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

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал
Възражение
относно
премахване
незаконни гаражи в гр. Дупница.
Разстреляна кафява мечка.

Отговорна
институция

1

02.02.2012 г.

Електронна поща

на

2

09.02.2012 г.

Електронна поща

3

17.02.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух от
текстилен комбинат „Струматекс“ АД, гр.
Благоевград.

РИОСВ Благоевград

4

20.02.2012 г.

Електронна поща

Сеч на дървета в ЗМ „Клептуза“, гр.
Велинград.

РИОСВ Пазарджик

5

23.02.2012 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване с отпадъчни води вследствие на
дейността на автомивка, намираща се в парка
на гр. Павликени.

РИОСВ Велико Търново

РИОСВ Велико Търново

Предприети действия
Подателят на сигнала е информиран за компетентната
институция по изложените във възражението проблеми.
Касае се за регламентиран лов на мечка, за който са
издадени необходимите разрешителни документи.
На 09.03.2012 г. от експерти на РИОСВ Благоевград е
извършена проверка на текстилен комбинат „Струматекс“
АД. При проверката е констатирано, че на 17.02.2012 г., в
резултат на възникнала авария в паро-котелната централа
на дружеството, е нарушен горивния процес. Причина за
аварията са паднали тухли в задната камера на горивния
източник – парен котел. От страна на дружеството са
предприети необходимите мерки и аварията е отстранена.
В момента на проверката, котелът не работи, поради липса
на поръчки и потребности от технологична пара.
От РИОСВ Благоевград са дадени предписания за спазване
на нормите за допустими емисии.
От експерти на РИОСВ Пазарджик съвместно с
представители на ТП ДГС „Алабак“ е извършена проверка
на защитена местност „Клептуза“. От извършената
проверка се установи, че по границата на защитената
територия, в местността „Маркови ниви“, под местността
„Маркови скали“ има незаконно отсечени дървета, както и
дървета с обелена кора. Нарушенията в този район са
известни на служителите на ТП ДГС „Алабак“. Щети са
констатирани и в пограничната ивица на защитената
територия, извън защитената местност и в границите на
защитената местност.
Незаконната сеч се извършва от жители, населяващи кв.
„Анезица“, град Велинград, който представлява хълм
непосредствено до защитена местност „Клептуза“. При
съвместната проверка са установени 6 нарушителя, от
които трима успяват да избягат, а трима, на възраст не
повече от 15-16 години са задържани. С оглед на това, че
нарушителите са непълнолетни, след като са им отнети три
броя брадви, са освободени, без да им бъдат съставени
актове за установяване на административно нарушение.
На директора на ТП ДГС „Алабак“ е направено
предписание за предприемане на мерки, които да
преустановят нарушенията в ЗМ „Клептуза.
На 29.02.2012 г. от експерти на РИОСВ гр. Велико
Търново заедно с подателя на сигнала е извършена
проверка на автомивката в град Павликени. При
проверката не е констатирано замърсяване с отпадъчни
води на водоприемници от дейността на автомивката.

6

27.02.2012 г.

„Зелен телефон“

Нерегламентирано производство на дървени
въглища в с. Резач, област Велико Търново и
в с. Люляково, област Бургас.

РИОСВ Велико Търново
и
РИОСВ Бургас

7

28.02.2012 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирано сметище в гр.
Свищов.

РИОСВ Велико Търново

Измиването на колите се извършва с водоструйка, което
води до намаление на количеството използвана вода.
Отпадъчните води се заустват в градска канализация,
съгласно сключен договор с „В и К Йовковци” ООД, град
Велико Търново.
РИОСВ Велико Търново
На 02.03.2012 г. от експерти на РИОСВ Велико Търново са
извършени проверки на двете площадки, стопанисвани от
ЕТ „Бол - Лютви Османов", при които се констатира
следното:
1. За площадка за производство на дървени въглища в
землище с. Калайджи, община Златарица, след извършения
оглед на място се установи, че не се извършва
производство на дървени въглища. Съоръженията
намиращи се на територията на площадката не са
използвани и няма жежни за производство на дървени
въглища по открит способ.
2. За производствена площадка разположена в имот на
махала Чистово, кметство Средно село, община Златарица,
след извършения оглед на място се установи, че не се
произвеждат и няма складирани произведени дървени
въглища. Няма жежни за производство на дървени
въглища по открит способ.
РИОСВ Бургас
На 27.02.2012 г. от експерти на РИОСВ Бургас е
извършена проверка на площадката за производство на
дървени въглища
на
фирма ,,Никимол” ООД гр.
Асеновград, находяща се в местността ,,Чатал гечид” в
землището на с. Люляково, община Руен, област Бургас.
При проверката е констатирано, че производствената
дейност е прекратена през месец декември 2011 г. Няма
запалени жижни, няма заредени за запалване, няма и
складирани дърва за овъгляване.
От експерти на РИОСВ Велико Търново и представител на
община Свищов е извършена проверка на място, при която
се констатира наличието на нерегламентирано сметище,
състоящо се от земни маси, растителни отпадъци,
автомобилни гуми, опаковки и други отпадъци на площ
около 50 кв.м. и височина около 3м. Направена е справка
за местонахождението на нерегламентираното сметища в
община Свищов показва, че то се намира върху урегулиран
поземлен имот от Подробният устройствен план на град
Свищов и е общинска собственост.
На община Свищов е дадено предписание за извършване
на почистване на имота и премахване на образуваното
нерегламентирано сметище.

