основание чл.19, ал.3, т.2 и т.3 от Закона за управление
на отпадъците "Кметът на общината отговаря за
събирането на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за
оползотворяването и/или обезвреждането им, както и
почистването на уличните платна, площадите, алеите ,
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване", сигналът е
препратен по компетентност на община Велинград
На 16.08.2016 г., от експерти на РИОСВ Варна, в
присъствието на зам.-кмета и еколога на община Долни
чифлик, е извършена провека "на място". При проверката е
констатитрано, че в югоизточната част на депото на гр.
Долни чифлик има замърсена площ с отпадъци от
опаковки.
Горецитираното депо не се експлоатира. От 12.08.2016 г.,
събраните битови отпадъци от града се предават за
третиране в инсталация в с. Езерово, община Белослав,
собственост на "Екоинвест Асетс" АД.
При проверката, са представени сключени договори с
оператора на инсталацията и с дружеството, извършващо
транспротиране на събраните битови отпадъци до
инсталацията.
От РИОСВ Варна са дадени предписания на кмета на
община Долни чифлик, както следва: да се почисти
замърсеният участък от отпадъците от опаковки; да се
извърши запръстяване на незапръстените участъци от
депото; да се ограничи достъпа до депото.
РИОСВ Варна ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при констатирано
неизпълнение ще приложи съответните административно наказателни мерки.
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12.08.2016 г.

Електронна поща

Запалено депо за неопасни отпадъци на
община Шабла.

РИОСВ Варна

Пожарът на депото е възникнал на 05.08.2016 г. Причината
за възникване на пожара е палене на открит огън, на
разстояние около 300 м източно от депото. Наличието на
силен вятър в посока към депото и сухата растителност са
допринесли за пренасянето на огъня към депото.
От община Шабла са предприети действия за овладяване
на пожара. На 6 август е започнало запръстяване и
заораване с плуг на огнезащитни ивици около мястото.
Пожарът е овладян в 22:55 часа на същия ден. На
причинителят на пожара е съставен акт за установяване на
административно нарушение от община Шабла.
На 11 август е извършена проверка от експерти на РИОСВ
Варна и РЛ - Варна към ИАОС.
Установено е, че на площ от около 3 дка все още има
остатъчни тлеещи огнища, които в момента се ликвидират
и са в процес на погасяване. Извършени са две имисионни
измервания от експерт на РЛ – Варна към ИАОС,
позиционирани до най-близко разположените жилищни
сгради с уред ГАЗМЕД ДХ – 4040 за аварийни ситуации.
Не са установени стойности на замърсители в атмосферния
въздух над пределно допустимите концентрации.
На община Шабла са дадени предписания: да се извършва
запръстяване до преустановяване на горенето и да се
информира РИОСВ Варна след приключване на
мероприятията по погасяване на горенето.
На 26.08.2016 г., от експерти на РИОСВ Варна и експерти
на РЛ – Варна, е извършена нова съвместна проверка „на
място“ на общинското депо за неопасни отпадъци в
землището на гр. Шабла. Констатирано е наличие на 6
броя, по 1 м2 площ, слабо тлеещи участъци. С апаратура за
експресно определяне на концентрациите на 24 бр.
замърсители на въздуха са извършени имисионни
измервания,
резултатите от които не са показали
стойности близки или над пределно допустимите
концентрации за съответния замърсител.
На 30.08.2016 г., от служители на РИОСВ Варна, е
извършена последваща проверка „на място“, при която е
установено:
·
от община Шабла (в изпълнение на дадените, на
12.08.2016 г., от РИОСВ Варна предписания) с тежка
техника е извършено запръстяване и са направени (чрез
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12.08.2016 г.

Електронна поща

Изтичане на води от пречиствателната
станция на фабрика „ЕВРОЛЕДЪР“, гр.
Етрополе.

РИОСВ София
Община Етрополе
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15.08.2016 г.

Електронна

В река Караагач, в района на гр. Китен, има
измряла голямо количество риба.

РИОСВ Бургас

поща

заораване с плуг) огнезащитни ивици около проблемните
участъци;
·
на две места на депото е имало слаб пушек, във
връзка с което, от РИОСВ Варна е изискано община Шабла
окончателно да ликвидира тлеещите огнища. Следва да се
отбележи, че процесът на преустановяване на тлеенето е
продължителен (но със затихващи във времето стойности),
предвид наличието на сметищен газ и подходящи физични
условия (въздушни джобове с наличие на кислород, високи
температури, горими вещества).
Депото за неопасни отпадъци на гр. Шабла е с прекратена
експлоатация. Битовите отпадъци на града се извозват до
претоварна станция „Балчик“, където нерециклируемата
фракция се предава за обезвреждане на Регионалното депо
в землището на с. Стожер, община Добричка, за което
ежемесечно в РИОСВ Варна от оператора на регионалното
депо в с. Стожер се получава информация (месечни
справки) за приетите количества отпадъци.
На "Евроледър" ЕАД е наложена Принудителна
административна мярка със Заповед № Д-02/29.02.2016 г.
на директора на РИОСВ София чрез пломбиране на всички
производствени барабани, която към настоящия момент не
е отменена.
Във връзка с гореизложеното, от страна на РИОСВ София
на 12.08.2016 г. са изпратени писма до община Етрополе и
до „ВиК“ ЕООД – София за съдействие и установяване на
фактите по подаденият сигнал чрез извършване на
проверка на място. На същия ден е извършена проверка на
място от представители на общинска администрация –
Етрополе, при която не е констатирано изтичане на
отпадъчни води от фирма „Евроледър“ ЕАД към р. Малък
Искър, както и не е установена органолептично миризма,
специфична за производствената дейност на дружеството.
На 12.08.2016 г. в 17,30 ч в РИОСВ Бургас е постъпил
сигнал за изплувала мъртва риба в р. Караагач край
гр.Китен.
От експерти на РИОСВ Бургас е извършена незабавна
проверка съвместно с представители на Басейнова
дирекция Черноморски район и РЛ-Бургас, в присъствие
на сигналоподателите.
Извършен е оглед и пробовземане от водата в ръкав
Писменово на река Караагач при брод на десен бряг.
Отчетено е ниско моментно състояние на кислород. ( 0,65
mg/l при норма 5 mg/l ). Водата е с кафявозелен цвят и
мирис специфичен за гнилостни процеси. Не е

констатирано мирис на битово - фекални води. Установено
е наличие на мъртва риба – белица и единични бройки
кефал. Наличните количества умряла риба са извадени от
реката, загробени и обезвредени на определенo от община
Приморско място. От Изпълнителна агенция по рибарство
и аквакултури е въведена временна забрана за риболов.
Маловодието, дългият период на засушаване на р.Караагач,
липсата на оток и застой на водата в брода с мъртва риба,
са най-вероятната причина за ниското съдържание на
кислород довело до измиране на рибата.

15

16.08.2016 г.

Електронна поща

Замърсена плажна ивица с отпадъци и
водорасли и неподдържането й в чист вид,
както и замърсяване на морската вода с нефт,
Карибски плаж, Свети Влас, общ. Несебър.

РИОСВ Бургас
Община Несебър
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19.08.2016 г.

Електронна поща

Нарушаване изискванията за разделно
събиране и съхраняване на хранителни
отпадъци и отпадъци от опаковки в
контейнерите разположени на територията на
к.к.
„Златни
пясъци“,
общ.
Варна.
Контейнерите са препълнени, носят се
миризми.

РИОСВ Варна

На 15.08.2016 г. е извършена проверка и на
канализационна система Китен-Приморско. Отпадъчните
води от канализационната система – смесен поток
дъждовни и битово-фекални
отпадъчни води след
пречиствателната станция се заустват в река Караагач на
1300 м от устието й. При проверката са взети водни проби
от пречистени
отпадъчни води
на изход ПСОВ.
Установено е превишаване на нормата за съдържание на
азот, за което на оператора ще бъде наложена санкция.
На 16.08.2016 г., е извършена съвместна проверка от екип
от експерти на РИОСВ Бургас, Басейнова дирекция
Черноморски район и РЛ–Бургас на плажната ивица отляво
на Яхтено пристанище „Марина Диневи“ – Свети Влас и
крайбрежните води в района й. Констатирано е следното:
- Плажната ивица не е замърсена с отпадъци и водорасли.
Ежедневно се почиства с техника и ръчно. Отпадъците
своевременно се извозват за обезвреждане.
- Интензивно развитие на водорасли в морето. Служители
на концесионера на плажа и яхтено пристанище „Марина
Диневи“ извършват ежедневно почистване според
възможностите си.
- Няма замърсяване на крайбрежните води в района с
нефтопродукти. Морската вода в проверения участък е с
нормален цвят и мирис, без опалисценция на повърхността.
Не е установено заустване на отпадъчни води в
крайбрежните морски води.
С писмо с изх. № С-5078(2)/16.08.2016 г. на РИОСВ Варна
и на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл.19, ал.3, т.6 и т.10 и чл.112, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците, сигналът е препратен по
компетентност на община Варна.

17

19.08.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух и вода от
дейността на асфалтовата база в землището на
с. Настан, „Родопа Трейс“ ЕАД, гр. Девин.

РИОСВ Смолян

18

19.08.2016 г.

Електронна поща

Столична община

19

22.08.2016 г.

Електронна поща

В район „Искър“, ж.к. „Дружба“, постоянно се
изхвърлят отпадъци от ремонтирани жилища
– стари мебели, строителни отпадъци и др.
Миризма на канализация и фекали в района на
плажа на „Какао бийч“ и Министерски съвет в
Слънчев бряг.

РИОСВ Бургас

На 04.08.2016 г. е извършена проверка по постъпил сигнал
в РИОСВ Смолян, при която е установено, че
пречиствателното съоръжение за отпадни газове на
асфалтовата база не работи и през комина се изпуска гъст
черен дим.
Съставен е акт на „Родопа трейс“ ЕАД, №ТК-01 от
15.08.2016 г. за нарушение на чл.18, т.2 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух.
На 19.08.2016 г., от експерти на РИОСВ Смолян, е
извършена нова проверка на място, при която е
констатирано,
че
асфалтосмесителят
работи,
пречиствателното съоръжение за улавяне на праховите
частици (воден скрубер) също работи, пушекът от комина
е с бяло сив цвят.
Промяната в цвета на изпусканите газове се дължи на
неритмична и неефективна работа на пречиствателното
съоръжение (воден скрубер).
При извършени контролни замервания за вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух е установено превишение
на НДЕ по показатели въглероден оксид и прах, за което
има наложена месечна санкция.
С оглед на гореизложеното, на основание чл.33а, т.3 и
чл.33в, ал.1 и 2 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух на „Родопа Трейс“ ЕАД, гр. Смолян е наложена
принудителна административна мярка: временно спиране
работата на „Асфалтова база“ в м. Добросте, землище на
кв. Настан, гр. Девин до постигане на НДЕ за въглероден
оксид и прах.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е пренасочен по компетентност на
Столична община.
В периода, 19-21 август, от контролните органи на МОСВ
- РИОСВ Бургас, Басейнова дирекция Черноморски районВарна и РЛ Бургас, съвместно с РЗИ Бургас са извършени
проверки по сигнали за вероятно замърсяване на р.
Хаджийска и морската вода в района на плажа на „Какао
бийч“ и Министерски съвет в Слънчев бряг.
При извършения оглед на плажната ивица в к.к Слънчев
бряг около заустването на р. Хаджийска и речното русло в
участъка от моста над реката до вливането й в морето е
констатирано, че водата в Черно море е видимо чиста, с
естествен цвят и мирис, без опалесценция на повърхността.
Речното русло е силно обрасло с тръстика и с гъста водна
растителност. Водата по целият й обем е заблатена, с тъмен

цвят,
със
специфична
миризма
на
тиня
и
гнилостни процеси.
При извършеният оглед на река Хаджийска в посоченият
участък не е констатирано наличие на нерегламентирани
включвания и зауствания на отпадъчни води в реката.
На община Несебър е дадено предписание за почистване на
речното русло от растителност. При проверката са взети
проби от р. Хаджийска и от морските води за
физикохимичен анализ. От РЗИ Бургас са взети водни
проби за микробиологичен анализ. Резултатите от
микробиологичния анализ на пробите, взети от РЗИ ,
показват, че няма органично замърсяване на морската вода
с битово-фекален характер и е спазена нормата за добро
качество
на
водите
за
къпане.

20

22.08.2016 г.

Електронна поща

Строеж на пътека към дере и игрище.

РИОСВ Варна

21

22.08.2016 г.

Електронна поща

Нерегламентирано сметище в землището на с.
Борима, общ. Троян.

РИОСВ Плевен

Резултатите от физико-химичния анализ на взетите водни
проби от реката показват влошено състояние, съгласно
Наредба
№
Н-4/2012
за
характеризиране
на
повърхностните води. Следва да се отбележи, че подобни
сигнали по това време на годината са свързани със спад на
нивото на водата, предвид маловодието и бавният отток на
реката, които са причина за ускоряване на гнилостни
процеси и силна миризма на тиня.
С писмо изх. № С-5201 (2) / 23.08.2016 г. на РИОСВ Варна
и на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, във връзка с част пета „Контрол върху устройство
на територията“ от Закона за устройство на територията,
сигналът е препратен по компетентност до кмета на
община Варна.
На 01.09.2016 г. от експерти на РИОСВ Плевен и БДДР е
извършена проверка на място. При проверката е
установено, че на територията на микроязовир
(недействащ), находящ се в ПИ с идентификатор
05445.56.3 в землището на с. Борима, общинска
собственост, има локално замърсяване с около 20 куб. м
смесени отпадъци – битови, строителни, растителни,
отпадъци от опаковки и компоненти от излезли от
употреба моторни превозни средства.
Малка част от растителните отпадъци в момента на
проверката са запалени, има и стари следи от горене. Не е
установен причинителят на отпадъците и/или лицето,
извършило запалването им.
На кмета на община Троян са дадени предписания за
предприемане на мерки за недопускане на запалвания и
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24.08.2016 г.

Електронна поща
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24.08.2016 г.

Електронна поща
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25.08.2016 г.

Електронна поща
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25.08.2016 г.

Електронна поща

26

26.08.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване с отпадъци на билото на южния
хълм, в района на кв. „Бузлуджа“, зад ул.
„Георги Бенковски“, до антената на
телекомуникационния оператор „Виваком“.
Замърсяването е вследствие на ремонтни
дейности, извършeни от представители на
„Виваком“.
Сигнал за безстопанственост на стопанисван
от МОСВ обект по проект N DIR-5113325-14111, м. Капакливец, над Алеко, Витоша.

Община Велико Търново

Причинени здравословни проблеми в резултат
на вредно здравословно влияние в работна
среда.
Сигнал срещу шумно куче, отглеждано в
дворно място в частен имот, на територията на
община Благоевград.

РЗИ София

Препълнени контейнери за разделно събиране
на отпадъци и тяхното непочистване от

Община Кюстендил

РИОСВ София

Община Благоевград

почистване на констатираните отпадъци на територията на
с. Борима.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл. 19, ал.3, т.3 и т.15 от Закона за управление на
отпадъците, сигналът е насочен по компетентност на
община Велико Търново.

На обект „Автоматизирана информационна система за
оперативен контрол и наблюдение на резервати на
територията на РИОСВ София“ - подобект „Полеви
комплект в резерват „Торфено бранище“ са разположени
две камери.
Едната наблюдава територията на резервата и е част от
системата за пожароизвестяване и видеонаблюдение.
Втората камера е охранителна за обекта и наблюдава
поставената техника и съоръжения. И двете камери работят
в 24-часов режим и от поставянето им, до момента, не е
имало неизправности при работата им. Всички данни и
сигнали от системите за видеонаблюдение се получават в
реално време в Столичния оперативен център и в РИОСВ
София. Именно чрез видеонаблюдение в началото на
летния период е установено, че постройката, в която е
разположена техниката, е преместена и катинарът на
вратата на оградата е счупен.
От РИОСВ София и РУП-София е извършена съвместна
проверка на обекта и е установено, че преместването е в
резултат на силния вятър (характерен за района) и няма
следи от насилствено влизане. Във връзка с това от РИОСВ
София е уведомена фирмата, изградила системата за
противопожарно известяване и видеонаблюдение, за
предприемане на действия за отстраняване на
констатираните нередности и по-добро укрепване на
постройката, които към настоящия момент са изпълнени.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е пренасочен по компетентност на РЗИ
София.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е пренасочен по компетентност на община
Благоевград.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл.19, ал.1, ал.3, т.6, т.7 от Закона за управление

началото на 2016 г. на територията на гр.
Кюстендил.
Сигнал за незаконен лов, риболов и сеч в гори
в района на с. Гостилица, общ. Дряново, обл.
Габрово.
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29.08.2016 г.

Електронна поща
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29.08.2016 г.

Електронна поща

Сигнал касаещ експлоатацията на сметището
на гр. Вълчи Дол и съпътстващите в летния
сезон неприятни миризми. Част от отпадъците
от сметището излизат и замърсяват извън
неговите граници.

29

29.08.2016 г.

Електронна поща

От няколко години има нерегламентирано
сметище между селата Горно Дряново и
Ковачевица в Родопите.

Изпълнителна агенция по
горите
Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури
РИОСВ Варна

РИОСВ Благоевград

на отпадъците сигналът е пренасочен по компетентност на
община Кюстендил.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е пренасочен по компетентност на ИАГ и
ИАРА.
Община Вълчи дол от 01.09.2016 г. прекратява
експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци.
Цялото количество образувани отпадъци от територията на
общината ще се предават за третиране в МБТ инсталацията
на „ЕКОИНВЕКТ АСЕТС“ АД, с. Езерово, община
Белослав въз основа на проведена обществена поръчка и
сключени договори.
За общинското депо на община Вълчи дол се изготвя
проект за рекултивация, който след съгласуване с РИОСВ
Варна ще бъде внесен в ПУДООС, гр. София, за
финансиране и реализация.
На 12.09.2016 г. от експерти на РИОСВ Благоевград е
извършена проверка „на място“ в присъствието на
представител на общинска администрация – Гърмен.
При проверката е установено наличие на незаконно
сметище с площ от около 300 кв. м. в местността Дряново,
землище на с. Горско Дряново, на скат, вляво по пътя за
с.Ковачевица. Отпадъците са предимно от битови,
отпадъци от хартиени и картонени опаковки, трици, като
се наблюдават и следи от протичали горивни процеси.
Установено е и нерегламентирано замърсяване с битови
отпадъци на входа на с. Горно Дряново, вляво от пътя, с
площ от около 70 кв. м.
На кмета на общината е дадено предписание за почистване
на установените замърсявания, като отпадъците се насочат
за депониране на РДНО-Гоце Делчев.

