ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2012 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1

08.06.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване от автоморга на ул. Върбовка и ул. Ковница,
район Нови Искър, Столична община.

РИОСВ София

2

02.07.2012 г.

„Зелен телефон“

Сметището в с. Крушари, общ. Крушари в момента е
запалено, гори и обгазява района.

РИОСВ Варна

3

02.07.2012 г.

„Зелен телефон“

Горене на кабели и подобен род материали, които
замърсяват атмосферния въздух в района на ул. „Бъндерица“,
гр. Пловдив.

Община Пловдив

Предприети действия
На 26.06 и 12.07.2012 г. от експерти на РИОСВ
София са извършени проверки на място при които
е установено следното:
1. Към къща с дворно място с излаз към ул.
„Дъб“, се намира магазин за авточасти – нови. В
дните на двете проверки въпросният магазин не
работи.
2. Непосредствено пред магазина и в неограден
имот срещу магазина с площ 1 дка се съхраняват
двигатели от автомобили, автомобилни части,
купета от леки автомобили и следи от изгаряне на
автомобилни гуми.
3. Не е установен собственика на магазина за
авточасти и собственика на замърсеният терен с
отпадъци от автомобилна части срещу магазина.
4. За случая е уведомен кмета на район Нови
Искър за съдействие за установяване на
собственика/ ползвателя на магазина и на имота.
От кмета на район Нови Искър се планира да
бъде извършена съвместна проверка 2 РПУ към
СДВР за разрешаване на случая.
На 04.07.2012 г. от експерти на РИОСВ Варна е
извършена проверка на място, при която е
установено, че депото е с преустановена
експлоатация. Не е констатирано изгаряне на
отпадъци, както и наличието на димни газове.
Същото не е източник на неорганизирани емисии
в атмосферния въздух. Отпадъчното тяло,
включително откосите на насипа са частично
покрити с междинен слой изкопани земни маси.
Сигналът е препратен по компетентност към
Община Пловдив.
От инспектори на Пловдивски общински
инспекторат са извършени на 02, 03 и 05.07.2012
г. три проверки на място, съвместно със
служители на сектор „Общинска полиция”.
При първата проверка е констатирано, че на
адреса
действително
е
имало
запалени
автомобилни гуми, които са били угасени
своевременно от екип на РС "ПБЗН". Не са

4

03.07.2012 г.

„Зелен телефон“

5

03.07.2012 г.

„Зелен телефон“

6

04.07.2012 г.

Електронна поща

Сеч на дървета в с. Пауново, под местност Банчовци, общ.
Ихтиман.
Сметището на гр. Ботевград гори през последните 4 дни,
като в града се усеща задушлива миризма.

Изпълнителна агенция
по горите
РИОСВ София

Сеч на тополи в защитена зона, в землището на с.
Самуилово, обл. Сливен.

РИОСВ Стара Загора

установени лицата запалили гумите и от
проведени разговори с живущите в района, също
не е установено кои са извършителите.
При останалите две проверки не е констатирано
горене на автомобилни гуми или други отпадъци
и материали.
За сигнала е уведомено и VІ-то РПУ гр. Пловдив
за осъществяване на контрол в посочения район
от патрулиращите екипи с цел установяване и
задържане на нарушителите и предприемане на
административно-наказателни
действия
от
Пловдивски общински инспекторат.
Сигналът е препратен по компетентност към
ИАГ.
На 30.06 срещу 01.07.2012 г. от страна на
общинската
администрация,
съвместно
с
фирмата, която експлоатира депото, както и със
съдействието на РС „ПБЗН” са предприети
незабавни мерки и действия по ликвидиране на
сформираните в дълбочина на слоя депонирани
отпадъци „пушещи гнезда” /без открит огън/ на
терена на депото.
На 05.07.2012 г., са продължили действията по
ликвидиране на „пушещите гнезда”, чрез
запръстяване и вода.
Към 09.07.2012 г.
ситуацията на сметището в м. „Темуша”, община
Ботевград е овладяна, чрез запръстяване и са
прекратени пламъците и димът.
На 03.07.2012 г. от експерти на РИОСВ Стара
Загора е извършена проверка на място, при която
е констатирано, че в имот в землището на село
Самуилово, общ. Сливен са отсечени около 60
тополи по поречието на река Асеновска.
При извършена справка в община Сливен се
установи, че тополите са в имот на „Напоителни
системи“ ЕАД, клон Средна Тунджа – гр. Сливен.
След извършена проверка от експерти на община
Сливен на 21.06.2012 г. е установено, че са
отсечени 17 тополи по поречието на река
Асеновска. На мястото е имало 3 паднали тополи,
а
другите
са
изнесени.
В
Общинска
администрация Сливен е представен сключен
договор между „Напоителни системи” ЕАД, клон
Средна Тунджа – гр. Сливен и фирма „Авангард”
ООД, за почистване на дере по река Асеновска от
моста на ПСОВ до вливането й в река Тунджа. По
падналите дървета и по стоящите такива има

7

11.07.2012 г.

„Зелен телефон“

Район Триадица
Столична община
Община Дупница

Електронна поща

Силен шум от строителство на ъгъла на улиците „Роженски
проход“ и „Дедеагач“, ж.к. Стрелбище.
Замърсяване на река Джубрена, в района на с. Червен брег,
общ. Дупница, със строителни и битови отпадъци от
жителите на селото.
Отсечени 2 бр. дървета на ул. „Позитано“ №46.

8

13.07.2012 г.

„Зелен телефон“

9

13.07.2012 г.

10

16.07.2012 г.

Електронна поща

Запалено депо за ТБО в с. Шереметя, общ. Велико Търново.

РИОСВ Велико Търново

11

18.07.2012 г.

Електронна поща

В района на парк Централен Балкан от два месеца пасе стадо

ДНП Централен Балкан

-

гнезда на червеночела сврачка, обикновена
ветрушка, и сокол орко, които са защитени
видове, включени в приложение № 3 към ЗБР.
Въпросните
дървета
представляват
местообитания на защитени видове птици и са
отсечени в гнездовия период на птиците, когато
отглеждат и изхранват малките, което е
нарушение на чл.38, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за
биологичното разнообразие.
От РИОСВ Стара Загора е изпратена покана за
съставяне
на
акт
за
установеното
административно нарушение до управителя на
„Напоителни системи” ЕАД, клон Средна Тунджа
– гр. Сливен.
Сигналът е препратен по компетентност към
Район Триадица, Столична община.
Сигналът е препратен по компетентност към
Община Дупница.
Подателят на сигнала е насочен да се обърне по
компетентност към районната община или
Столична община.
На 16.07.2012 г. от експерти от РИОСВ Велико
Търново е извършена проверка на място, при
което е установено, че горенето на депото е
започнало през нощта на 15 срещу 16 юли и към
момента на проверката продължава да гори и
пуши участък с площ около 5 дка. в югоизточната
част на тялото на депото.
По информация от фирмата, която експлоатира
депото, същото е запалено умишлено през нощта
от неизвестни извършители.
Сутринта незабавно са предприети мерки от
фирмата по загасяване на запаления участък, чрез
запръстяване.
Тъй като в рамките на около месец е допуснато
повторно запалване, като първото е констатирано
на 14.06.2012 г. на оператора на депото е съставен
акт за установяване на административон
нарушение, за неспазване на разпоредбите на
Закона за управление на отпадъците.
След обяд на същия ден е извършена повторна
проверка на място, при която е установено, че
горенето е преустановено и запръстяването
продължава и не се наблюдава отделяне на дим от
депото.
Към 01.08.2012 г. в посочения район не са

кози.

12

19.07.2012 г.

Електронна поща

Изхвърлен от морето мъртъв делфин, на плаж в Слънчев
бряг.

РИОСВ Бургас

13

20.07.2012 г.

Електронна поща

Сигнал за строеж на бараки, навеси и други съоръжения на
къмпинг „Юг“ до Китен, и за замърсяване с отпадъчни води.

РИОСВ Бургас

14

23.07.2012 г.

Електронна поща

15

25.07.2012 г.

Електронна поща

Запрашеност на атмосферния въздух в резултат на ремонтни
дейности по бул. „Бъкстон“.
Замърсяване с отпадъци край язовир Стамболийски, общ.
Севлиево.

Столичен инспекторат
Столична община
РИОСВ Велико Търново

16

26.07.2012 г.

Електронна поща

Община Сатовча

17

26.07.2012 г.

„Зелен телефон“

Незаконен добив на скалнооблицовъчен материал в с.
Сатовча, обл. Благоевград.
От пролетта на 2012 г. рибата в яз. Душанци измира.

РИОСВ София

открити пашуващи кози, както и следи от такова
присъствие. По време на проверката бяха
проведени множество разговори с пастири,
постоянно пребиваващи в района, които също не
потвърдиха сигнала.
Веднага след получаване на сигнала е извършена
проверка на място от експерти на РИОСВ Бургас.
Намереният делфин е в напреднал стадии на
разлагане и е много трудно да се определи с
точност видът му.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие трупът е оставен в
района, в който е намерен.
На 20.07.2012 г. от експерти на РИОСВ Бургас е
извършена проверка на място, при която е
констатирано следното:
1. На територията на къмпинга са разположени
само каравани, не се извършва строителство на
бараки, навеси и други съоръжения.
2. Няма изтичане на отпадъчни води на
територията на къмпинг „ЮГ“, нито замърсяване
с такива на плажната ивица и прилежащите
морски води.
Сигналът е препратен по компетентност към
Столичен инспекторат, Столична община.
На 25.07.2012 г. от експерти на РИОСВ Велико
Търново, съвместно с представител на община
Севлиево е извършена проверка на място, при
която се установи замърсяване с битови отпадъци
по брега на язовира отстоящ на около 5 км. от
село Младен, община Севлиево. Тъй замърсената
територия около язовира попада в територията на
община Сухиндол, област Велико Търново, на
кмета на община Сухиндол е дадено предписание
за почистване на замърсената площ.
Сигналът е препратен по компетентност към
Община Сатовча.
На 31.07.2012 г. от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка и оглед на язовирната стена
на язовир Душанци, при което се установи, че по
мокрия откос на язовирната стена под водното
ниво има наличие на цъфнали зелени водорасли,
което довежда до повишаване показателя активна
утайка на водата в язовира и до намаляване на
концентрацията на кислород в нощните часове на
денонощието.
Най-вероятната причина за измирането на рибата

18

27.07.2012 г.

Електронна поща

Замърсяване на подпочвени води с битово-фекални води, гр.
Бяла Слатина.

РИОСВ Враца

19

30.07.2012 г.

Електронна поща

Замърсяване на река Карабунарско дере от мандра на фирма
„ЕКО-Ф“ АД, с. Карабунар.

РИОСВ Пазарджик

са високите температури и цъфтежа на планктона
в язовира. Към момента на проверката не е
установи наличието на умряла риба.
На 27.07.2012 г. от експерти на община Бяла
Слатина е извършена проверка на място, при
която е констатирано, че в жилищен имот на ул.
“Тунджа” №20 битовите отпадъчни води от
домакинството се заустват в кладенец, намиращ
се в имота. На собственика на имота е дадено
предписание да преустанови отвеждането на
отпадъчни води към кладенеца.
На 02.08.2012 г. от експерти на РИОСВ Враца и
представител на община Бяла Слатина е
извършена проверка, при която е установено, че
даденото предписание е изпълнено, като е
прекъсната връзката (премахната е тръбата)
свързваща битовата канализация на жилището с
кладенеца. Същият е бетониран и не се
предвижда да се използва. Отпадъчните води от
домакинството се събират в изградена в имота
събирателна яма с обем около 10 м3 и няма
изтичане извън нея.
На 31.07.2012 г. от експерти на РИОСВ
Пазарджик е извършена проверка на място, при
която не е констатирано замърсяване на река
Карабунарско дере от дейността на фирмата.

