ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯТ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
сигнал

1

23.11.2011 г.

„Зелен телефон“

2

28.11.2011 г.

Електронна поща

3

01.12.2011 г.

„Зелен телефон”

4

07.12.2011 г.

Електронна поща

Сигнал

Отговорна
институция

Системно обгазяване на града от „стопански двор“
намиращ се в началото на гр. Петрич. Горят се гуми
и друг вид материали, които силно замърсяват
атмосферния въздух в района.
В района на с. Момина клисура река Марица е със
замърсени води. Като замърсител се посочва
бившия завод „Васил Коларов“ – завод за хартия, в
гр. Костенец.

РИОСВ - Благоевград

Замърсяване на атмосферния въздух вследствие на
отопление на строителен фургон на ул. „Ангел
Кънчев“, гр. Ямбол.
Нерегламентирано извозване на отпадъците на
циментовия завод „Титан“ АД, с. Златна Панега на
сметището в гр. Ябланица.

Община Ямбол

РИОСВ - София

РИОСВ - Плевен

Предприети действия
Извършена е проверка на място от служители на Общинска
администрация – гр. Петрич. При проверката е констатирано, че
са запалени два броя гуми в земеделски ниви. В близост не е
имало хора и не е съставен акт за административно нарушение.
На 05.12.2011 г. е извършена проверка на място от експерти на
РИОСВ – София в присъствието на еколога на дружеството.
Направена е проверка по поречието на р. Марица, при което е
констатирано следното:
1. Водите на реката са видимо слабо замърсени.
2. При проверка на „Костенец ХХИ“ АД – радиалните
утаители работят и отпадъчните води са видимо
оцветени с типичния си сив цвят.
3. В мястото на заустване на колектора в р. Марица –
изтичащите води видимо са незамърсени.
4. В момента на проверката е взета водна проба от РЛ –
София към ИАОС.
5. По данни на оператора е извършен извънреден ремонт
от 23.11. до 26.11.2011 г. на ляв радиален утаител.
На основание чл. 155, ал.2 от ЗООС е дадено предписание да не
се изпускат отпадъчни води – непречистени от дружеството.
При аварийни ремонти да се уведомява РИОСВ.
След извършване на анализа на взетите водни проби, при
констатиране на наднормени превишения, ще бъдат предприети
съответните административно наказателни мерки.
Сигналът е предаден на звено „Връзки с обществеността“,
Община Ямбол.
От експерти на РИОСВ – Плевен е извършена проверка, при
която е констатирано следното:
1.
Съществуващото депо за битови отпадъци в град
Ябланица е отредено през 1986 г. и не отговаря на сега
действащите нормативни изисквания. Крайният срок за
преустановяване на експлоатацията му е до въвеждане в
действие на новото Регионално депо в град Луковит.
Собственик и оператор на депото е община Ябланица.
Дейностите транспортиране и депониране на битови отпадъци
се извършват като общинско мероприятие под контрола на
служители от общинска администрация Ябланица. За депото
няма осигурена постоянна охрана и ограда.
2.
На 03.12.2011 г. е извършено транспортиране и
депониране на производствени отпадъци от „Златна Панега

5

08.12.2011 г.

Електронна поща

6

08.12.2011 г.

Електронна поща

7

13.12.2011 г.

Електронна поща

Отправен въпрос касаещ компетентността на „ВиК“
дружество.
Молба за извършване на проверка на транспортна
фирма от гр. Ловеч.
Замърсяване на атмосферния въздух в гр. Бургас от
,,Кроношпан България” и ,,Лукойл Нефтохим
Бургас”.

-

цимент“ АД на депото за битови отпадъци гр. Ябланица.
Съгласно данни от отчетните книги на завода, отпадъците са 60
т. и са класифицирани като горими отпадъци (RDF –
модифицирани горива, получени от отпадъци). Отпадъците са
били съхранявани на площадката на инсталацията за третиране
на предварително сепарирани отпадъци с цел получаване на
горива. Последната временно е спряна от експлоатация поради
спиране за ремонтни действия.
3.
Депонирането на производствените отпадъци от
„Златна Панега цимент“ АД е извършено след устно
уведомяване на кмета на общината, без наличието на писмен
договор и придружаваща отпадъците документация. Не е
извършен входящ контрол на вход депо за вида и количеството
на отпадъците.
4.
При огледа на работния участък за депониране, не е
установено наличие на следи от пожар. Към момента на
проверката не са открити данни за умишлено запалване на
депото.
5.
Съгласно направените констатации от проверката,
приемането и предаването на отпадъците е извършено в
нарушение на Закона за управление на отпадъците, поради
което РИОСВ – Плевен ще предприеме законови действия за
санкциониране на „Златна Панега цимент“ АД и Кмета на
общината.
Подателят на сигнала е пренасочен по компетентност.

-

Молбата е пренасочена по компетентност към Община Троян.

РИОСВ - Бургас

На 12.12.2011 г. е констатирано, че във всички автоматични
измервателни станции са регистрирани завишени концентрации
на бензен. Причината за това е извършване на рутинни
дренажни дейности в ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
Състоянието на атмосферата е било крайно неблагоприятно пълно безветрие и гъста мъгла, което е възпрепятствало
разсейването на замърсителите. Незабавно е дадено
разпореждане до ръководството на ,,Лукойл Нефтохим Бургас”
АД за намаляване на натоварването на работещите инсталации и
преустановяване на всякакви дренажни дейности и до
ръководството на ,,Кроношпан България” ЕООД гр. Бургас за
намаляване на натоварването на мощностите.
В резултат от предприетите действия на РИОСВ – Булгас,
ситуацията постепенно е нормализирана.
Замърсяването на атмосферния въздух в град Бургас е
комплексно и се дължи и на въздействието на комунално–
битовия сектор и по конкретно от отоплението на домакинствата
с твърдо гориво, автомобилният трафик и промишлената
дейност.

8

14.12.2011 г.

„Зелен телефон“

Сигнал относно законността на строеж –
разширение на сграда, най-вероятно Леярна в гр.
Лом, бивш завод „1ви Май“.

РИОСВ – Монтана

9

16.12.2011 г.

„Зелен телефон“

На ъгъла на ул. „Оборище“ и ул. „Черковна“
нерегламентирано се продават елхички.

Столичен инспекторат,
РДГ - София

От РИОСВ – Монтана е изпратено писмо до кмета на Община
Лом, който е компетентен орган по прилагане на Закон за
устройство на територията за предприемане на необходимите
мерки и действия по изложеното в сигнала. От Община Лом е
изпратен писмен отговор в инспекцията, с което уведомяват, че
собственик на терена, посочен в сигнала е „РУА България“
ЕООД. На същата фирма е издадена скица и виза за проектиране
от главния архитект на община Лом. Разрешително за строеж не
е издадено, защото в момента се изработват необходимите
проекти и се извършва разчистване на строителната площадка.
Сигналът е изпратен по компетентност на Регионална дирекция
по горите – София и на Столичен инспекторат, Столична
община.

