ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

1

01.12.2010 г.

Електронна поща

Добив на инертни материали,
отложения от р. Тревненска.

2

07.12.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване на водите на р. Малък Искър в
района на с. Лъга, общ. Етрополе.

РИОСВ – София

3

07.12.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
дейността на “Кроношпан България” ЕООД,
гр. Велико Търново.

РИОСВ – Велико
Търново

4

07.12.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване със строителни отпадъци,
вследствие
на
разрушаване
на
брегоукрепително съоръжение във ВС
“Русалка”.

РИОСВ - Варна

наносни

Отговорна
институция

Предприети действия

РИОСВ – Велико
Търново,
БД - Плевен

На 06.12.2010 г. експерти от БД - Плевен, съвместно с експерти от
РИОСВ - Велико Търново и Община Трявна – дирекция „ТСУ” са
извършили проверка на място.
Извършен е оглед на р. Тревненска, в регулацията на града.
Участъкът обхваща територията от входа на склада на „Топливо” по
черен път до пресичането му с реката. На срещуположния бряг е
разположен имотът на бившия завод „Иван Йонков”. Участъкът е
идентичен с описания в сигнала.
При огледа не е установено изземване на наносни материали от речното
легло. Липсвали са следи от добив в реката и следи от механизация (багер
и самосвал). Липсвали са характерните за този вид добив дънни ями.
Дворни места, граничещи в реката, съгласно кадастрална карта на града,
не съществуват в този участък. Жилищните сгради са разположени далеч
и високо от водното течение.
Проверен е бил и разположения наблизо склад на „Топливо”, в който не е
било установено наличие на инертни материали от реката.
На 07.12.2010 г. експерти от РИОСВ – София и ИАОС са извършили
проверка на място.
Не е констатирано замърсяване на река Малък Искър.
Експерти от РИОСВ – Велико Търново са извършили проверка на място.
Съставен е протокол от проверка № КЧВ-ВД-38/13.12.2010 г.
По време на проверката не са установени нарушения в работата на
инсталацията за производство на „ПДЧ”, както и на пречиствателното
съоръжение към нея. Дадени са предписания за установяване на
възможните причини за замърсяване на атмосферния въздух.
След подробно изясняване на причините за нарушения в работата на
пречиствателното съоръжение и в технологичния процес, РИОСВ ще
предприеме законосъобразни действия да задължи дружеството за
ограничаването и отстраняването им.
На 07.12.2010 г. експерти от РИОСВ – Варна и БДУВЧР са извършили
проверка по документи и на място.
С договор № РД 399-08-301/ 24.11.2010 г. ДНСК, гр. София възлага на
“КБ Инженеринг” ООД да извърши принудително изпълнение на влязла в
сила заповед № РД-14-352/24.04.2008 г. на ДНСК за премахване на
незаконен строеж “Буна – Яхтено пристанище”, реализиран в акваторията

на Черно море в зоната на морски плаж във ВС “Русалка”. Съгласно т.II
от същия договор, изпълнителят е задължен да организира процеса по
премахването на незаконно изграденото съоръжение.
С писмо № РД-399-08-304/24.11.2010 г., адресирано и до кмета на
община Каварна, ДНСК задължава окончателното почистване на
строителната площадка от строителни отпадъци, формирани при
премахването на незаконния обект да се изпълни съгласно разпоредбата
на чл. 14 от Наредба №13/23.07.2001 г. на МРРБ, а именно от кмета на
община Каварна.
От страна на РИОСВ – Варна са дадени предписания на кмета на община
Каварна за предоставяне на информация за маршрута на
транспортираните отпадъци, за мястото и лицето по чл.12 от Закона за
управление на отпадъците, приело отпадъците за последващо третиране,
както и за тяхното количество.

