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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

01.04.2016 г.

„Зелен телефон“

Силна, неприятна миризма на „химия“ е
локализирана в района на складовете на „Кока
Кола“, в кв. „Лозово“, гр. Бургас.

РИОСВ Бургас

2

04.04.2016 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух от комин
на заведение за хранене, с местоположение
бл.314, кв. „Младост“ 3, гр. София.

3

04.04.2016 г.

Електронна поща

Фирма „Дюк Доминион“, занимаваща се с

Столична община
РЗИ - гр. София
Българската агенция по
безопасност на храните
РИОСВ Велико Търново

Предприети действия
На 31.03.2016 г. в АИС „Долно Езерово“ – квартал на гр.
Бургас са регистрирани превишения по показател
сяроводород. Превишенията започват от 22:00 ч. на
30.03.2016 г. и продължават до 09:00 ч. на 31.03.2016 г.
Незабавно е сформиран мобилен екип от експерти на
РИОСВ Бургас, Регионална лаборатория към ИАОС и
Община Бургас, които са извършили обход в кв. Долно
Езерово и кв. Лозово. В обходените райони експертите не
са констатирали наличие на миризма на сяроводород.
След приключване на обхода експерти от РИОСВ Бургас
са извършили проверка и на производствената площадка на
„Лукойл Нефтохим Бургас“. Съгласно представен рапорт
инсталация КПТО, ГС-първи поток е била в режим на
пускови дейности. Във връзка с пусковите дейности, в
съответствие с технологичният регламент, до достигане на
оптимален технологичен режим е налице непълна
утилизация на киселия газ, съдържащ сяроводород.
На оператора е дадено предписание: „В срок до 01.05.2016
г. да се извърши оценка или преразглеждане на
технологичния регламент на инсталация ГС с цел
недопускане на условия, предполагащи нарушения на
качеството на атмосферния въздух. РИОСВ Бургас да бъде
писмено уведомена“.
За допуснатото нарушение на качеството на атмосферния
въздух и неизпълнение на условия от комплексно
разрешително № Н-6/2015 год., на нарушителя ще бъде
наложена имуществена санкция.
На 01.04.2016 г. експерти на РИОСВ Бургас са извършили
последващ контрол на производствената площадка на
обекта. В момента на проверката инсталацията е в
нормален технологичен режим.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигнала е препратен по компетентност на Столичен
инспекторат, Столична община, РЗИ - гр. София, БАБХ.
На 05.04.2016 г. от експерти на РИОСВ Велико Търново е

преработка на маслени утайки и отпадъци от
маслопреработващите фирми, работи без
разрешителни за тази дейност.

извършена проверка на „място“ и по документи на
площадка в имот УПИ I, кв. 74, с. Куцина, Община
Полски Тръмбеш. Констатирано е следното:
При документалната проверка
През 2008 г. на дружество „Дюк Доминион Ком“ ООД е
издадено Комплексно разрешително № 261-НО/2008 г. за
експлоатация на „Химическа инсталация за производство
на биодизел“, площадка в с. Куцина. От 07.03.2012 г.
комплексното разрешително е отменено с Решение № 261НО-ИО-АО-О/2012 г. на Изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) – София,
поради прекратяване на дейността „производство на
биодизел“.
През месец август 2012 г. „Дюк Доминион Ком“ ООД, гр.
Велико Търново възлага на „Гремиера“ ЕООД, гр. Велико
Търново да извършва от името и за сметка на „Дюк
Доминион Ком“ ООД всички необходими действия,
свързани със започване, организиране и управление на
дейността по събиране, транспортиране и оползотворяване
на соапщок (сапунени утайки) и хидратна утайка –
отпадъчни материали от предприятия за производство на
олио с цел извличане на мастни киселини.
В тази връзка, през месец октомври 2012 г., от РИОСВ
Велико Търново е издадено Решение № 04-ДО-701-00 от
29.10.2012 г. на „Гремиера“ ЕООД (площадка в с. Куцина,
Община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, УПИ I,
стр. кв. 74) за дейности с отпадъци - R-9-повторно
рафиниране на масла или друга повторна употреба на
масла за отпадък с код 02 03 04 – материали, негодни за
консумация - соапщок и хидратна утайка от маслодобивни
предприятия.
При проверката на „място“
На площадката е разположена инсталация за съхранение и
оползотворяване на соапщок и хидратна утайка, които са
отпадъчни продукти от предприятия за производство на
растителни масла. Отработената вода се отвежда през
трикамерен мазниноуловител във водоплътна изгребна яма
и периодично се изчерпва и транспортира до ГПСОВ Горна Оряховица. При проверката са представени 4 бр.
фактури от „ВиК – Йовковци“ ООД (за периода месец
януари – месец март 2016 г.) за платена сума за
пречистване на отпадъчни води.
Получената, при обработката на утайките, смес от мастни
киселини се съхранява в метални цистерни в обособен
склад за готова продукция и се реализира на вътрешния и

4

04.04.2016 г.

Електронна поща

5

05.04.2016 г.

„Зелен телефон“

25.04.2016 г.

Изсичане на дървета на територията на гр.
Нова Загора, общ. Нова Загора, при
извършване на ремонтни дейности на пътната
мрежа на града.
Нерегламентиран строеж на автомивка на ул.
„Цар Симеон“, кв. Тракия, гр. Пловдив.

Община Нова Загора

РИОСВ Пловдив

Между блок 328 и блока, намиращ се на ул.
„Спас Зафиров“ № 3, кв. Тракия, гр. Пловдив,
са започнали строителни дейности за
автомивка. Регламентиран ли е строежа,
предвид, че е в населено място.

6

05.04.2016 г.

„Зелен телефон“

7

05.04.2016 г.

Електронна поща

8

07.04.2016 г.

Електронна поща

От една седмица в село Мрамор се наблюдава
масово измиране на пчели.
Застрояване на парк „Бедечка“, гр. Стара
Загора.

Българската агенция по
безопасност на храните
РИОСВ Стара Загора

Спряно водоподаване на вода за битови нужди
на територията на Община Бургас.

Министерство на
регионалното развитие и

външния пазар. Дружество „Гремиера“ ЕООД притежава 2
броя отчетни
книги,
които
са
прошнуровани,
прономеровани и заверени от директора на РИОСВ Велико
Търново. За 2015 г. е подаден в срок до ИАОС - София
годишен отчет за оползотворените отпадъци, съгласно
изискванията на Наредба № 1 от 2014 г.
При проверката е извършен оглед на преминаващото, на
около 30 м, от площадката селско дере. Не е установено
нерегламентирано заустване на отпадъчни води и видимо
замърсяване на водата в дерето.
На основание чл. 15, ал.1, т.5 от Закона за опазване на
околната среда сигнала е препратен по компетентност на
Община Нова Загора.
След направена съвместна проверка „на място“ и по
документи от експерти на РИОСВ Пловдив, район
„Тракия“, общ. Пловдив и БДИБР Пловдив е установено
следното: Строежът, предмет на жалбата се намира в
частен имот. За обекта са издадени, изискващите се
документи, както следва: становище по чл.2, ал.2 от
Наредбата за ОС на директора на РИОСВ Пловдив с изх.
№ ОВОС-785/02.10.2015г. за ИП -Жилищно строителство,
автосервиз-диагностичен и автомивка със сондажен
кладенец с дълбочина до 10м, с Възложител „М-ГРУП“
ЕООД и Разрешение за строеж № 308/26.11.2015 г. на
Главен Архитект на Община Пловдив за обект „Жилищна
сграда, диагностичен сервиз, автомивка и ограда“.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигнала е изпратен по компетентност на БАБХ.
Във връзка с изработването на Подробен устройствен план
– План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в
кадастрален район № 513 – квартал „Бедечка“, град Стара
Загора, в РИОСВ Стара Загора е внесено заявление
придружено с техническо задание от възложителите за
преценка на необходимостта от екологична оценка с вх. №
2848/13.09.2011 г. За ПУП-ПРЗ за кадастрален район №
513 – кв. „Бедечка“ гр. Стара Загора, е издадено Решение
№ СЗ-33-ЕО/2011 г. за преценяване необходимостта от
извършване на ЕО от директора на РИОСВ Стара Загора с
характер да не се извършва екологична оценка и оценка на
съвместимост. Решението не е обжалвано по реда на
Административно процесуалния кодекс и е влязло в сила.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е изпратен по компетентност на МРРБ и

9

07.04.2016 г.

Електронна поща

10

08.04.2016 г.

Електронна поща

11

11.04.2016 г.

Електронна поща

12

11.04.2016 г.

Електронна поща

Изсичане на дървета в парк „Лаута“, гр.
Пловдив, О
Община Пловдив.
Неприятна миризма и замърсяване вследствие
на отглеждане на крави в кв. Горубляне,
Столична община.
Изхвърляне на непреработени фекални води в
района на станция Равда.

На 20.02.2016 г. е забелязано разтоварване на
шлака и апаратура за извършване на ремонтни
дейности на жп мост на река Искър, в района
на селата Луково и Реброво, общ. Своге, като
има вероятност от замърсяване на околната
среда от ремонтните дейности.

благоустройство
„Водопровод и
канализация“ гр. Бургас
Община Пловдив
Столична община
РИОСВ Бургас

РИОСВ София

„ВиК“ гр. Бургас
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е изпратен по компетентност на Община
Пловдив.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е изпратен по компетентност на Столична
община.
С писмо изх. № С - 75(1)11.04.2016 г. на РИОСВ Бургас,
сигналът е препратен на кмета на община Несебър, за
предприемане на незабавни действия и процедиране по
компетентност. За предприетите действия и резултатите от
тях РИОСВ Бургас е уведомена, както следва: На
11.04.2016 г. от община Несебър е извършена проверка в
района на ПСОВ „Равда – Слънчев бряг - Несебър”. При
проверката не е констатирано изхвърляне на отпадъчни
(фекални) води на поляната (свободните площи) извън
границите на ПСОВ „Равда – Слънчев бряг - Несебър”. В
момента на проверката са работели съоръженията за
механично и биологично пречистане. Постъпващите в
ПСОВ отпадъчни води, след преминаване през описаните
пречиствателни съоръжения, се заустват дълбоководно в
Черно море. Не е констатирано изтичане на непречистени
отпадъчни води и/или изхвърляне на утайки на площадката
на ПСОВ.
На 25.02.2016 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ София на железопътен мост над река Искър,
находящ се в землището на селата Луково и Реброво.
При проверката е констатирано, че дружеството
„Пробласт“ ЕООД е изпълнител по ремонт и
възстановяване на антикорозионно покритие на стоманен
мост. В деня на проверката дружеството не извършва
дейност. По данни на управителя за пясъкоструенето се
използва шлака за пясъкоструене. Видно от поставената
щампа на наличните 13 бр. чували тип „биг-бег“ пълни с
шлака за пясъкоструене, същата е доставена от друга
фирма. На управителя на дружеството „Пробаст“ ЕООД, е
дадено предписание да представи сертификат за произход
и качество на използваната шлака.
С писмо с вх. № 26-00-2704/29.02.2016 г. от управителя на
дружеството „Пробласт“ ЕООД, са представени:
- „Паспорт за безопасност на абразивен материал“ видно,
от който производителя е С.ДАРАМАРАС & Ко.ЛТД,

13

13.04.2016 г.

Електронна поща

Наличие на шум, неприятни миризми и
замърсяване от краварник в с. Говедарци,
общ. Самоков.

Областна дирекция по
безопасност на храните
Софийска област
Община Самоков

14

14.04.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от завод
„Химпродукт“ в гр. Горна Оряховица.

РИОСВ Велико Търново

15

14.04.2016 г.

Електронна поща

Наличие на шум, замърсяване на атмосферния

Община Варна

Гърция. Съставките на материала са: 100 % неметална
шлака от рафиниране на желязо;
- продуктов сертификат за физични и химични свойства т.е. материала, с които дружеството извършва
пясъкоструене е сертифициран от производителя, а не е
„остатъчен продукт от медодобивната промишленост от
гара Елисейна, съдържащ арсен“.
На основание Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти и Наредба № 1 за обществения ред
и опазване на общинските имоти на територията на
Община Самоков, сигнала е препратен по компетентност
на ОДБХ - Софийска област и Община Самоков.
При извършена проверка на 31.03.2016 г. от експерти на
РИОСВ Велико Търново е констатирано, че на площадката
на „Химпродукт“ работи само участък „Получаване от
хидратни утайки и соапщок на дестилирани мастни
киселини и оползотворяването им в сапун за
обезмаслители“. За тази дейност „Химпродукт“ АД е
провело процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и има
издадено Решение по преценяване необходимостта от
ОВОС - № ВТ – 36 – ПР/2014 г. за инвестиционно
предложение (ИП) „Инсталация за получаване от
хидратни утайки и соапщок на дестилирани мастни
киселини и оползотворяването им в сапун за
обезмаслители”. От извършения оглед на място на
31.03.2016 г. е установено, че дейността се извършва при
неспазване на поставените условия за обезвреждане
(неутрализиране) на отделящите се газове при процеса
хидролиза, поради което в законоустановения срок, на
25.04.2016 г., на дружеството e съставен акт за
установяване на административно нарушение. На
изпълнителния директор е връчен предупредителен
протокол с предписание за извършване на дейността при
спазване на поставените условия, предотвратяващи
отделянето на неприятни миризми.
При неизпълнение на даденото предписание ще бъдат
предприети принудителни административни мерки.
РИОСВ Велико Търново ще продължи да извършва
контрол на „Химпродукт“ АД гр. Горна Оряховица и при
констатиране на нарушения ще бъдат предприети
предвидените в законодателството административнонаказателни мерки.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния

въздух и преразход на гориво, в резултат на
включени двигатели на моторни превозни
средства, на територията на Община Варна.
В момента, река Струма в участъка на кв.
„Мошино“,
срещу
„Домостроителен
комбинат“ и бензиностанция „ШЕЛ“ цялата е
в мазни петна.

кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Община
Варна.

16

15.04.2016 г.

„Зелен телефон“

РИОСВ Перник

17

15.04.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
"Монди Пекиджинг Стамболийски", гр.
Стамболийски.

РИОСВ Пловдив

18

19.04.2016 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирани сметища, кални
улици, а сметоизвозващата фирма не прибира
растителните отпадъци складирани пред
домовете на живущите в кв. „Модерно
предградие“, ул. „Дружба“.

Столичен инспекторат
Столична община

На 15.04.2016 г. от експерти на РИОСВ Перник е
извършена проверка на място. Направен е оглед на
коритото на р. Струма от моста на бензиностанция ШЕЛ
до моста на кв. Мошино в няколко участъка срещу
течението на реката. На моста при бензиностанция ШЕЛ е
констатирано наличие на епизодични петна от цветен
мазен филм от нефтопродукти. При огледа по десния бряг
на реката е констатирано на около 100 - 200м., след
помпена станция за водовземане на ТЕЦ „Република“
заустен в реката бетонов колектор /Ф500/, около който се
наблюдават мазни маслени петна и отложения от мазна
утайка по растителността. Във водите на реката не са
констатирани черни петна от нефтопродукти и наличие на
измряла риба. Не е установен конкретен замърсител,
включен в дъждовния колектор. Замърсяването е локално и
краткотрайно. В централната част на гр. Перник водите на
реката са видимо бистри, без оцветяване и мазни петна. С
цел изясняване на конкретен източник на замърсяването,
РИОСВ Перник ще извърши допълнителна проверка
съвместно с „ВиК“ – ООД, гр. Перник за изясняване
характера и собствеността на бетоновия колектор и
източниците на отпадъчни води включени в него.
На 10.05.2016 г., от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена проверка и е установено, че след спиране за
планов профилактичен ремонт на съоръжения започва
поетапното им пускане. При извършеното обследване на
производствената площадка е усетена по-интензивна
миризма, характерна за производството, около Цех
целулозен непосредствено до варилни котли и
флорентински съд за терпентин. Извършено е обследване
на района извън границите на площадката, при което не е
установено разпространение на миризми. От проверката
на място в журнала, воден от дежурен по завод, е
установено, че до края на месец април 2016 г. не са
възниквали аварийни ситуации и анормални режими на
работа.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Столичен
инспекторат.
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20.04.2016 г.

Електронна поща
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20.04.2016 г.

Електронна поща

Наличие на шум и отпадъци вследствие на
ремонтни дейности на територията на
Столична община.
Замърсяване водите на река Порой в гр.
Карнобат.

Столичен инспекторат
Столична община
РИОСВ Бургас

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Столичен
инспекторат.
На 20.04.2016 г. от експерти на РИОСВ Бургас, Регионална
лаборатория (РЛ) Бургас към Изпълнителна агенция по
околна среда (ИАОС) – София, Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” (БДИБР) – Пловдив и
инспектор на Областна дирекция „Безопасност на храните”
Бургас е извършена проверка. При проверката водите в
река Порой са с интензивно червено оцветяване, видимо
замърсени, със специфичен мирис на кръв.
Извършен е оглед нагоре по течението на реката, с цел
откриване на източника на замърсяването.
В резултат от огледа е установен бетонов колектор с
диаметър приблизително около 0,8 м., изведен към реката.
В момента на проверката от колектора в реката изтичат и
се заустват видимо замърсени води с интензивно червено
оцветяване и със специфичния мирис на кръв. По данни на
присъствалия на проверката представител на Община
Карнобат, посредством колектора в река Порой се заустват
води от квартал „Красно село” на града. При извършения
оглед не е установен друг източник на замърсяване на
реката. Водите в нея преди заустването са с естествен цвят
и мирис, видимо чисти, а след заустването от колектора –
видимо замърсени с кръв.
При проверката е отбрана ръчно еднократна проба от
изтичащите от колектора води, преди заустването им в
река Порой. Отбрани са и три еднократни проби от реката,
преди и след заустването на замърсените с кръв води,
които ще бъдат анализирани по показатели, определени от
експертите на БДИБР – Пловдив.
При проверката не е установена законността на бетоновия
колектор. Във връзка с констатираното нарушение на
Закона за водите – ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в повърхностен воден обект: река Порой,
без разрешително, изискващо се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3,
буква „б” от Закона, с писмо изх. № С – 90(2)21.04.2016 г.,
кметът на Община Карнобат е поканен да се яви в РИОСВ
Бургас, за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение и са му дадени задължителни
за изпълнение предписания. За изпълнение
на
предписанията РИОСВ Бургас ще бъде уведомена
писмено. В случай на неизпълнение на предписанията в
определениия
срок,
ще
бъдат
предприети
администратинвнонаказателни мерки.
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21.04.2016 г.

Електронна поща

Изложба на декоративни животни в Морската
градина на гр. Варна, като някои от животните
имат нездравословен вид.

РИОСВ Варна
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25.04.2016 г.

„Зелен телефон“

Община Самоков
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25.04.2016 г.

Електронна поща

На 24.04.2016 г. е забелязано изпускане
водите на яз. Алино с цел ловене на шарани.
Правомерни ли са тези действия.
„Имам питане относно орехите дали са
защитен вид.Имаме дългогодишен орех на
дворното място и съседа се оплаква, че му
пречи и иска да пуска жалба срещу
нас.Можем ли да защитим дървото?Искаме да
го опазим,какво е нужно да направим?“
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27.04.2016 г.

Електронна поща

Нарушено водоподаване във водопроводната
мрежа на гр. Велинград.

Община Велинград

-

От експерти на РИОСВ Варна е извършена проверка на
място в присъствие на сигналоподавателите. По време на
проверката е установено, че от 15.09.2015 г. фирма
“Радомир Груп” ООД е организирала изложение на
колекция от декоративни животни в двора на
Природонаучен музей - Варна.
За животните са представени документи за произход и
ветеринаромедицински паспорти. За полагане на
ветеринаромедицински грижи за животните от колекцията
е представен Договор № 2 за предоставяне на
ветеринаромедицински услуги.
Съгласно компетенциите на РИОСВ Варна, проверката е
извършена по отношение на Закона за биологичното
разнообразие и Закона за защита на животните. В
колекцията от декоративни животни не са установени
защитени видове животни, съгласно Закона за
биологичното разнообразие или животни включени в
приложенията на Регламент 338/97 за опазване на видовете
от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с
тях.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Община
Самоков.
МОСВР / Регионалните инспекции по околната среда и
водите, осъществяват контрол относно опазване на
защитените растителни видове, по смисъла на Закона за
биологичното
разнообразие
(ЗБР).
Ореховите дървета не са защитен вид по смисъла на ЗБР.
Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество (ЗОСИ) - "ореховите,
кестеновите, бадемовите, лешниковите и черничевите
дървета, както и други видове дървета, представляващи
особена ценност за селското стопанство, се намират под
режим
на
особена
закрила".
Контролът относно спазване разпоредбите на ЗОСИ се
осъществява от министъра на земеделието и храните (§ 5
от Преходните и заключителни разпоредби на Закона).
На основание чл. 10а, ал.4, т.2 от Закона за водите
"политиката в отрасъла водоснабдяване и канализация се
провежда от общинските съвети и кметовете на общини“,
сигнала е изпратен по компетентност на Община
Велинград.

