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Дата
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Постъпил сигнал
„Мобилен зелен
телефон“

„Зелен телефон“

Сигнал
Замърсяване на атмосферния въздух,
включително с неприятни миризми, от
дейността на пакетажен цех, собственост на
„ВАРНАПАК“ в с. Доброплодно, община
Ветрино.

Бедстващ лебед – изцапан с мазни петна, се
намира на морската гара на гр. Варна.

Отговорна институция
РИОСВ Варна

РИОСВ Варна

Предприети действия
На 02.02.2017 г. експерти на РИОСВ Варна извършиха
проверка на място на цех за производство на хартиени
торби, собственост на „Сакмаркет“ ЕООД, гр. Варна.
При проверката е констатирано, че:
 За отопление на производствените помещения се
експлоатират два котела, с мощност от 93 кW и 110 кW,
работещи на твърдо гориво (дърва и въглища). В горивната
камера на котела с по-висока мощност е установено
наличие на ПДЧ плоскости и нарязани части от дървесни
палети. Изпускащите устройства на котлите са с височина
по-ниска от билото на най-близко разположената сграда;
 В цеха се извършват дейности по офсетов и
флексо печат върху хартия за производство на опаковки,
както и почистване на оборудването с химични вещества и
смеси съдържащи органични разтворители, без извършена
регистрация по чл.30, буква „л“ от Закона за чистотата на
атмосферния въздух;
 Не е извършена класификация на генерираните от
дейността отпадъците по реда на Наредба № 2 за
класификация на отпадъците;
 Хартиени, картонени и пластмасови опаковки се
съхраняват на открито под навес. На открита площадка се
съхраняват и опаковки замърсени с опасни вещества и
отпадъци от дървени палети. Отработени масла и
бракувани партиди мастила се съхраняват в пластмасови
опаковки на закрита плащадка в цеха;
Във връзка с направените констатации при проверката на
управителя на дружеството са дадени съответните
предписания за привеждане в съответствие с изискванията
на законодателството по опазване на околната среда.
По отношение на установените нарушения на Закона за
чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление
на отпадъците, в законоустановения срок на дружеството
ще бъдат съставени актове за установяване на
административни нарушения.
Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ
Варна по сигнала за бедстващ лебед на Морската гара, гр.
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06.02.2017 г.

„Мобилен зелен
телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух, с
наличие на сажди, от дейността на ТЕЦ
„Сливен“.

РИОСВ Стара Загора
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09.02.2017 г.

„Зелен телефон“

Силен шум, излъчван от производствено
предприятие „Матраци – Симеонов“, на ул.
„Михаил Такев“ № 144, гр. Пещера. В района
има разхвърляни дървесни отпадъци.

РИОСВ Пазарджик

Варна. При проверката е констатирано, че лебедът е в
добър жизнен статус, движи се и приема храна.
Екземплярът е с голямо черно мазно петно на гърдите,
вероятно от нефтопродукти. Не са открити мъртви птици.
Със Заповед № РД 11-15/05.01.2017 г. на изпънителния
директор на Българската агенция по безопасност на
храните, на територията на гр. Варна е обявено първично
огнище на инфлуенца А (грип) при диви птици. В тази
връзка екземплярът не може да бъде изпратен за ленечие в
спасителен център или зоологическа градиа, с цел
недопускане на разпространението на болестта и
унищожаване на колекциите.
РИОСВ Варна е информирала Областна дирекция по
безопасност на храните, гр. Варна и Басейнова дирекция
„Черноморски район“ за предприемане на действия по
компетентност.
От началото на 2017 г. в РИОСВ Варна са регистрирани 7
бр. сигнала за 11 бр. мъртви лебеди, 9 бр. от които на
територията на общ. Варна и 2 бр. на територията на общ.
Шабла.
На 06.02.2017 г., от експерти на РИОСВ Стара Загора е
извършена проверка на ТЕЦ „Сливен“. При проверката не
е констатирано замърсяване на приземния въздух или
изпускане на черен дим от комина на ТЕЦ „Сливен. В
района около ТЕЦ-а са констатирани отлагания от прах и
сажди по откритите повърхности.
В експлоатация е бил водогреен котел КВГМ, с
натоварване 18.5 MW. Пречиствателните съоръжения
(четири прахоулавящи циклона) са функционирали.
Електрическа енергия не се е произвождала.
Дадени са предписания на ипълнителния директор на
„Топлофикация Сливен“ ЕАД за предприемане на мерки за
подобряване на работата на горивната инсталация и
повишаване
ефективността
на
пречиствателните
съоръжения.
На 09.02.2017 г., от експерти на РИОСВ Пазарджик е
извършена проверка на място. Установено е, че на
посочения адрес има няколко фирми с различна дейност:
производство на обувки, транспортна дейност, автосервиз
и ремонт на товарни автомобили, производство на мебели
и производство на матраци от ЕТ „Симеонов – Георги
Димитров“. Не се констатира описаното в сигнала:
разхвърляни дървесни отпадъци и излъчване на шум от
дейността на от ЕТ „Симеонов – Георги Димитров“, както
и от дейността на другите фирми на площадката.
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10.02.2017 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на р. Върбица от „Горубсо
Златоград“ АД.

РИОСВ Смолян
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17.02.2017 г.

„Зелен телефон“

От 10-12 дни, включително и в момента,
камиони депонират земна маса и бетон върху
зелената площ на буферната зона между с.
Казашко и Варненското езеро. Зелената площ,
около 20 дка е засипана.

РИОСВ Варна

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Смолян.
Установено е, че езерото на хвостохранилището към
Ермореченската обогатителна фабрика е замръзнало и
отпадъчните води от дейността не могат да се утаят и
попадат във водният обект. При преминаването на водите,
се отмиват стари отложения от хвостов пясък от бреговете
на хвостохранилището и го изнасят в река Голяма.
Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището,
преди заустването в река Голяма. На „Горубсо Златоград“
АД е приложена принудителна административна мярка и
дейността на фабриката незабавно е преустановена, до
възстановяване на нормалният експлоатационен режим на
съоръжението.
На 17.02.2017 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Варна, при която е констатирано, че:
 В УПИ – II, кв. 17 по плана на с. Казашко,
община Варна – имот общинска собственост, с
предназначение за „парк“, се извършва насипване с
изкопани земни маси и подравняване с трактор – багер;
 Разтоварването на изкопани земни маси в имота е
от два товарни автомобила (самосвали);
За извършваните дейности, на място са представени
следните документи от страна на кметство, с. Казашко:

Становище от 02.09.2013 г. на „Ландшафт“ ЕООД
за обект УПИ – II, кв. 17, с. Казашко относно
необходимостта от извършване на насипване на терена с
отпадъчна пръст, смесена с чакъл камъни за основа върху
която да се изгради новия парк;.

Проект на „Тога - 2008“ ООД от 2013 г. за обект:
„Вертикална планировка – насипно равнище за УПИ – II,
кв. 17 по плана на с. Казашко“, с възложител община
Варна.

Предложение от 03.02.2017 г. на кметство с.
Казашко до „Трейдмарк консултинг“ ЕООД за извършване
на насипване с изкопани земни маси на определени места
от имота, във връзка с изпълнение на вертикалната
планировка.

Договор от 26.01.2017 г., сключен между
„Трейдмарк Консултинг“ ЕООД (възложител) и „Строй
Транс Варна“ ЕООД (изпълнител) с предмет на договора доставка на земни маси до УПИ – II, кв. 17 по плана на с.
Казашко (Приложение 3).
При проверката не е представен договор (сключен между

възложителя (община Варна) и „Трейдмарк консултинг“
ЕООД) за извършване дейностите по насипване на терена
с изкопани земни маси и нотариален акт за собственост на
имота или договор за наем със собственика на имота.
На кмета на с. Казашко са дадени писмени предписания за
тяхното представяне в РИОСВ Варна. В изпълнение на
дадените предписания, в РИОСВ Варна е представено
Удостоверение № 130/06.03.2017 г. за насочване на
строителни отпадъци и изкопни земни маси, издадено от
община Варна. Видно от представеното удостоверение,
изкопани земни маси с код 17 05 06 образувани при
изкопни дейности на обект „Жилищен комплекс Варна
сити парк – юг“ с местонахождение: УПИ VII-538, кв. 22
по плана на ЗПЗ, гр. Варна се насочват за транспортиране
към терен, находящ се в имот в с. Казашко, УПИ II, кв. 17.
При направена справка в регистрите на РИОСВ – Варна се
констатира, че:

За инвестиционно предложение „Изграждане на
жилищен комплекс от затворен тип, включващ четери 12
етажни жилищни сгради, 620 паркоместа, общодостъпни
спортни и детски съоръжения и зелени площи“ в поземлен
имот 10135.3514.538, гр. Варна има Решение №
122(ПР)/1016 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, издадено от РИОСВ – Варна.

За инвестиционно предложение „изграждане на
парк“ в УПИ II, кв. 17 по плана на с. Казашко, община
Варна е издадено становище изх. № 08-016734(2)/15.10.2013 г. на РИОСВ - Варна по реда на Глава
втора от Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените територии;

За дейността по оползотворяване на отпадъци
„Трейдмарк консултинг“ ЕООД не притежава разрешение,
издадено съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците.
Във връзка с гореизложените факти и обстоятелства по
случая са предприети следните действия:
1.
С писмо изх. № С – 1152(2)/16.03.2017 г. на
РИОСВ – Варна е уведомена РДНСК Североизточен район
за предприемане действия по компетентност по отношение
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20.02.2017 г.

„Зелен телефон“

В с. Фъргово, община Сатовча, се извършва
незаконен добив на камък.

Министерство на
енергетиката

констатирани нарушения при осъществяване на
инвестиционното намерение „изграждане на парк“ в УПИ
II, кв. 17 по плана на с. Казашко, община Варна.
2.
Изпратена е покана с изх. № И – 168/16.03.2017 г.
на РИОСВ - Варна до „Трейдмарк консултинг“ ЕООД за
съставяне на акт за установяване на административно
нарушение.
На основание чл. 112 от АПК сигналът е препратен по
компетентност до МЕ.

