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

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

1.

11.05.2010 г.

Зелен телефон

Нерегламентирано заустване на отпадни води в
язовир Студен кладенец, община Кърджали.

БД - Пловдив

2.

14.05.2010 г.

Електронна поща

1. Наличие на незаконно сметище по
протежението на околовръстен път на град
Свиленград.

1.
РИОСВ
Хасково

–

1. На 27.05.2010 г. е извършена проверка на място. Извършен е оглед за наличие
на нерегламентирани сметища в отсечките Свиленград - ГКПП "Капитан
Андреево" и Свиленград - ГКПП "Капитан Петко войвода". Регистрирано е
образувано нерегламентирано сметище на границите на ромската махала, гр.
Свиленград, местността “Орманя”. В срок до 11.06.2010 г. сметището ще бъде
почистено за сметка на община Свиленград.

2.
РИОСВ
Стара Загора

–

2. На 18.05.2010 г. е извършена съвместна проверка на място с представители на
община Тополовград и експерти от РИОСВ – Стара Загора. Констатирано е
следното:
1. Покрай път, водещ до участъците на депо за неопасни отпадъци на община
Тополовград, местност “Додова чешма”, по протежение на около 30 м са
установени замърсявания с купчини смесени битови и строителни отпадъци;
2. На отсечка, водеща до бивша асфалтова база в северната част на града, са
констатирани локални замърсявания с битови отпадъци.
На кмета на община Тополовград са издадени задължителни предписания за
предприемане на действия за почистването на замърсяванията и мерки за
недопускане на повторни такива. Общинска администрация – Тополовград се
задължава да представя ежемесечна информация в РИОСВ – Стара Загора за
състоянието на почистените терени с постоянен срок.
Извършена е проверка от представители на кметство с. Долно Камарци.
Констатирано е, че обекта не работи.

2. Наличие на незаконно сметище на изхода на
град Тополовград, в посока град Елхово.

3.

14.05.2010 г.

Електронна поща

4.

15.05.2010 г.

Зелен телефон

В с. Долно Камарци, Софийска област се
намира обект “Габарника” с неизвестен
собственик и дейност. По време на работа се
наблюдава голяма запрашаемост и високи
вибрации.
В очертанията на с. Люлин, община Перник, се
разширява път поради което, предстои

Извършена е проверка от експерт на Басейнова дирекция - Източнобеломорски
район, гр. Пловдив – сектор Кърджали. При проверката е извършен оглед на
част от бреговата ивица на язовир “Студен кладенец”, в землището на село
Гняздово, община Кърджали - бивша почивна база на “Арда инструмент”АД, гр.
Кърджали. Почивната станция разполага със собствена канализационна система,
заустена към съществуваща септична яма, намираща се на брега на язовира, на
север от гореописания имот. Почивната станция в момента на проверката не е
функционирала. Не е констатирано заустване на отпадъчни води във язовир
“Студен кладенец”.

РИОСВ – София

РИОСВ – Перник

Препратен за предприемане на действия по компетентност към община Перник.

нерегламентирано изсичане на крайпътните
дървета.
Замърсяване с отпадни води, на ул. Тобеница,
град Дупница, и водите на река Бистрица.

5.

17.05.2010 г.

Електронна поща

РИОСВ – Перник

6.

17.05.2010 г.

Електронна поща

На ул. “Г. Димитров” № 12, с. Джинот, община
Стралджа, област Ямбол, се горят отпадъци и
тор от съседни на сигналоподателя имоти,
вследствие на което се замърсява атмосферния
въздух.

РИОСВ – Стара
Загора

7.

18.05.2010 г.

Зелен телефон

Строеж на соларна инсталация в регулацията на
село Гуцал, общ. Самоков.

РИОСВ – София

8.

20.05.2010 г.

Електронна поща

Отправено запитване, относно статута на извор
“Светена вода” в полите на Витоша, над кв.

РИОСВ – София

На 18.05.2010 г. експерти от РИОСВ – Перник, съвместно с управителя на „В и
К – Дупница” ЕООД и главния инженер на община Дупница са извършили
проверка на място на ул. „Тобеница” в гр. Дупница (находяща в района на
стария Хлебозавод). От извършената проверка е установено следното:
Улица „Тобеница” e разположена на левия бряг на р. Бистрица. От едната си
страна граничи с р. Бистрица, а от другата с четири жилищни сгради.
Отпадъчните води от жилищните сгради са заустени в реката (на левия скат)
посредством канали, минаващи под улицата. По левия скат на реката през същия
участък преминава събирателен канализационен колектор, стопанисван от „В и
К – Дупница” ЕООД.
Съгласно разпоредбите на чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67
/1999 г.): „Кметът на общината контролира изграждането, поддържането и
правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за
пречистване на битовите отпадъчни води”.
В тази връзка и съобразно правомощията на Директора на РИОСВ – Перник
съгласно чл. 14, ал. 4, във връзка с чл. 148, ал. 3 от ЗООС, на основание чл. 155,
ал. 2 от ЗООС, на кмета на община Дупница е дадено предписание да представи
в РИОСВ – Перник техническо решение с възможно най-кратки срокове за
разрешаване на проблема и преустановяване изтичането на непречистени
отпадъчни води в р. Бистрица от колекторите на жилищните сгради на ул.
„Тобеница” в гр. Дупница.
На 27.05.2010 г. е извършена съвместна проверка на място с представители на
община Стралджа и експерти от РИОСВ – Стара Загора, в присъствието на
сигналоподателя.
Предоставени са информация и документи /констативен протокол и
предписания/ за извършена предшестваща проверка на 17.05.2010 г. от община
Стралджа. След извършения оглед на място е констатирано следното:
- наличие на купчина слама в съседен двор – около 0.5 куб.м.;
- наличие на остатъци от стари изгаряния от малки количества растителни
отпадъци пред съседна входна врата;
- около 0.5 куб.м. изгоряла слама и торови отпадъци пред съседна входна врата.
На тротоарната площ пред една от къщите, не са констатирани замърсявания с
торови отпадъци. Същите са почистени след извършена проверка на 17.05.2010
г. и съответно дадени предписания от община Стралджа.
Към момента на проверката не е констатирано горене на отпадъци. Във връзка с
направените констатации, до кмет на община Стралджа са дадени задължителни
предписания за предприемане на действия за почистване на замърсяванията и
мерки за недопускане на повторни такива.
В РИОСВ-София не са постъпвали документи и информация за инвестиционно
предложение на строеж на соларна инсталация в регулацията на с. Гуцал, общ.
Самоков. По информация от отдел „Екология и озеленяване” към община
Самоков в общината няма данни за строеж на соларна инсталация в с. Гуцал.
В РИОСВ – София няма налична информация за съществуването на извор
„светената вода” над кв. „Бояна”, гр. София.

Бояна.

9.

21.05.2010 г.

Зелен телефон и
Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух със серен
диоксид от Оловно-цинковия комбинат в град
Кърджали.

РИОСВ –
Хасково

10.

21.05.2010 г.

Зелен телефон

11.
12.

25.05.2010 г.
27.05.2010 г.

Електронна поща
Зелен телефон

Участъка
между
Централни
Хали
и
Административния съд е замърсен с битови
отпадъци.
Сеч на дървета
През почивните дни 05-07.05.2010 г. водите на
язовир Кърджали са били замърсени, черни на
цвят.

Столичен
инспекторат към
Столична община
Община Ловеч
БД – Пловдив

13.

27.05.2010 г.

Електронна поща

Община Разград

14.

28.05.2010 г.

Зелен телефон

Нерегламентирано сметище в района на град
Разград.
В село Черноземен, община Калояново, има
розоварна, от която чрез тръба се изхвърля
мазут
във
водите
на
река
Стряма.
Замърсяването се наблюдава в момента.

РИОСВ
Пловдив

–

За изясняване на обстоятелствата около споменатия в сигнала извор, както и за
уточняване неговото местоположение спрямо границите на ПП Витоша, е
необходимо да бъде упоменато точното местонахождение на извора – номер на
имот или координатни точки. Необходимо е, да бъде подробно описан и
маршрутът (начинът на достъп) до мястото.
В автоматична станция “Студен кладенец” на ИАОС, гр. Кърджали на
21.05.2010 г. са измерени стойности за съдържание на серен диоксид, които не
превишават праговата стойност за средночасова норма от 350 мкг/м3
На станцията на “ОЦК”АД, гр. Кърджали , която се намира в промишлена зона,
са регистрирани единични високи моментни стойности, във връзка с което е
предприето спиране на агломерационна машина в Инсталацията за производство
на олово. При извършена проверка от експерти на РИОСВ – Хасково на
“ОЦК”АД, гр. Кърджали в 10 часа, агломерационната машина не е работела.
Препратен по компетентност до Столичен инспекторат.

Препратен по компетентност до община Ловеч.
На 28.05.2010 г. е извършен оглед на района под село Борш, община Кърджали.
Видимо не се наблюдават замърсявания. В акваторията на язовира в района са
издадени няколко разрешителни за ползване на воден обект – за отдих и воден
спорт и риборазвъждане по Закона за водите.
Резултатите от извършвания собствен мониторинг, съгласно изискванията на
настоящите разрешителни не показват превишаване на концентрациите на
замърсяващи вещества с нормативните изисквания.
Препратен по компетентност до община Разград.
На 01.06.2010 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ - Пловдив и
Регионална лаборатория - Пловдив на обект „Розоварна – с. Черноземен”,
собственост на „Розабул” ООД.
Констатирано е, че обекта е отдаден под наем на фирма „Интермед 1” ЕООД.
Обектът работи от 22.05.2010 г., като се преработва розов цвят в цеховете за
дестилация и екстракция. Отпадъчните води от обекта след отделяне на розовите
джибри заедно с охлаждащите води заустват в р. Стряма, съгласно издаденото
Разрешително за заустване. При оглед на мястото на заустване на отпадъчните
води не се забеляза разлив или следи от мазут в реката или на самото място. В
присъствието на представители на „Розабул” ООД, „Интермед 1”ЕООД,
експерти от РИОСВ-Пловдив и РЛ-Пловдив е взета водна проба от отпадъчните
води в мястото на заустване в р. Стряма. Взети са водни проби от реката на 150
м преди точката на заустване и 150 м след нея.
При оглед на обекта не се забеляза разливи на мазут. Мазута се съхранява в
цистерна, разположена върху циментирана площадка.

