ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА ПЕРИОДА
1- 30 АПРИЛ 2010 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия
На 08.04.2010 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ Враца и представител на община Мездра на кравеферма в местността
„Земинец”, землището на с. Долна Кремена.
Констатирано е, че в кравефермата, в две съседни сгради се отглеждат 30
бр. крави и 30 бр. телета. Животновъдното стопанство се намира извън
населеното място на терени закупени от община Мездра и определени за
извършване на животновъдна дейност. За събиране на торовата течност
към двата обора има изградени утаителни шахти и две бетонови изгребни
ями към всеки обор, съответно с обем 50 м3 и 30 м3. В момента на
проверката ямите имат свободен обем и около тях няма разливи. Не е
констатирано изтичане на торова течност към съседната река Върбешка.
Твърдият торов отпадък се събира ръчно в каруца и ежедневно се извозва
на общински терен, определен за торова площадка от община Мездра. Не
е констатирано нерегламентирано изхвърляне на торов отпадък.
Полученият сигнал в РИОСВ - София е предаден на специалисти от
Столичен инспекторат към район “Илинден” и район “Люлин”, които на
01.04.2010 г. са извършили проверка на р. Суходолска, в горецитирания
район, при която е установено:
1. При оглед на р. Суходолска в района на Западен парк, зад
бензиностанция “Шел” не е констатирано замърсяване на водата в реката,
както и допълнително оцветяване.
2. По данни на еколога на р-н “Люлин” в горецитирания район и в
близост до р. Суходолска няма изграден и функциониращ бетонов център.
Във връзка с горните констатации вероятното замърсяване на р.
Суходолска в района на Западен парк е инцидентно и източникът на
замърсяване не може да бъде установен.

1.

01.04.2010 г.

Зелен телефон

В община Мездра, в землището на с.Долна Кремена,
местност Заминец - по посока Боденец, пътя към
вилната зона и по протежение на реката има
замърсяване с отпадъци, както и с оборска тор. В
реката се заустват и непречистени отпадъчни води
от ферма за едър рогат добитък.

РИОСВ - Враца

2.

01.04.2010 г.

Зелен телефон

Замърсяване на реката, преминаваща през Западен
парк - района на Орион - зад бензиностанции „Шел”.
Вероятно замърсяването е от бетонов възел,
разположен в този район.

РИОСВ - София

3.

09.04.2010 г.

Зелен телефон

На 08.04.2010 г. вечерта и на 09.04.2010 г. в гр.
Свищов се усеща остра миризма, съпроводена с
парене в гърлото. Вероятна причина за това е
дейността на „Свилоза” АД, гр. Свищов

РИОСВ-Велико
Търново

На 09.04.2010 г. експерти от РИОСВ – В. Търново са извършили проверка
на инсталацията за целулоза и съпътстващите я производства в “Свилоза”
АД. На същия ден е проведена среща с кмета на Община Свищов,
Гражданска Защита и специалисти от отдел “Екология” на общината за
анализиране на обстановката, обмен на информация и съгласуване на
съвместни действия.
Проверката на площадката на “Свилоза” АД е продължила и на
10.04.2010 г. за доизясняване на обстоятелствата. Констатирано е, че
инсталацията за улавяне и неутрализиране на лошо миришещите газове

от варилните котли е монтирана, но при извършване на пусковоналадъчните работи е аварирала и не работи, за което инспекцията не е
уведомена. Това е и вероятната причина при неблагоприятни
метеорологични условия лошо миришещите газове да се задържат в
приземния слой на атмосферния въздух в гр. Свищов и да се усещат от
населението. Във връзка с това на оператора ще бъде съставен акт за
неизпълнение на условия в комплексно разрешително.

4.

09.04.2010 г.

Зелен телефон

Фирма „Ескана” АД, гр. Варна, собственик на
бетонов възел, изсипва във Варненското езеро, в
района на Южна промишлена зона /около острова/
строителни отпадъци и инертни материали.

РИОСВ - Варна

5.

13.04.2010 г.

Зелен телефон

В западната част на село Бели бряг, община Раднево,
на около 50 – 60 м. от къщите се изхвърлят
отпадъци. Образувано е нерегламентирано сметище.

РИОСВ - Стара Загора

6.

13.04.2010 г.

Зелен телефон

В началото на село Чуйпетльово, община Перник е
обособено нерегламентирано сметище. Изхвърлят се
нерегламентирано всякакъв вид отпадъци.

РИОСВ - Перник

7.

14.04.2010 г.

Зелен телефон

Замърсяване на атмосферния въздух със сажди от
дейността на хлебопекарна в село Склаве, община
Сандански.

РИОСВ - Благоевград

На 09.04.2010 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ - Варна на
бетоновия възел, експлоатиран от „Ескана” АД и територията, заключена
между бетоновия възел и търговска транзитна зона. Констатирано е, че на
територията на бетоновия възел се съхраняват строителни материали пясък, чакъл и хумус. Не е констатирано изхвърляне на строителни
отпадъци.
На 19.04.2010 г. експерти от РИОСВ - Стара Загора с представители на
Община Раднево и кметския наместник на с.Бели бряг са извършили
проверка в с.Бели бряг, при която е констатирано наличие на малки
количества смесени битови отпадъци в западната част на селото на
около 50 м. от къщите. Констатирани са замърсявания с локални
купчини смесени битови отпадъци и в източната част на селото. Село
Бели бряг е включено в системата за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване.
До кметa на Община Раднево са дадени задължителни предписания за
почистване на замърсените терени, като отпадъците да се предепонират
на действащото общинско депо и да се предприемат мерки за
недопускане на повторно замърсяване.
Експертите на РИОСВ - Перник са дали предписание на кмета на община
Перник за почистване на образуваното незаконно сметище и за
осигуряване на необходимите съдове за смет с оглед недопускане на
повторно замърсяване.
На 27.04.2010 г. експерти на РИОСВ – Благоевград са извършили поредна
проверка на обекта, при която е констатирано, че даденото, при
предходна проверка предписание за монтиране на пречиствателно
съоръжение е изпълнено, като е монтиран допълнителен вентилатор /с
дебит 3000 м3/ч, с цел разреждане на отпадъчните газове преди
изпускането им в атмосферния въздух. На комина е монтирана също
метална мрежа с цел улавяне на сажди. Съгласно Закона за чистотата на
атмосферния въздух пещта е „малък” горивен източник на емисии на
вредни вещества, с топлинна мощност – 0,033 МВт /изчислена на база
разхода на гориво за 1 час – 10 кг дървесни стърготини/. Няма данни за
наличие на други промишлени източници на емисии в района.
Дадено е предписание за допълнително удължаване височината на

комина с 1 м, с цел да се изпълни изцяло изискването на чл. 4, ал.3 от
Наредба №1/2005г. /ДВ бр.64 от 2005 г/.
8.

15.04.2010 г.

Зелен телефон

В пункт за вторични суровини, намиращ се срещу
ЖП гарата в град Плевен всеки ден се горят
отпадъци, при което се усеща неприятна задушлива
миризма.

РИОСВ - Плевен

9.

16.04.2010 г.

Зелен телефон

В района на гробищния парк и около шосето за село
Гълъбец има разхвърляни отпадъци (преобладаващи
найлонови торби). След селото в реката има
отпадъци.

РИОСВ - Бургас

10.

16.04.2010 г.

Зелен телефон

В град София , в кв. Красна поляна, на ул. „Пчела” е
разположен пункт за вторични суровини. Всеки ден
горят отпадъци и обгазяват района. Усеща се остра
задушлива миризма.

РИОСВ - София

На 19.04.2010 г. експерти на РИОСВ – Плевен са извършили проверки на
две фирми, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали (ТДОЧЦМ) , намиращи се на ЖП гара Плевен – „Рилтрейд” ООД
и „Феникс Инверс” ООД. Констатирано е следното:
На площадката на „Рилтрейд” ООД има наличие на отпадъци от черни и
цветни метали, купета от излезли от употреба МПС, метални части от
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. В момента
на проверката не е установено изгаряне на отпадъци. В рамките на
лицензираната площадка няма следи от горене. Констатирани са следи от
горене извън територията на площадката, в близост до двата портала. На
управителя на дружеството са дадени предписания за недопускане
нерегламентирано изгаряне на отпадъци и за договор със сметосъбираща
фирма. На лицензираната площадка на „Феникс- Инверс” ООД не е
установено изгаряне на отпадъци и следи от горене.
Поради зачестили сигнали и жалби за нерегламентирано изгаряне на
отпадъци от физически лица и невъзможност на експертите на РИОСВ Плевен да установят извършителите, е проведена среща с представители
на община Плевен като са обсъдени възможностите за търсене на трайно
съдействие от органите на МВР.
На 22.04.2010 г. експерти на РИОСВ - Бургас са извършили проверка, при
която е констатирано следното:
Отпадъците в района на гробищният парк са почистени и от страна на
кметството са предприети мерки за почистване на отпадъците по
бреговете на реката, но почистването не е приключило. На ръка се
почистват найлони и други леки фракции, коритото на реката е в добро
състояние, селото е с организирано сметосъбиране, като отпадъците се
извозват веднъж седмично.
Експерти на РИОСВ – София са извършили проверка на площадка за
отпадъци от черни и цветни метали, намираща се на ул. „Пчела”, при
която е констатирано следното:
По време на проверката не е установено изгаряне на отпадъци или следи
от такава дейност; органолептично не е установено наличие на остра и
задушлива миризма на площадката и в близост до нея; няма замърсяване
на прилежащите терени и няма изхвърлени отпадъци извън площадката;
не е констатирано рязане на метали или други отпадъци с цел намаляване
на обема им, включително и в обедните часове, с което да се повлияе за
повишение на нивото на шума.

