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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1

06.10.2010 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Кърджали на 02.10.2010 г.

РИОСВ – Хасково

2

06.10.2010 г.

Електронна поща

Неприятни миризми от бояджийска
работилница в кв. Средна кула, гр. Русе.

РИОСВ - Русе

Предприети действия
На 04.10.2010 г. в РИОСВ – Хасково постъпва информация за наличие на
силна миризма на развалени яйца в кв. Веселчани, гр. Кърджали в 19.37 ч.
на 02.10.2010 г.Данните на автоматична измервателна станция ”Студен
кладенец” гр. Кърджали показват, че на 02.10.10 г. е имало превишение
на праговата стойност за средночасовата норма от 350 µg/m3 за серен
диоксид в 12 ч. В следващите часове до 20 ч. стойностите са паднали до
17.62 µg/м3 . За часовете от 17 ч. до 20 ч. посоката на вятъра в гр.
Кърджали се е променила от югоизток в югозапад.От посоченото не може
да се прави връзка между констатираната миризма в кв. Веселчани, гр.
Кърджали в 19.37 ч. на 02.10.2010 г. и емисии на серен диоксид от “ОЦК”
АД – Кърджали за този час.Предвид разположението на “ОЦК” АД –
Кърджали, кв. Веселчани, депо за ТБО, гр. Кърджали и посоката на
вятъра за посочения час може да се допусне, че източника на миризмата е
депото за ТБО – Кърджали.
Бояджийската работилница е обект на многократни проверки от страна на
РИОСВ – Русе от 2007 г.
При първоначална проверка е установено, че в пристройки към основната
жилищна сграда в гр. Русе, кв. “Средна кула”, ул. “Димитър Талев” № 29,
собственикът извършва изчукване, шкурене и боядисване на моторни
превозни средства, за чиито дейности не разполага с изискващите се
документи. На собственика е връчен Предупредителен протокол, с
предписания за незабавно преустановяване на извършваната дейност, до
получаване на съответните разрешителни документи. Предупредителният
протокол е препратен, за сведение и предприемане на действия по
компетентност до община Русе и РИОКОЗ – Русе.
На 22.05.2008 г. експерти на РИОСВ – Русе са констатирали нарушение
на дадените предписания , за което е съставен Акт за установяване на
административно нарушение и е издадена Заповед № 178/30.05.2008 г. за
преустановяване на бояджийските дейности от ЕТ “Банаги – Валентин
Тодоров”.
По повод на две нови жалби, с вх. ВСП-1022/25.05.2010 г. и АО
2825/03.05.2010 г. по същия проблем, екип от експерти са извършили
проверка на място след 18 часа и е констатирано следното:
- извършва шкурене на заден капак на лек автомобил.
- Не е нарушена целостта на поставените два броя пломби на камерата за
боядисване на моторни превозни средства.
Дадени са предписания за незабавно преустановяване извършването на
дейностите за подготовка, шкурене и китване на автомобили до
получаване на Разрешение за ползване от Община Русе.

3

07.10.2010 г.

“Зелен телефон”

4

13.10.2010 г.

Електронна поща

5

18.10.2010 г.

“Зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния въздух от
частен дом, вследствие на горене на
траверси с цел поддържане на парно, на ул.
“Мара Бунева” № 46, кв. Орландовци.
Замърсяване на АВ вследствие на
нерегламентирана дейност със скраб в гр.
Елин Пелин.

район Сердика
Столична община

Мандрата, намираща се край с. Самуил
замърсява с отпадъчни води водоем
“Хърсово”. Има измряла риба.
Нерегламентираното изпускане става в
нощните и/или сутрешни часове.

РИОСВ - Русе

РИОСВ - София

В РИОСВ – Русе е представено Удостоверение № 182/21.09.2010 г. от
Община Русе за въвеждане в експлоатация за строеж: “Автодиагностичен
пункт ЗП 52м2” (промяна предназначението на гараж и стопанска
пристройка, без изчукване и боядисване).
След полученото Удостоверение експерти на РИОСВ – Русе са
извършили проверка на дейността на въведения обект, съгласно
изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите на летливи
органични съединения при употребата на органични разтворители в
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. На 22.10.2010 г. е
констатирано наличие в обекта на опаковка от 2 килограма китполиестерен “S71”, производство на I.C.R.S.r.A – Италия. Същият е
обозначен в съответствие с изискванията на чл.5 от цитираната наредба.
Дейността на “Автодиагностичен пункт ЗП 52м2” ще продължи да бъде
обект на проверки от страна на РИОСВ – Русе, по компоненти и фактори
на околната среда.
Препратен за изпълнение по компетентност на район Сердика, Столична
община.

На 20.10.2010 г. експерти от РИОСВ – София са извършили съвместна
проверка с представители на общинска администрация – гр. Елин Пелин.
Констатирано е, че в частен имот, находящ се в местност “Ильова
круша”, землище на гр. Елин Пелин се съхраняват отпадъци от различен
вид: моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, железен скрап и пластмасови отпадъци от
“Баумит” ЕООД.
При проверката не е установено изгаряне на отпадъци, както и
предварително третиране на събраните отпадъци.
На основание чл. 93, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, на
собственика на имота е дадено предписание за почистване на терена.
На 08.08.10 г. след получаване на сигнал в РИОСВ – Русе за изтичане на
замърсени отпадъчни води в язовир “Хърсово”, експерти на РИОСВ –
Русе съвместно с БДУВ “ДР” са извършили проверка на място.
Констатирано е следното: Пречиствателната станция за отпадъчни води
(ОВ) на мандрата не работи. Взети са водни проби, които показват
отклонение по показателите за приемник “втора категория”, в ОВ от
изхода на мандрата. Замърсяването, по трасето на изтичане на ОВ,
намалява и в чашата на язовира няма отклонение от допустимите норми.
За установеното нарушение, на ф. “Булмилк-2010” ООД експлоатираща
мандрата, е съставен Акт за установено административно нарушение – за
неработещи пречиствателни съоръжения.
Дадени са предписания за предприемане на технически мерки за
пломбиране на съоръженията и преустановяване изтичането на
отпадъчни води към язовир “Хърсово”.
На 30.09.10 г. е извършена проверка на дадените предписания и не е

6

20.10.2010 г.

“Зелен телефон”

7

20.10.2010 г.

Електронна поща
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26.10.2010 г.

“Зелен телефон”

9

26.10.2010 г.

“Зелен телефон”

10

29.10.2010 г.

“Зелен телефон”

В момента в река Бързия тече тиня,
изпусната от ВЕЦ “Бързия”, който се
намира в м. “Изравнитела”.
Наличен проблем със сметосъбирането на
ул. Русалка, кв. АПК, гр. Стара Загора.
Наличие на нерегламентирано сметище,
образувано и увеличаващо се от около 3-4
месеца насам, на пътя в посока от гр.
Годеч за с. Равна.
Лъвица от зоопарк в гр. Павликени е в
тежко състояние.

Замърсяване на атмосферния въздух
вследствие на горене на гуми, на бул.
“Илиенци” № 64, кв. “Военна рампа”.

БД - Плевен

установено изтичане на ОВ. Водите се извозват до ГПСОВ – Разград.
На 18.10.10 г. е извършена нова проверка на място, при която също не са
констатирани нарушения на дадените предписания. Установено е
използване на нерегламентирано гориво, поради което е съставен акт по
Закона за управление на отпадъците.
На 02.11.2010 г. отново е извършена проверка и е установено следното:
ПСОВ е почистена и въведена в експлоатация, ОВ продължават да се
извозват до ГПСОВ. Установена е повреда на един противопожарен
хидрант, от който изтича вода до дерето. Дадени са предписания за
предприемане на мерки за предотвратяване на теча.
Препратен по компетентност на Басейнова дирекция – Плевен.

Община
Стара
Загора
Община Годеч

Препратен за изпълнение по компетентност на община Стара Загора.

РИОСВ – Велико
Търново

На 04.10.2010 г. експерти на РИОСВ – В. Търново са извършили проверка
на място в зоопарк, гр. Павликени.
Констатирано е не доброто здравословно състояние на лъвицата.
Извършените ветеринарномедицински прегледи до момента на
проверката не показват възможност за трайно лечение.
Изискана е епикриза на ветеринарния лекар за здравословното състояние
на лъвицата. Заключението от която е, че заболяването ревматоиден
артрит е прогресиращо, неизлечимо, въпреки прилаганото лечение, тъй
като са настъпили необратими изменения в тазобедрените стави.
Мерките, които следва да се предприемат относно здравословното
състояние на лъвицата, не са от компетентността на РИОСВ.
Препратен за изпълнение по компетентност на Столичен инспекторат,
Столична община.

Столичен
инспекторат,
Столична община

Препратен за изпълнение по компетентност на община Годеч.

