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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

03.02.2016 г.

Електронна поща

Заустване на отпадни води от с. Душанци
преди ПСОВ, в р. Тополница.

РИОСВ София

2

15.02.2016 г.

Електронна поща

Горене на гуми в кв. „Красна поляна“, гр.
София.

РИОСВ София

Предприети действия
На 11.02.2016 г., от експерти на Регионалната инспекция
по околната среда и водите (РИОСВ), гр. София, съвместно
с
представители
на
Басейнова
дирекция
за
Източнобеломорски район, е извършена проверка на
ПСОВ Душанци.
При проверката е констатирано следното:
Пречиствателната станция не е функционирала и в тази
връзка е констатирано неизпълнение на даденото от
РИОСВ София предписание при проверка, извършена на
02.12.2015 г., (в срок до 05.01.2015 г., да се монтира помпа
и въведе в експлоатация ПСОВ Душанци). За
констатираното нарушение, от РИОСВ София ще бъде
съставен акт за установяване на административно
нарушение на кмета на община Пирдоп, с последващо
издаване на наказателно постановление.
На входната шахта на ПСОВ, постъпващите отпадъчните
води са били отклонени, по авариен изход, към р.
Тополница.
Помпата (на входа на ПСОВ) не е била монтирана, но е
доставена на обекта. Съгласно представения Констативен
протокол на община Пирдоп (от 21.01.2016 г.) помпата не е
монтирано поради заледяване на биобасейните. При
проверката, биобасейните са били частично размразени.
Дадено е предписание на кмета на община Пирдоп, в срок
до 17.02.2016 г., да се въведе в работен режим ПСОВ
Душанци, за което писмено да се уведоми РИОСВ София.
С писмо от 19.02.2016 г. община Пирдоп е информирала
РИОСВ София, че общината е изпратила писмо до
фирмата изпълнител на обекта (Консорциум "Витковице
Интерпром Пауер Инженеринг") за предприемане на
незабавни мерки за монтиране на помпата на входната
шахта на ПСОВ и въвеждане на станцията в работен
режим.
С писмо изх. № С33/16.02.2016 г. на РИОСВ София,
сигналът е изпратен по компетентност на кмета на район
„Красна поляна“, Столична община и Столичен

3

16.02.2016 г.

Електронна поща

Изсичане на дълготрайната
растителност в гр. Нова Загора.

декоративна

Община Нова Загора

4

17.02.2016 г.

„Зелен телефон“

Наличие на нерегламентирано сметище в с.
Кътина, район „Нови Искър“, гр. София, в
близост до водоем. Всеки ден отпадъци се
изсипват и в близко разположено дере.

РИОСВ София

5

25.02.2016 г.

Електронна поща

Липса на реакция от РИОСВ Бургас по
подадена в инспекцията преписка.

РИОСВ Бургас

инспекторат - район „Красна поляна“.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Нова Загора.
На 25.02.2016 г., от експерти на РИОСВ София, съвместно
с представители на районна администрация „Нови Искър“,
е извършена проверка „на място“, като са обходени 5
водоема, разположени в землището на с. Кътина, район
„Нови Искър“, гр. София.
При проверката е констатирано следното: Водоем „Алула“
– не са констатирани замърсявания с отпадъци; Водоем
„Тайна“ – не са констатирани замърсявания с отпадъци;
Водоем „Синия вир“ - не са констатирани замърсявания с
отпадъци; Водоем „Езерото“ - не са констатирани
замърсявания с отпадъци; Водоем „Изомат“ – по
протежение на черен път (свързващ пътя гр. Нови Искър –
с. Кътина) и водоема са констатирани локални
замърсявания със строителни отпадъци. По данни на кмета
на селото, теренът около водоема е частна собственост.
Дадено е предписание на кмета на район „Нови Искър“, в
срок до 25.03.2016 г., да се установи собствеността на
терена, замърсен с отпадъци, и да се предприемат действия
за почистване на строителните отпадъци, за което писмено
да се уведоми РИОСВ София.
РИОСВ София ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание и при констатирано
неизпълнение ще приложи съответните административно –
наказателни мерки.
Преписката е постъпила в РИОСВ Бургас с вх. №
5931/13.01.2016 г. В законовият 14-дневен срок (на
27.01.2016 г.) РИОСВ Бургас е информирал възложителя,
че имотите за новото ИП попадат в Натура зона
„Котленска планина“ за опазване на дивите птици и в
Натура зона „Луда Камчия“ за опазване на природни
местообитания и на дивата флора и фауна. След постъпила
информация, от възложителя, по чл. 10, ал. 1 от Наредбата
по ОС с дата 09.02.2016 г., в законовия срок от един месец
с дата 17.02.2016 г. възложителят е уведомен от РИОСВ
Бургас за отстраняване на неточности в документацията.
На 25.02.2016 г., в РИОСВ Бургас е получено ново
уведомление по електронната поща, след което на дата
26.02.2016 г. е издадено Решение № БС-4-ПрОС за
преценяване
вероятната
степен
на
отрицателно
въздействие върху защитените зони.
Решението е

изпратено на възложителя по пощата и на електронния
адрес.

