ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2012 ГОДИНА
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1

2

Дата
02.05.2012 г.

02.05.2012 г.

Постъпил сигнал
Електронна поща

Електронна поща

Сигнал

Отговорна
институция

Наличие на нерегламентирани сметища по
поречието на река Чая в района Асеновград
– Смолян.

РИОСВ Пловдив

Нерегламентиран добив на баластра от
поречието на река Арда, под моста на с.
Долно Черковище.

БДУВИБР гр. Пловдив

РИОСВ Смолян

Предприети действия
Цитираният участък е в териториалния обхват за
контрол от РИОСВ Пловдив и РИОСВ Смолян.
От инспекциите са организирани и извършени
проверки, при които са направени следните
констатации:
РИОСВ Пловдив: От експерти на РИОСВ
Пловдив с представители на община Асеновград
е извършена съвместна проверка. При проверката
е констатирано, че:
- на описаното в сигнала место има наличие на
отпадъци със смесен характер – битови и
производствени;
- на участък, разположен от ляво на пътя в посока
Асеновград-Смолян, има наличие на отпадъци,
образувани при ремонта на пътя.;
На кмета на община Асеновград са дадени
предписания за почистване на замърсените
терени и сезиране на фирмата, извършител на
ремонта на пътя Асеновград - Смолян, като
същата се задължи да извози отпадъците на
регламентирано за целта место. За предприетите
действия и резултата от тях община Асеновград
следва да уведоми РИОСВ Пловдив.
РИОСВ Смолян: На 10.05.2012 г. от експерти на
РИОСВ Смолян е извършена проверка в гр.
Чепеларе и по поречието на р. Чепеларска до
границата на област Пловдив (рибарник
„Зареница“), при която е констатирано наличие
на битови отпадъци на две места по бреговете на
р. Чепеларска. Замърсяването е с площ около 30
м2. Дадено е предписание на кмета на община
Чепеларе за почистване на замърсените места.
РИОСВ Смолян и Пловдив ще осъществят
последващ контрол по изпълнение на дадените
предписани и при констатиране неизпълнението
им ще приложат съответните административно –
наказателни мерки
В посочения район от поречието на р. Арда до
моста на с. Долно Черковище, БДУВИБРПловдив е издала следните разрешителни:
1. Разрешително №301681/17.08.2009 г. на ЕТ
”Марчела-90 Златко Марчев”, гр. Хасково за
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02.05.2012 г.

Електронна поща

Замърсяване на
отпадъчни води.

язовир

Йовковци

с

БДУВДР гр. Плевен
РИОСВ
Търново

Велико

ползване на воден обект река Арда за добив на
инертни материали. Участъкът се намира на
около 3,0 км над моста от Стамболово за
Крумовград, в землището на с. Рабово, община
Стамболово по левия бряг на р. Арда.
Представители на БДИБР-Пловдив, ИРМ Хасково
са извършили проверка по условия на
разрешителното и спазването на заповед на МЗХ
№РД-09-424/11.04.2012 г. на 23.04.2012 г. при
което не е констатирана добивна дейност в
участъка. На същата фирма са издадени
разрешителни за водовземане от повърхностните
води на р. Арда и за заустване на отпадни води от
ТМСИ. В момента на проверката пресевната
инсталация не е работила.
2. Разрешително №301803/28.02.2007 г. и
решение
за
продължаването
му
№РР629/06.04.2009 г. на фирма „Леги” ЕООД, гр.
Харманли за добив на инертни материали
/наносни отложения/ в коритото на р. Арда по
левия бряг. Участъкът се намира на около 3,0 км
североизточно под шосейния мост над р. Арда на
пътя от Стамболово за Крумовград. При
извършените проверки от представители на БД не
е констатирана дейност в участъка, който е
заравнен без видими признаци за извършван
добив. На фирма „Леги” ООД са издадени от
БДИБР-Пловдив разрешителни за водовземане от
повърхностни води на р.Арда и за ползване на
воден обект за заустване на отпадни води от
ТМСИ.
Фирма „Леги” ООД има договор за концесия с
МРРБ за ползване на подземни богатства.
Обектът се намира на около 1,0 км по посока с.
Долно Черковище от моста на шосейния път
Стамболово-Крумовград, където е визирания в
сигнала участък. Дейностите, извършвани по
договора за концесия не са в компетентността на
МОСВ.
От експерти на БДУВДР гр. Плевен и РИОСВ
Велико Търново е извършена проверка в имоти в
землището на с. Шилковци, община Елена,
попадащи в санитарно-охранителна зона (СОЗ)
пояс II на яз. Йовковци. Установено е, че е
изграден комплекс от сгради – ловна база
„Буковец“ в имоти в м. „Локвата“ по КВС с.
Шилковци. Имотите са в непосредствена близост
до яз. „Йовковци“, след вливането на р. Веселина
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02.05.2012 г.

Електронна поща
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02.05.2012 г.

Електронна поща
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02.05.2012 г.

Електронна поща
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02.05.2012 г.

„Зелен телефон“

Сеч на дървета на територията на 92-ра ЦДГ
„Лозичка“, кв. Лозенец.
В землището на с. Цалапица, обл. Пловдив
има оризова система, която е в „Натура –
2000“. Арендатор разрушава каналната
система и дигите на клетките за ориз.

Столичен инспекторат
Столична община
РИОСВ Пловдив

Наличие на течове по водопроводите,
недостиг на питейна вода в с. Голема
Раковица, общ. Елин Пелин.
„От една тръба – около 50 см в диаметър се
излива нещо в пъти повече от обикновено и

РИОСВ София

в язовира.
По данни на РДНСК – Северен централен район –
сектор Велико Търново, за горните строежи е
образувана преписка за незаконно строителство.
Към момента на проверката има влезли в сила 9
бр. заповеди за премахване на незаконното
строителство. На територията на базата са
изградени 4 бр. жилищни сгради, 3 бр. конюшни,
масивна сграда с 4 бр. гаражни клетки и др.
помощни сгради. Конете се отглеждат в боксове,
върху сух постел, като от дейността не се
формират отпадъчни води. Битовите отпадъчни
води се събират в 3 водоплътни черпателни
резервоари. Дъждовните води от покривите,
площадките и обслужващите пътища в базата се
отвеждат чрез подземна канализация в язовир
„Йовковци“.
При проверката са проверени 5 бр. зауствания на
повърхностни води в язовира.
Дадени са предписания към управителя на базата
със задължение да представи в БДУВДР гр.
Плевен документи, удостоверяващи извозването
на отпадъчните води от комплекса.
Сигналът е пренасочен по компетентност към
Столичен инспекторат, Столична община.
На 08.05.2012 г. е извършена проверка на място
от експерти на РИОСВ Пловдив, съвместно с
Община Родопи, кмета на с. Цалапица и жител от
селото, подател на жалба в кметството на с.
Цалапица,
касаещо
същото
нарушение.
Констатирано е, че част от напоителен канал е
бил засипан с пръст, с цел преминаване на
селскостопанска техника. Същият в момента е с
възстановена проводимост.
Не са констатирани нарушения на забраните,
посочени в Заповед № РД-368/16.06.2008 г. на
министъра на околната среда и водите, с която е
обявена защитена зона „Оризища Цалапица”.
Съобразно своите компетенции Община Родопи и
кмета на с. Цалапица се ангажират да
предприемат спешни действия за опазване на
оризовите клетки, напоителни и отводнителни
канали към тях – общинска собственост.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ.
На 02.05.2012 г. е извършена проверка от
експерти на РИОСВ София. Направен е оглед на

силно миризливо в местната рекичка, на с.
Бенковски. Тръбата е в близост до къщата
на Й. Шентов от с. Бенковски.
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03.05.2012 г.

„Зелен телефон“

През почивните дни на края на април и
началото на май месец е констатирано
замърсяване на река Осъм с отпадъчни води
на мандра, намираща се в с. Трънчовица,
общ. Левски, обл. Плевен.

РИОСВ Плевен

р. Малка Река в с. Бенковски, общ. Мирково, в
близост до къщата на Й. Шентов, жител на
селото. Водите в реката са видимо бистри, а в
реката, до къщата на г-н Шентов, е заустена тръба
с диаметър 1000 мм, която поема дъждовните
води от деретата над селото. В момента на
проверката от тази тръба не са изтичали води в
реката. При дъжд е възможно изтичането на
мътни условно чисти дъждовни води.
В р. Малка река постъпват и дренажните води от
„Хвостохранилище „Бенковски 1“, стопанисвано
от „Елаците Мед“ АД. Извършено е почистване
на аванкамерите (черпатели) на помпената
станция (ПС) към хвостохранилището, която вече
не функционира. Почистването е извършено със
специализирана техника – вакуумцистерни, като
не е допуснато изтичането на отпадъчни води от
черпателите на ПС в дерето, а водите са
извозвани с техника в „Хвостохранилище
„Бенковски 2“.
На 04.05.2012 г. от експерти на РИОСВ Плевен е
извършена проверка, при която е констатирано
следното:
1. Обект - “Мандра - 1” ООД има разрешително за
заустване на отпадъчните си производствени води
№ 13740032/28.01.2010 г.;
2. Водите заустват в старо корито на река Осъм;
3. В същото корито се оттичат и дъждовните води
от прилежащите терени на с. Трънчовица;
4. От провеждания мониторинг до момента няма
констатирани отклонения от заложените в
разрешителното норми;
5. Водите в старото корито са безотточни,
застояли и по тази причина в района има
характерна миризма;
6. По време на проверката не е констатирано да е
извършвано прехвърляне на застояли води в река
Осъм – по прилежащите терени не е имало
наличие на петна или други видими следи, които
да доказват, че има прехвърляне на води през
дигата на реката;
7. По информация от подателят на сигнала,
същият не е забелязал изпускания на каквито и да
било води в река Осъм, а по миризмата е
предположил, че има замърсяване. Тези
констатации са направени по време на регата, в
която е участвал подателят на сигнала, проведена
в края на март - началото на април 2012 г.
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07.05.2012 г.

Електронна поща
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07.05.2012 г.

Електронна поща
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07.05.2012 г.

Електронна поща
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09.05.2012 г.

„Зелен телефон“

Сигнал срещу дейността на „кухня“ на „Тмаркет“ – изхвърляне на мазнина в тревна
площ, заключен контейнер за ТБО.
Наличие на нерегламентирано сметище в
близост до Суходол.
Наличие на натрапчива миризма от
дейността на нерегламентирана леярна на
поделение „Трамкар“, на бул. „Мария
Луиза“ 84.

-

В момента река Очушница в района на гр.
Костенец тече синя на цвят.

РИОСВ София

РИОСВ София

На оператора – “Мандра – 1” ООД с. Трънчовица
е дадено предписание прехвърляне на води от
старото корито в река Осъм да се извършва само
при опасност от наводняване на прилежащия
терен на мандрата и то след информиране на
РИОСВ и БДУВДР.
Сигналът е пренасочен по компетентност към
район Подуяне, Столична община.
Сигналът е пренасочен по компетентност към
Столичен инспекторат, Столична община.
На 10.05.2012 г. от експерти на РИОСВ София е
извършена проверка на обекта. Установено е, че
площадката е оградена, вратата на оградата е
затворена с механизъм, заключен с катинар. Не е
осъществен достъп на площадката и контакт със
служебни лица..
С писмо на РИОСВ София е дадено предписание
на Изпълнителния директор на „Столичен
електротранспорт” ЕАД да представи в
инспекцията информация за дейността на
„Леярен участък”, поделение „Трамкар”, находящ
се в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 84.
В изпълнение на даденото предписанието
инспекцията е информирана,че :
1. Участъкът не извършва дейности, попадащи в
обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.
2. Леярният участък не функционира от 2000 г.,
като наличното оборудване не функционира и не
се използва по предназначение.
3. Персоналът от двама души е редовна смяна на
петдневна работна седмица, и изпълнява
функциите на физическа охрана и извършва
подготвително-довършителни работи по детайли,
доставени от леярски фирми, с които има
договори за доставка на отливки за поделения
„Трамкар” и „Трансенерго и РП”.
На 10.05.2012 г. от експерти на РИОСВ София и
ОДАС при ИАОС, е извършена проверка на
място. Констатирано е, че:
1. „БУЛКОЛОР „АД“ не работи – производството
е спряно 2005 г.
2. В момента на проверката се прескладират
изоставени суровини, материали и готова
продукция.
3. До бившият цех „Полимерни прахове” в
близост до дъждовната канализация (ревизионна
шахта) има разсипано синъо-зелена боя.
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09.05.2012 г.

Електронна поща

Замърсяване на водоем от „Захарни заводи“
АД, гр. Горна Оряховица.

РИОСВ
Търново
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11.05.2012 г.

Електронна поща

Фабрика „Спетема“ работи нощно време,
без пречиствателна станция.

РИОСВ София

Велико

Следствие обилния дъжд, паднал на 09.05.2012 г.,
част от водите са се оцветили и са постъпили в
ревизионната шахта на дъждовната канализация.
В момента на проверката се е отстранявало
замърсяването по пътя от ликвидатора на
дружеството.
Дадено е предписание при складиране и
пренасяне на бои и материали да не се допуска
разсипване и замърсяване на терена.
Oт експерти на РИОСВ Велико Търново е
констатирано
транспортиране
и
нерегламентирано изливане на отпадъчна
меласова шлемпа от производствената дейност на
„Захарни заводи“ АД в района на моста за гр.
Долна Оряховица и на глинената кариера и
езерото в нея в местността „Танова могила“,
община Лясковец.
Директорът на РИОСВ е издал Заповед №
259/09.05.2012 г. за спиране дейността по
изнасянето
на
меласова
шлемпа
извън
територията на „Захарни заводи” АД гр. Горна
Оряховица, до решаването на проблема с
третирането
на
меласовата
шлемпа
в
съответствие със законовата нормативна уредба.
Съставен е и акт на „Захарни заводи“ АД за това,
че предава генерирания отпадък-меласова
шлемпа на транспортна фирма „Димкор“ ЕООД,
гр. Горна Оряховица, която не притежава
изискващия се регистрационен документ по чл.
12 от ЗУО.
В изпълнение на връчената заповед, на
11.05.2012г. „Захарни заводи“ АД са спрели
производството на спирт от меласа и са
преминавали на суровина зърно.
Предстои да бъде извършен последващ контрол
за изпълнение на връчената Заповед.
На 10.02.2012 г. от експерти от РИОСВ София е
извършена проверка на място. Констатирано е, че
технологичните линии на фабриката не работят.
Извършен е обход по контура на работната
площадка, като органолептично не са усетени
миризми.
Фабриката за кафе „Спетема Продакшън” ЕООД
представя ежегодно извършени собствени
периодични измервания на емисиите на вредни
вещества
в
атмосферния
въздух.
От
представените протоколи не са констатирани
превишения на нормите за допустими емисии на

вредни вещества.
Във връзка с настоящия сигнал са изпратени
писма до директора на РЗИ – Софийска област и
директора на Областна дирекция по безопасност
на храните за организиране на съвместна
проверка.
1. Според наличната в МОСВ база данни,
посочените в запитването имоти не попадат в
границите на защитена зона "Макреш".
2. Съгласно издадените от РИОСВ Монтана
становища с изх. №№ 236/01.02.2010 г. и
1032/03.05.2010 г., за инвестиционните намерения
на БТК за изграждане на телекомуникационна
базова
станция
и
за
външното
й
електрозахранване в землището на с. Рабиша,
общ. Белоградчик, м. “Парасине”, компетентният
орган (РИОСВ Монтана) се е произнесъл по
смисъла на Закона за опазване на околната среда
и Закона за биологичното разнообразие, респ.
тогава действащата Наредбата за условията и
реда
за
извършване
на
оценка
за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни намерения с предмета и целите
на опазване на защитените зони, т. е. по начина,
по който е зададен въпроса от подателят на
запитването, "оценката за съвместимост" е
извършена.
3. Въпросът относно категорията на строежа е
извън компетенциите на МОСВ.
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Електронна поща

„Здравейте! Става въпрос за : ЕКАТТЕ
61011, имоти с номера 056101, 056102 в
землището на с.Рабиша, общ. Белоградчик,
местността “Парасине” - Natura 2000,
Макреш-BG0000521. В този участък е
поставен предавател на ВИВАКОМ.
Изградения строеж е на база Разрешение за
строеж
N:
02
от
17.02.2011
год. и е с комплексен доклад за съответствие
изготвен
от
надзорна
фирма
"Дарис" ООД. Строежа е записан като 1
категория
под
буква
Г
и
разрешението за строеж е на името на "БТК"
АД.
Община Белоградчик има правомощия по
ЗУТ да въвежда обекти само 4 и 5
категория.
Оценка за съвместимост от РИОСВ?“

МОСВ
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Електронна поща

-

Сигналът не е от компетентността на МОСВ.

17

17.05.2012 г.

„Зелен телефон“

Община Вършец

Сигналът не е от компетентността на МОСВ.
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„Зелен телефон“

Фирма МК33 (Ем комплект 33) безразборно
поставя рекламни табели върху дървета по
цялата републиканска пътна мрежа.
Изтичане на вода от незаконни чешми в
ромския квартал във Вършец.
Изхвърляне на цвик на нерегламентирано
място от мандра в с. Юнаците, общ.
Пазарджик, собственост на „Милк груп“
ЕООД.

РИОСВ Пазарджик

На 30.05.2012 г. от РИОСВ Пазарджик е
извършена проверка на мандра с. Юнаците.
Направените констатации и предприети мерки от
РИОСВ са следните:
Отпадъчните води от мандрата постъпват в
маслоуловител и първичен утаител, разположени
на производствената площадка. Съоръженията са
в добро техническо състояние и почистени.
Поради компрометиране на попивния кладенец в
резултат на високи подпочвени води, след
механичното пречистване, отпадъчните води се
извозват посредством автоцистерна до м.
„Герена“, извън регулацията на с. Юнаците в три
земно-насипни лагуни. Извозването се извършва
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Нерегламентирано откриване на два пункта
за черни и цветни метали в гр. Габрово,
находящи се на бул. „Столетов” 37 и завод
Картал, ул „Ванче Михайлов”.

РИОСВ
Търново
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Електронна поща

-
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Електронна поща

Жалба относно местоположение на чешми в
с. Съдиево, област Бургаска.
Добив на материал от коритата на реките
Черни Вит и Бели Вит, там където двете
реки се събират.

Велико

БДУВДР гр. Плевен

нощем, по молба на кмета на населеното място, с
цел ограничаване на шума през деня от товарния
автомобил.
Лагуните са изградени в началото на
неизползваем
отводнителен
канал.
При
извършената проверка не се установи изтичане на
отпадъчни води към отводнителния канал.
За
ползването
на
отводнителния
канал
дружеството е уведомило РИОСВ Пазарджик на
20.11.2007 г., с приложен екзекутивен чертеж,
заверен от кметство с. Юнаците.
От РИОСВ Велико Търново е извършена
проверка. Констатирано е, че на цитираният адрес
гр. Габрово, бул.“Столетов“, № 37 няма пункт за
изкупуване на черни и цветни метали.
За обект завод „Картал“ АД с местонахождение:
гр. Габрово, ул. “Ванче Михайлов“ № 25 е
извършена съвместна проверка от РИОСВ
Велико Търново и ОД МВР – Габрово на
16.05.2012 г. по сигнал от АРИ и БАР.
Констатирано е, че на площадката не се извършва
търговска дейност с черни и цветни метали.
Установено е извършване на разкомплектоване на
10 броя двигатели, и съхранение на части и
компоненти (мостове, гуми с пружини и
амортисьори) от излезли от употреба моторни
превозни средства. За извършването на тази
дейност не е представен документ по чл.12 от
ЗУО. За констатираното нарушение е съставен
акт на собственичката на имота - Мариана
Великова Пампорова
На 22.05.2012 г., в РИОСВ е предоставена
информация, че за площадката има издадена
Лицензия за търговска дейност с отпадъци от
черни и цветни метали № 1207/18.05.2012 г. на
МИЕТ – София. Лицензията е издадена на
„Крисинвест“ ООД, гр. Габрово, съгласно
Протокол № 55/11.05.2011 г. на комисията по
чл.56, ал.2 от ЗУО. Това дава възможност от
18.05.2012 г. на тази площадка да се извършва
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали.
Сигналът не е от компетентността на МОСВ.
На 10.05.2012 г. от експерти на БДУВДР гр.
Плевен е извършена проверка на място,
съвместно с представители на община Тетевен.
Констатирано е следното:
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„Зелен телефон“

Замърсяване – изпускане на непречистени
отпадъчни води от дейността на „Фулмакс“
– кожарски цех, гр. Габрово.

РИОСВ
Търново

Велико

Общинска администрация Тетевен осъществява
изземване на наносни отложения от речното
корито на река Бели Вит и река Вит в регулацията
на гр. Тетевен, като :
Извършено е почистване и изземване на наносни
отложения в участък в река Вит в регулацията на
гр. Тетевен на около 50 м. над мост свързващ гр.
Тетевен – с. Голям Извор;
Иззети са наносни отложения от р. Вит при кв.
Полатен;
Извършено е почистване и преместване на левия
бряг на наносни отложения от речното корито на
река Вит;
Извършено е почистване и изземване на наносни
отложения от речното корито на река Бели Вит в
участък в регулацията на гр. Тетевен при мост на
ПГГСД „Сава Младенов“.
Описаните по-горе дейности се извършват на
основание разпоредбите на чл.140, ал.4 и ал.6 от
Закона за водите, както и Решение на
Министерски съвет № 130/10.02.2012 г. във
връзка със защита от вредното въздействие на
водите.
Иззетият наносен материал се депонира в
границите на имот № 014156 по скица от КВС на
землището на гр. Тетевен. В този имот със
Заповед № 195/29.03.2012 г. на кмета на общ.
Тетевен е определена фирма „АГРОМАХ“ ЕООД
да депонира временно иззетите наносни
отложения. В момента на проверката, в имота е
констатирано разположена миячно-сортировъчна
инсталация, като водовземането е от река Бели
Вит, за което дружеството не притежава
разрешително.
За констатираното нарушение е съставен акт от
БДУВДР гр. Плевен.
На 04.06.2012 г., от експерти от РИОСВ Велико
Търново е извършена проверка на място, при
която е констатирано следното:
„Фулмакс 21“ АД гр. Габрово е специализирано
предприятие
за
обработка
на
кожи.
Производствената си дейност дружеството
извършва на две площадки:
Площадка № 1, с местонахождение гр. Габрово,
ул. „Ал.Стамболийски“ № 4. На тази площадка
са разположени офисните помещения и
производствения участък за извършване на
довършителните технологични процеси
–
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Електронна поща

Замърсяване с битово-фекални води при
дъжд на ул. Габрово, гр. Ямбол.

Община Ямбол

багрене, шлайфане и гладене на кожите.
Багренето се извършва с шприц-агрегат и от този
процес не се генерират отпадъчни води.
Отпадъчните води от площадката се заустват в
градската канализация.
Площадка № 2, с местонахождение гр. Габрово,
ул. „Генерал Николов“, м. Устието, УПИ –I в кв.
15 а от плана на гр. Габрово. На тази площадка се
извършва първичната обработка на кожите,
свързана с мокрите технологични процеси –
варосване и дъбене. Производствените отпадъчни
води от двата процеса се отвеждат в Локална
пречиствателна станция за частично пречистване
на отпадъчните води до степен за заустване в
градската канализация.
Частично
пречистените
производствени
отпадъчни води, след ЛПСОВ, постъпват в
преминаващия непосредствено от източната
страна на площадката градски канализационен
колектор.
При проверката е извършено проследяване на
заустването на отпадъчните води след ЛПСОВ до
най-близката шахта на градския колектор.
Установило се е, че същите заустват в градския
колектор. Битовите води от площадката също са
заустени в градския канализационен колектор. Не
се установи директно заустване на отпадъчни
води в р. Янтра.
За заустването на отпадъчните води от двете
площадки дружеството има сключен договор с
„ВиК“ ООД гр. Габрово.
Сигналът е препратен по компетентност на
Общинска администрация, гр. Ямбол.

