ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

1
2

02.01.2013 г.
07.01.2013 г.

Електронна поща
Електронна поща

3

07.01.2013 г.

Електронна поща

4

07.01.2013 г.

Електронна поща

Сигнал

Отговорна институция

Сеч на дървета на ул. „Кукуш“, гр. София.
Нередовно
събиране
на
отпадъците
от
контейнерите за смет в ж.к. Младост 1.
Замърсяване на атмосферния въздух от дейността
на предприятие „Бисера Олива“, гр. Стара Загора.

-

Постъпило запитване относно чистотата на
водата на обществени чешми при Петрохан.

-

РИОСВ – Стара Загора

Предприети действия
Сигналът е от компетентността на Столична община.
Сигналът е от компетентността на Район Младост,
Столична община.
От експерти на РИОСВ - Стара Загора е извършена
проверка на площадката на „Бисер олива“ АД, при
която е констатирано следното:
На площадката на обекта, за осигуряване на
технологичните процеси с пара, са разположени пет
броя котли. Два от котлите работят на гориво природен
газ. Останалите три котела работят на гориво
слънчогледова люспа, която се генерира от основната
производствена дейност – екстракция на растителни
масла.
Съгласно водените дневници, отразяващи работата на
котлите в парова централа, трите котела, в които се
изгаря слънчогледова люспа, са били в експлоатация
до 16.12.2012 г., след което са спрени. От 16.12.2012 г.
в експлоатация е един котел, работещ на гориво
природен газ. Аварийни ситуации при работата на
котлите не са настъпвали. От 21.12.2012 г., парова
централа и всички останали съоръжения, разположени
на площадката, са изведени от експлоатация.
Дружеството спазва изискването за извършване на
собствени периодични измервания на емисиите на
вредни вещества в атмосферния въздух (не по-малко от
един път в рамките на две последователни календарни
години). Емисионен мониторинг на трите котела,
работещи на гориво слънчогледова люспа, е извършен
през месец април 2012 г. Измерените нива на
замърсителите не биха могли да доведат до
нарушаване качеството на атмосферния въздух в
района.
При осъществявания от РИОСВ на обекта,
включително извършената комплексна проверка
(месец юни 2012 г.), не са констатирани
несъответствия с нормативната уредба в областта на
опазването на околната среда.
Сигналът е от компетентността на Министерство на
здравеопазването.

5

08.01.2013 г.

„Зелен телефон“

От пункт за черни и цветни метали, на ул. „Стара
планина“, кв. Чепинци, се вдига силен шум, горят
се кабели и други материали, с което се замърсява
атмосферния въздух.

РИОСВ - София

6

08.01.2013 г.

Електронна поща

Сеч на дървета в к-с „Зорница“, общ. Бургас.

-

7

17.01.2013 г.

Електронна поща

-

8

17.1.2013 г.

„Зелен телефон“

Окастряне на орехови и черничеви дървета, в
района на с. Белоградец, област Варна.
На ул. „Кирил и Методи“ № 84-86 се намира
автосервиз, който денонощно, и в момента, гори
гуми и други материали, в резултат на което се
замърсява атмосферния въздух.

9

17.01.2013 г.

„Зелен телефон“

Сеч на дърво в град Баня.

Община Карлово

10

23.01.2013 г.

Електронна поща

Сигнал за питейна вода с вкус на йод.

-

11

23.01.2013 г.

„Зелен телефон“

Сигнал за завод „Самел 90“, който не заплаща
продуктова такса.

РИОСВ - София

12

24.01.2013 г.

Електронна поща

Недостиг на вода за битови нужди във високата
част на с. Джурово, общ. Правец.

-

РИОСВ - София

На 06.02.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка на място, при която е
констатирано следното:
Оператор на обекта е „Никсметал-Груп“ ЕООД.
Площадката на обекта е покрита с трошен камък и
изрязан асфалт, валирана.
Не е констатирано изгаряне на отпадъци, както и следи
от извършено изгаряне на такива.
Сигналът е от компетентността на Община Бургас.
Сигналът е от компетентността на Министерството на
земеделието и храните.
На 30.01.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка на място, при която е
констатирано следното:
На адреса, посочен в сигнала, се намира закрито
помещение, в което се извършва авторемонтна
дейност.
В помещението има пет броя налични автомобили,
които по данни на лицата, присъстващи на проверката,
не са в движение.
Не е констатирано наличие на отпадъци от гуми и от
авторемонтна дейност, както и изгаряне на отпадъци.
В деня на проверката не е установено кой стопанисва
обекта, не са представени сключен договор за наем или
документи за собственост на помещението. В тази
връзка е уведомена Териториална дирекция на
национална агенция по приходите за предприемане на
действия по компетентност.
Сигналът е препратен по компетентност към Община
Карлово.
Сигналът е от компетентността на Министерство на
здравеопазването.
На 07.02.2013 г. от експерти на РИОСВ – София е
извършена проверка, при която е констатирано
следното:
„Самел-90“ АД е с предмет на дейност производство на
специализирано електрическо и не електрическо
оборудване, използвано за военни цели и за защита
интересите на страната, свързани с националната
сигурност, поради което във връзка с чл.4, т.2 от
Наредбата за излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, дружеството не е задължено
лице по чл.14, ал.1 от Закона за управление на
отпадъците.
Сигналът е от компетентността на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство и община
Правец.

13

25.01.2013 г.

Електронна поща

14

28.01.2013 г.

Електронна поща

15

28.01.2013 г.

Електронна поща

16

30.01.2013 г.

„Зелен телефон“

Сигнал за нередно провеждане на процедура по
изграждане на подземен паркинг на територията
на градски парк в гр. Пловдив.
Постъпило запитване относно качеството на
водата за питейно-битови нужди в гр. Кнежа.
Замърсяване с отпадъци, извън района на
сметището на гр. Балчик.

-

Сигналът е от компетентността на община Пловдив и
ДНСК.

-

В гр. Садово, до гробищния парк, се намират
стъклени оранжерии. Същите, предимно вечерно
време, използват алтернативно гориво – горене на
гуми, в резултат на което се замърсява
атмосферния въздух в района.

РИОСВ - Пловдив

Сигналът е от компетентността на Министерство на
здравеопазването.
Депото за неопасни отпадъци на гр. Балчик е в
експлоатация от 1974 г., отредено с Протокол на ОНСТолбухин. В изпълнение на разпоредбите на § 5 от
Закона за управление на отпадъците и Директива
99/31/ЕС през 2009 г. е издадена Заповед на директора
на РИОСВ - Варна за принудително преустановяване
експлоатацията на депото, с предприемане на мерки за
закриване и рекултивация на терена. С Решение на
Върховния административен съд заповедта е отменена,
с което е разрешено бъдещото ползване на депото.
Посочения обект е включен като част от Регионалната
система за интегрирано управление на отпадъците за
регион Добрич, и предстои да бъде закрит и
рекултивиран. В тази връзка, за депото е разработен
технически проект за закриване и рекултивация.
Реализацията на инвестиционното намерение се
предвижда да започне след изграждането и въвеждане
в експлоатация на регионалното депо при с. Стожер.
На 08.02.2013 г., от експерти на РИОСВ - Пловдив,
съвместно с представители на Община Садово, е
извършена проверка. При проверка е констатирано
следното:
Оранжерийния комплекс е бил затворен. Не е
установено изпускане на прахо-газови емисии от
комините към котелна централа. На открито, до
котелната, е натрупана сгурия, в която се виждат
телове (вероятно от изгорените гуми).
По информация, получена от присъстващите при
проверката представителите на община Садово,
оранжерията е отдадена под наем. За тази промяна в
РИОСВ - Пловдив не е постъпвало уведомление,
съгласно изискванията на чл. 18, т. 3 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух.
По информация от охранителите, в оранжерията се
отглеждат култури, за които не е необходимо
ползването на котелна централа. Палене на котлите се
извършва предимно във вечерните часове, при
минусови външни температури, с цел предотвратяване
замръзване на съоръженията.
От РИОСВ - Пловдив са дадени предписания, свързани
с изясняване обстоятелствата по ползването на
оранжерийния комплекс, почистване на замърсения
терен до котелна централа и недопускане изгарянето на

РИОСВ - Варна

17

29.01.2013

Електронна поща

Замърсяване с отпадък от стиропорни плоскости
в с. Злати трап, общ. Родопи.

РИОСВ - Пловдив

несертифицирани горива в котлите.
РИОСВ - Пловдив ще осъществи последващ контрол
по изпълнение на дадените предписания и при
констатиране на нарушения ще бъдат предприети
съответните административно - наказателни мерки.
На 19.02.2013 г., от експерти на РИОСВ - Пловдив е
извършена проверка на недвижим имот, представляващ
стопански двор, при която е констатирано следното:
Имотът се ползва от „Вики Комерс” ЕООД, гр.
Пловдив.
В момента на проверката, дружеството не извършва
производствена и складова дейност на строителна
изолация. Халетата и съоръженията са в порутено
състояние, няма контролно-пропускателен пункт, на
места липсва ограда.
След прекратяване на дейността си дружеството не е
спазило проекта за рекултивация и не е предприело
мерки за почистване остатъчните материали от
производството на строителната изолация /изрезки от
стиропор/. В следствие на метериологичните условия
стиропорът се е разпилял на целия терен, дори и извън
границите на имота.
РИОСВ - Пловдив е извършвала няколко проверки на
дружеството през 2012 г., и е дала предписание за
почистване на терена и района около него. При
осъществяване на последващ контрол е констатирано,
че предписанието не е изпълнено. В тази връзка на
управителя на дружеството е съставен акт за
установено административно нарушение.

