ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

01.06.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване на река Борущица с отпадъци.

РИОСВ Стара Загора

2

07.06.2016 г.

„Зелен телефон“

Нерегламентирано сметище на територията на
гр. Велинград.

Община Велинград

3

13.06.2016 г.

Електронна поща

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;
нередовно почистване на контейнерите за
отпадъци;
западнал
гробищен
парк;

РИОСВ Пазарджик

Предприети действия
На 07.06.2016 г., от експерти на Регионалната инспекция
по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Стара Загора,
съвместно с представители на Басейнова дирекция
"Източнобеломорски
район",
в
присъствието
на
предстватели на община Мъглиж и на сдружение
"Балканка" е извършена проверка на терени на територията
на община Мъглиж. Констатирано е следното:
По пътя до селото (с дължина около 30 км) не са
установени замърсявания с отпадъци, с изключение на
терена около чешмата (на около 3 км преди с. Борушица),
където е констатирано наличие на пластмасови отпадъци и
локални замърсявания със смесени битови отпадъци (от
другата
страна
на
пътя).
На около 50 м от кметството, по течението на реката, е
констатирано наличие на няколко броя опаковки и около 1
кв.
м
строителни
отпадъци.
На 500 м от кметството, непосредствено до реката, е
констатирано наличие на пластмасови опаковки и
фаянсови
плочки.
При направения обход на улицата (минаваща през селото и
успоредна на реката), както и на три моста, не са
констатирани
замърсявания
с
отпадъци.
От РИОСВ Стара Загора е дадено предписание на кмета на
община Мълиж да бъдат почистени констатираните при
проверката замърсявания с отпадъци, за което писмено да
се
уведоми
инспекцията.
РИОСВ Стара Загора ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание и при констатирано
неизпълнение ще приложи предвидените в екологичното
законодателство административно - наказателни мерки.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на Община
Велинград.
С писмо изх. № КД-09-46С/15.06.2016 г. на РИОСВ
Пазарджик, сигналът е препратен по компетентност на
кмета на Община Белово.

замърсяване от дейността на незаконна
кланица и др.
Силна, неприятна миризма от складирана и
използвана за торене на култури птичи тор в с.
Тъжа, намираща се в близост и до водния
басейн на селото.
Лов на славейчета от жител на гр. Първомай.

4

17.06.2016 г.

Електронна поща

РИОСВ Стара Загора

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на Община
Павел баня, област Стара Загора.

5

17.06.2016 г.

„Зелен телефон“

РИОСВ Пловдив

На 30.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Пловдив и
представители на РУ-гр. Първомай е извършена съвместна
проверка на посочения в сигнала адрес. Установено е, че
физическо лице притежава и отглежда в дома си 4 бр. диви
пойни птици, защитени съгласно Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР). При проверката, пойните птици заедно
с клетките, в които се отглеждат са иззети. Нарушителят е
арестуван от органите на реда и по указания на дежурния
прокурор спрямо него е образувано бързо производство по
описа на РУ-Първомай. Двата екземпляра на пойни птици
– обикновен скорец и сива врана, предвид доброто им
състояние са пуснати на свобода в околностите на гр.
Първомай. Двата екземпляра на защитени пойни птици южен славей и поен дрозд са предадени за временно
отглеждане на Регионален природонаучен музей – Пловдив
до приключване на бързото производство, след което в
зависимост от състоянието им ще бъдат пуснати на
свобода в подходящ район или изпратени за рехабилитация
в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.
Посоченото в сигнала дърво-чинар не е обявено за
защитено по реда на Глава пета от Закона за биологично
разнообразие (ЗБР) и не е от защитен вид включен в
приложение № 3 на ЗБР. В тази връзка, от РИОСВ
Благоевград, (с писмо с изх. № ЗТ-32(1)/05.07.2016 г.)
сигналът е препратен по компетентност до Община
Сандански, предвид че съгласно Наредба № 1 от 10 март
1993 г. за опазване на озеленените площи и
декоративната растителност, постоянното опазване на
озеленените площи и декоративната растителност се
организира и осъществява от общините и техните служби.
На основание чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за управление на
отпадъците сигналът е препратен по компетентност на
Община Варна.
На 23.06.2016 г. е извършена съвместна проверка от
експерти на БДДР Плевен, РИОСВ София и представител
на СО – район „Витоша“. Констатирано е следното:
На десния бряг на река Драгалевска, в близост до ул. „Ген.
Ковачев“, са извършени насипни работи за оформяне на

6

20.06.2016 г.

„Зелен телефон“

Извършва се посегателство върху вековно
дърво в двора на църква „Преподобна Стойна“
в с. Златолист, общ. Сандански.

РИОСВ Благоевград

7

20.06.2016 г.

Електронна поща

Преустановено сметосъбиране в с. Тополи,
Община Варна.

Община Варна

8

22.06.2016 г.

„Зелен телефон“

От три дни, участък от реката, преминаваща
през кв. Драгалевци, над площада на квартала,
по пътя за Алеко, се засипва с камъни и пясък.

РИОСВ София
БДДР Плевен

9

23.06.2016 г.

Електронна поща

Липса на питейна вода в определени часове на
деня в с. Дрангово, Община Петрич.

„ВиК“ ЕООД, гр. Петрич

10

23.06.2016 г.

„Зелен телефон“

Злоупотреба от собственика на ВЕЦ „Лобуш“
относно докладваните данни за наличните
водни количества в язовир Пчелина.

Дирекция „УВ“, МОСВ

11

25.06.2016 г.

„Зелен телефон“

В с. Михалци, общ. Павликени, се намира
керамична фабрика. От дейността на
фабриката се замърсява околността със
строителни отпадъци; има прах и силен шум.

РИОСВ Велико Търново

хоризонтална площадка, след като е положена PVC тръба
за удължение на дъждовна канализация. Извършваните
работи са възложени от общинска администрация р-н
„Витоша“ – СО. По време на изпълнението на насипните
работи е допуснато частично свличане в коритото на
реката. От БД Плевен са дадени предписания, на кмета на
район „Витоша“ – СО за: почистване на засегнатия речен
участък, представяне на проект за извършваните
строителни работи и прекратяване на строителните
дейности до изясняване на случая.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на „ВиК“
ЕООД, гр. Петрич.
Язовир „Пчелина“ е включен в Приложение №1 към чл. 13
на Закона за водите. В МОСВ ежедневно постъпва
информация от експлоатационните дружества за
състоянието на стопанисваните от тях комплексни и
значими язовири. Информацията включва данни за
наличен обем,
регистриран приток за денонощието,
отчетен
разход и други характеристики. Съгласно
постъпилата в МОСВ информация, през месец май язовир
„Пчелина“ ежедневно е поддържал максимален обем.
Допълнително експерти от Басейновите дирекции
извършват ежемесечен контрол на комплексните и
значими язовири включени в Приложение №1 на ЗВ, при
който не е установено промяна на обема на язовира.
Следва да се отбележи, че няма издадени други
разрешителни за водовземане от язовир „Пчелина“, което
да
налага ограничаване на придобитите права за
електропроизводство, както и няма информация от
експлоатационното дружество за обстоятелства, които да
налагат поддържане на определен обем, поради технически
причини.
Във връзка с получен в МОСВ сигнал за шум, отпадъци,
запрашаване и започване на работа без необходимите
документи на предприятие за производство на керамични
изделия (тухли), с адрес с. Михалци, ул. „Четиридесет и
седма“ № 7, стопанисвано от „Старткерамик“ ООД, са
извършени три проверки от експерти на РИОСВ Велико
Търново на 25.06.2016 г., 27.06.2016 г. и 05.07.2016 г. при
които е установено следното:
Предприятието за производство на тухли се състои от цех
за сурово производство, състоящ се от хале с линия за
формоване на тухли и рингова пещ за изпичане на тухли,

12

29.06.2016 г.

Електронна поща

Река Хаджийска, в участъка на базата на
Министерски съвет, Слънчев бряг, е с голямо
количество растителност.

РИОСВ Бургас
БДЧР Варна

13

29.06.2016 г.

Електронна поща

Сигнал срещу предвидено отсичане на
дърветата, покрай главната улица на гр.
Силистра, заради предстоящ ремонт на
пътното платно и тротоарите.

Община Силистра

които могат да работят самостоятелно. Съоръженията са от
30-те години на миналия век. Предприятието е
преустановило дейност в края на 2012 г. При извършените
проверки е установено, че ринговата пещ не работи.
От началото на м. юни 2016 г. е възобновена работата на
цеха за сурово производство като са произведени и
складирани на открита площадка за въздушно изсушаване
сурово формовани тухли. Освен линията за формоване на
сурови тухли и инсталацията за изпичане на тухли на
площадката на обекта са разположени открити складове за
съхранение на: мергелна глина, която е била налична на
площадката преди преустановяване на дейността в края на
2012 г.; шлам, който се използва като суровина заедно с
мергелната глина за приготвяне на суровата тухла (преди
изпичане). Площадката, граничеща с улицата, на която
преди са се съхранявали въглища като гориво за ринговата
пещ, е изчистена и не се експлоатира. В двора на обекта
няма налични складирани въглища или въглищен прах.
Предвид, че Инсталацията за изработване на керамични
продукти (тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ в
с. Михалци, съгласно максималния си капацитет, попада в
т.3.5 от Приложение № 4 на ЗООС, на 07.07.2016 г. на
управителя на дружеството е даден предупредителен
протокол по реда на чл. 153 от ЗООС с предписание да не
се използва „Инсталация за изработване на керамични
продукти (тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ”,
находяща се в с. Михалци, ул.“47“ № 7 до издаване на
комплексно разрешително по реда чл.117, ал.1 от ЗООС.
На 28.06.2016 г. представители на Басейнова дирекция
„Черноморски район“ (БДЧР) съвместно с община Несебър
са извършили проверка на река Хаджийска в регулацията
на гр. Несебър с дължина 300 м от двете страни на моста
до почивната база на Министерски Съвет. Констатирано е,
наличие на водна растителност в речното корито
достигаща до височина – 3 м. Във връзка с това е дадено
предписание от БДЧР за почистване на участъка.
От РИОСВ Русе е извършена проверка в регистъра на
вековните дървета и е установено, че в регулационните
граници на гр. Силистра няма обявени вековни дървета по
реда на Закона за биологичното разнообразие.
Предвидените за премахване дървета са елементи от
декоративната растителност на гр. Силистра и не са под
режим на защита по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие. Съгласно чл. 4, ал. 1 на Наредба за
изграждане, поддържане и опазване на зелената система на

14

29.06.2016 г.

„Зелен телефон“

Служителите на ДНП Пирин не спазват
ограниченията на определените бройки на
говедата за извеждане на паша в района на НП
Пирин, и по-точно в района на Банско, Кресна
и Сандански. В Сандански нарушението е поосезаемо. Допускат се повече животни, а все
още не всички животни са изведени на паша.

ДНП Пирин

15

30.06.2016 г.

Електронна поща

Умрял делфин 4-ти ден лежи на Централен
северен плаж Варна.

РИОСВ Варна

община Силистра (приета с Протокол № 8/17.04.2008 г. на
Общински съвет - Силистра) „Кметът на община Силистра
чрез упълномощените от него лица ръководи и координира
цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане
на зелената система на общината, организира
изпълнението на бюджета по дейност „озеленяване“ и на
дългострочните програми за развитието на зелената
система и дава указания по приложението на тази
наредба“.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1,
т. 5 от Закона за опазване на околната среда, сигналът е
пренасочен по компетентност до Община Силистра.
На основание чл. 4, ал. 3 от „Меморандум за
сътрудничество и съвместна дейност“, подписан между
МОСВ, МЗХ и ДФ „Земеделие“ и чл. 17 от „Инструкция за
реда и начина на подаване на заявления и издаване на
разрешителни за паша на домашни животни на
територията на НП „Пирин“ ,служителите паркова охрана
на НП „Пирин“, съставят констативен протокол (КП) за
качването и слизането на всеки един ползвател, на който е
издадено разрешително за паша. Към датата на подаване на
сигнала е установено, че на територията на парка, към този
момент са се качили само ползватели с издадени
разрешителни за паша и няма констатирано качване на
животни над определеният брой с издадените
разрешителни за паша.
На 27.06.2016 г., в 1730 часа, по „Зеления телефон“ на
РИОСВ Варна е подаден сигнал за наличие на мъртъв
делфин
на
„Централен
плаж“
гр.
Варна,
пред заведение „Норд“. От дежурния експерт на
инспекцията е извършена незабавна проверка, при която е
констатирано
наличие
на
мъртво
животно,
от разред „Китоподобни“. Животното е изхвърлено от
морето и е в напреднал стадий на разлагане. В
съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 5
на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) трупът на
делфина се оставя на мястото, на което е намерен.
Експертът
на
РИОСВ
Варна
незабавно
е информирал дежурния служител на община Варна за
предприемане на действия по премахване на трупа. По
телефона е уведомен и подателя на сигнала.
С писмо ( Изх. № С 3798/1/30.06.2016 г.) от РИОСВ Варна
е дадено предписание на кмета на община Варна за
представяне на информация относно
мерките и действията, които общината следва да

предприеме при обезвреждане на странични животински
продукти (мъртви екземпляри от разред Китоподобни),
съобразени с изискванията на Наредба № 8 за реда и
условията за издаване на разрешителни за изключенията
от забраните, въведени със
Закона за биологичното разнообразие за животинските и
растителните видове от приложение № 3, за
животинските видове от приложение № 4,
за всички видове диви птици, извън тези от приложение
№ 3 и приложение № 4 и за използване на неселективни
уреди, средства и методи
за улавяне и убиване от приложение № 5. С писмо (Изх.
№ С 3798/2/30.06.2016 г.) на РИОСВ Варна
сигналът е препратен до Областна дирекция по
безопасност на храните - Варна за предприемане на
действия по компетентност.
На 30.06.2016 г. РИОСВ Варна е уведомила и
представител на Областна управа, гр. Варна за
възможностите и действията, които трябва да се
предприемат от концесионера или от общината по
премахване на трупа.
На 01.07.2016 г. от експерти на РИОСВ Варна е извършена
повторна проверка на „Централен плаж“ гр. Варна (пред
заведение „Норд“). Констатирано е, че плажната ивица е
чиста - мъртвия делфин е отстранен от плажа.

