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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1.

01.06.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване на реките Юговска и Чая от
утайниците край град Лъки.
Наличие на нерегламентирано сметище в
района на хвостохранилището на гр. Лъки.

РИОСВ - Смолян

2.

01.06.2010 г.

Електронна поща

В село Добродан, област Ловеч работи
фирма ЕТ “Сашо Александров”, която се
занимава с производство на столове и маси.
Същата замърсява водите на близката река
с отпадъчен продукт.

РИОСВ – Плевен

Предприети действия
Във връзка със сигнала експерти на РИОСВ – Смолян са извършили
проверка на река “Юговска” и хвостохранилище “Лъки - 2” - комплекс
към “Лъки Инвест” АД, гр. Лъки. Констатирано е следното:
В участъка на р. Юговска , от рудник Джурково, намиращ се на 5 км. от
центъра на гр. Лъки, до вливането й в река Чепеларска (наричана още
река Чая) не е констатирано наличие на умряла риба или видимо
замърсяване от хвостохранилище “Лъки – 2” - комплекс. Реката е чиста и
бистра.
По отношение на голямото нерегламентирано сметище в района на
хвостохранилището на гр. Лъки, става въпрос за общинското депо, което
се експлоатира от 1990 г. и е с площ 5.263 дка. Депото се намира в
близост до хвостохранилището на “Лъки Инвест” АД, гр. Лъки и от
03.05.2010 г. в изпълнение на Заповед № РД-08-1553/21.10.2009 г. на
директора на РИОСВ е прекратено депонирането на отпадъци на него.
Отпадъците се извозват на Регионално депо за ТБО, гр. Асеновград. През
2009-2010 г. общината с техническа помощ от ОП “ОС” е изготвила
проект за ликвидация на депото, който предстои да бъде внесен в МОСВ
за финансиране през следващата 2011 г.
На 14.06.2010 г. е направена проверка и от експерти на РИОСВ –
Пловдив по поречието на река Чая. При проверката не е констатирано
наличие на замърсяване или видимо отлагане на замърсяващи вещества в
реката и по бреговете й.
На 01.06.2010 г. експерти на РИОСВ - Плевен са извършили проверка в
района описан от сигналоподателя – бивш стопански двор, землище с.
Добродан, община Троян, област Ловеч.
Проверката е направена в присъствието на инспектор от общинска
администрация Троян. Констатирано е следното:
Посочената в сигнала като нарушител фирма ЕТ “Сашо Александров” не
е открита в описания район, както и в търговския регистър за община
Троян. В района на с. Добродан единствено фирма “Мебеликс” ООД е с
предмет на дейност производство на мебели. Дружеството осъществява
производствената си дейност в собствен имот - част от бившия стопански
двор. В близост до границите на бившия стопански двор на с. Добродан
не протича река. При направения оглед на производствената база и
съседните терени е установено, че извън имота на дружеството, в съседен
общински терен, има натрупани отпадъци /дървесни трици, частици и
прах/ с количество около 7 м3. Не е констатирано изхвърляне на
отпадъци от фирмата на други терени.

3.

01.06.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване водите на река Суходолска от
заустване на отпадъчни води.

РИОСВ - София

4.

04.06.2010 г.

Зелен телефон

На ул. “Несебър” № 22 А, ж.к. “Красна
поляна”, се намира фирма за изкупуване на
цветни и черни метали.
Търговската дейност се извършва извън
регламентираната
за
тази
дейност
площадка – на ул. “Народоволец”.

РИОСВ - София

5.

09.06.2010 г.

Зелен телефон

Столичен
инспекторат
към
Столична община

6.

10.06.2010 г.

Зелен телефон

Нерегламентирано изхвърлени чували с
отпадъци от дясната страна на пътя за
Бистрица, там където Бистришко шосе и
бул. “Св. Климент Охридски” се срещат на
Околовръстен път.
Наличие на нерегламентирано сметище,
над комплекс Плиска, по пътя за лозята.
Сметището се състои предимно от
строителни отпадъци и пръст. Като една от
посочените фирми нарушители е ф.
“Жизел”. Общината не предприема
действия.

РИОСВ - Монтана

Направено е предписание на управителя на дружеството да извърши
почистване на съседния общински терен от натрупаните дървесни
отпадъци.
РИОСВ – София е изпратила писмо до р-н “Люлин” и р-н “Красна
поляна”, Столична община, за предприемане на действия по
компетентност по сигнала, във връзка с правомощията на органите за
местно самоуправление съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 15, ал. 1, т. 9 от
Закона за опазване на околната среда (обн.ДВ бр.91 /2002 г.).
Експерти от РИОСВ – София, съвместно с III – РПУ, СДВР, са
извършили проверка на място на площадка. Установено е следното:
Площадката, посочена в сигнала на ул. “Несебър” е с точно
местонахождение – гр. София, Столична община, р-н “Красна поляна”, м.
Факултета, ул. “Народоволец”, кв. 36 по плана на града. Площадката
включва закрито складово помещение и дворна част, изцяло е оградена с
настилка от бетон и чакъл, и има възможност за извършване на товароразтоварна дейност. На територията на площадката са поставени 2 бр.
метални контейнери, които се захващат с щипки и така се извозват със
специализиран транспорт събираните и съхранявани в тях отпадъци от
черни и цветни метали. Монтирани са и 2 бр. кантари за притегляне на
постъпващите отпадъци. За извършваните покупки на отпадъци от
метали се водят записи в заверените от Столична община Регистри за
покупките и продажбите на черни и цветни метали.
Не е установено разпиляване на отпадъци извън терена на площадката
или на улицата.
Дружеството извършващо търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали има издадено удостоверение от РИОСВ – София, съгласно
чл.54, ал.4, т.3 от Закона за управление на отпадъците и Лицензия,
издадена от МИЕ за ТДОЧЦМ.
От извършената проверка на място и по документи не са установени
нарушения от юридическото лице относно нерегламентирано извършване
на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на и извън
описаната площадка.
Препратен за предприемане на действия по компетентност към Столичен
инспекторат.

На 11.06.2010 г. е извършена проверка на място съвместно с експерти от
РИОСВ – Монтана, представител на община Монтана и сигналоподателя.
Провереният терен в местността „Парта” над к-с „Плиска”, около черния
път минаващ между Подстанция „Жеравица” и цех за производство на
боза, на около 300 м от ул. „Патриарх Евтимий” в посока към лозята, е
замърсен с купчини земна маса примесена с бетон и асфалт, локализирани
на 7 места. Към момента на проверката, причинителят на отпадъците не е
установен.

7.

14.06.2010 г.

Зелен телефон

Между района на местност “Беклемето” и
заслон “Орлово гнездо” се карат моторни
превозни средства – АТВ.

8.

14.06.2010 г.

Електронна поща

Отправено запитване относно статута на
река Искър в района между град Искър и
село Елисейна.

9.

14.06.2010 г.

Електронна поща

Отправено запитване относно иницииране
на проверка касаеща преместването на
балкански поток, намиращ се на
територията на община Ботевград, село
Краево.

Дадено е предписание до кмета на община Монтана да установи
причинителя на отпадъците и да му възложи почистване на терена. В
случай, че причинителят на отпадъците не бъде установен, Община
Монтана да предприеме действия за почистване на замърсения терен .
ДНП - Централен Началник сектор “Охрана и контрол” към ДНП - Ц. Балкан е провел
Балкан
разговор с лицето, подало сигнала.
Установено е, че действително в посочения район и период АТВ-та са се
движели без издадено разрешително и с висока скорост, с което са
застрашавали сигурността на туристите.
В тази връзка, със Заповед на Директора на парка, изх. № РД- 122
17.06.2010 г., е организирана и проведена на 19.06.2010 г. специализирана
акция по преустановяване извършването на административни нарушения
по т.12 от раздел 4.0 на Плана за управление на НП Централен Балкан движение и престой на МПС-та в НП извън определените и обозначени за
тази цел пътища и без издадени от ДНП разрешителни.
Акцията е проведена от 8.00 ч. до 17.00 ч. на 19.06.2010, със съдействието
на РПУ Троян и РПУ Карлово, в следните райони:
- Първа група – пътя за вр. Ботев, м. Юрушка грамада – служители от ПУ
Калофер и ПУ Тъжа;
- Втора група – м. Табите под вр. Марагидик – служители от ПУ Стоките;
- Трета група – м. Беклемето (пътят от Чучул) – служители от ПУ Тетевен
и ПУ Троян;
- Четвърта група – м. Орлово гнездо до х. Дерменка.
В резултат на извършената акция са съставени 3 предупредителни
протокола за извършване на движение с МПС без издадено разрешително
и един Акт за установяване на административно нарушение за движение
по маршрут х. Дерменка – Троянски проход без разрешително и без
регистрационни табели.
БД - Плевен
Съгласно чл.11, т.1 от Закона за водите „Публична държавна собственост
са следните води и водни обекти: водите на реките и принадлежащите им
земи…” . В случая река Искър в участъка между град Нови Искър и с.
Елисейна е публична държавна собственост.
За поставените от сигналоподателя въпроси, по отношение на
риболовния билет, включени ли са в неговата цена разходи по
почистване, поддържане и зарибяване, компетентен орган е
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към
Министерството на земеделието и храните.
БД - Плевен
Началникът на отдел „Контрол, връзки с други институции и
информиране на обществеността” е провел разговор с подателя на
сигнала за доизясняване на обстоятелствата, за кое водно тяло (рекичка)
става дума. Гражданинът е насочен към експертите от Регионално водно
бюро – София. Проведена е среща между служителите на бюрото и
подателя на сигнала. Изяснени са обстоятелствата и е планирана
проверка на място през месец юли, на която да присъства и подателя на
сигнала.

10.

16.06.2010 г.

Електронна поща

Нарушаване спокойствието на гнездящи
защитени птици в село Кривонос, област
Перник, община Брезник.

РИОСВ - Перник

На 17.06.2010 г. е предприета проверка на място от експерти на
РИОСВ-Перник, в присъствието на лицето подало сигнала и жители на с.
Кривонос, община Брезник. Установено е разораване на земеделски земи
на площ, близо 60 дка. До настоящата година тези земи са стопанисвани
като ливади – за паша и коситба. Заснети са географски координати на
точки от територията, обект на проверката. При отлагане на заснетите
координати на КВС е установено, че земите попадат в границите на
Защитена зона за опазване на дивите птици (ЗЗ)„Ноевци” с код BG
0002089, част от Националната екологична мрежа „Натура
2000”.ЗЗ”Ноевци” е обявена със Заповед № РД-808/06.11.2008 г. на
Министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 108/2008 г.) В т.5.1 на
заповедта, в границите на защитената зона се забраняват дейностите по
залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения.
На кмета на селото е дадено предписание за спазване и контрол на
Заповед № РД-808/06.11.2008 г. на Министъра на околната среда и
водите.

11.

16.06.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в
района на село Драгижево, от горене на
отпадъци в село Шереметя, област Велико
Търново.

РИОСВ – Велико
Търново

На 17.06.2010 г. е извършена проверка по сигнала, за горене на
общинското сметище в с. Шереметя, общ. В.Търново. Издадено е
предписание на оператора на депото за преустановяване горенето на
депото и своевременното му запръстяване. От 18.06.2010 г. фирма
"Пътни строежи" ЕООД е започнала запръстяване на мястото, където
депото тлее.

12.

22.06.2010 г.

Зелен телефон

В Гранд хотел България, гр. Бургас, в
централното фоайе на хотела, в клетка се
държи папагал “Жако” във видимо много
лошо състояние.

РИОСВ - Бургас

Експерти от РИОСВ - Бургас са извършили проверка незабавно (на
23.06.2010 г. сутринта) на посоченото място. Към момента на извършване
на проверката не е констатирано присъствието на какъвто и да е папагал в
клетка. Разпитани са служители на рецепцията и охраната на хотел
България, които не са потвърдили за присъствието на такава птица във
фоайето на хотела.

