ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯТ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2011 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1

04.05.2011 г.

“Зелен телефон”

Неправомерно отглеждане на елени, муфлони,
сърни в с. Макоцево, общ. Горна Малина.

РИОСВ София

2

11.05.2011 г.

“Зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния въздух в района от
фирма “Изола Петров”. Замърсяването се
осъществява основно в нощните часове, последно

РИОСВ София

Предприети действия
На 27.05.2011 г. от експерти на инспекцията е извършена проверка на
място. Установено е, че в частен имот с адрес: с. Макоцево, ул. “Крайречна”
№ 42, от г-н Петър Борисов Костов се отглеждат следните диви животни: 2
(два) бр. европейски муфлон, 20 (двадесет) бр. зеленоглава патица, 10
(десет) бр. пръстенчат фазан, 2 (два) бр. елен лопатар и 20 (двадесет) бр.
обикновена токачка.
Съгласно представените в хода на проверката документи, описаните
животни са придобити по законен начин, както следва:
1. На 03.12.2005 г. между “ВП зоокът” – гр. Варна с управител Тодор
Христов от една страна и от друга страна – Гаврил Димитров Дангов, гр.
Варна е сключен договор за замяна, според който, последният получава 3
(три) бр. европейски муфлони. На 23.06.2010 г. Гаврил Димитров Дангов
продава на Петър Борисов Костов от с. Макоцево 2 (два) бр. млади муфлони
(мъжки и женски), които са приплод от животните, обект на
гореспоменатия договор.
2. Зеленоглавите патици са придобити по силата на Договор № СИ7/20.02.2009 г. за покупко-продажба, сключен между “СОКОЛ – БЛРС”
ЕООД (ЕИК 000639101) и Петър Борисов Костов от с. Макоцево.
3. Фазаните са придобити по силата на Договор № СК-13/16.03.2009 г. за
покупко-продажба, сключен между “СОКОЛ – БЛРС” ЕООД (ЕИК
000639101) и Петър Борисов Костов от с. Макоцево.
4. Елените лопатари са придобити по силата на ветеринарен сертификат за
вътреобщностна търговия с № 0000126-6/18.08.2009 г., издаден от
Република Чехия.
5. Токачките са придобити по силата на Договор № СЯ-22/16.03.2009 г. за
покупко-продажба, сключен между “СОКОЛ – БЛРС” ЕООД (ЕИК
000639101) и Петър Борисов Костов от с. Макоцево.
Всичките описани животни се отглеждат в имот, с обща площ от 29 дка,
включващ поляни, гора, храсти и водоем. Елените лопатари са оставени на
свободно придвижване в гористата част на имота. За останалите животни са
направени широки заградени пространства, осигуряващи свободно
движение на екземплярите. Изградени са закрити зимни помещения. За
водоплаващите птици са осигурени водни басейни. Животните са
ежедневно обгрижвани от назначени гледачи.
На 23.06.2011 г. е извършена проверка от комисия на Производствено
складовата база за хидроизолационни материали „Изола Петров" ЕООД,
във връзка със сигнали за неприятни миризми от производствената дейност

на 09.05. срещу 10.05.
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26.05.2011 г.

Електронна поща

Сеч в местност Лонгоза, в района на моста на р.
Камчия.

РИОСВ Варна
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28.05.2011 г.

“Зелен телефон”

Заграждане на реката в село Макоцево, общ.
Горна Малина, като частна собственост.

БД Дунавски район

на фирмата. Комисията е с представители на РИОСВ - София, на СО район
„Нови Искър", Столично РЗИ, РИОСВ – София
Направен е обход на площадката на „Изола Петров" ЕООД.
При проверката работи линия за хидроизолационни материали.
Предприятието работи 24 часа на трисменен работен режим. Констатирано
е, че емисиите от всички бъркалки (бекери) са обхванати и се отвеждат,
чрез газоходи за пречистване преди изпускане в атмосферния въздух.
Пречиствателното съоръжение се състои от бункер, в който се впръсква
вода във вид на мъгла и след това се отвеждат газовете през осем броя
филтърни касети с активен въглен.
Органолептично е установено епизодично наличие на миризма – неприятна
на битум при обхода на площадката на производствено складова база за
производство на хидроизолационни материали собственост на „Изола
Петров” ЕООД.
На предприятието е дадено предписание да информира писмено РИОСВ София в срок до три дни при подмяна на филтърен модул с активен въглен
тип CFCA – 40.
С писмо вх .№ 26-00-5561/15.07.2011 г. „Изола Петров” ЕООД е уведомила
РИОСВ – София във връзка с дадено предписание с протокол от проверка
за подмяна на активния въглен на филтърния модул.
От експерти на РИОСВ Варна е извършена проверка на място и по
документи в Държавно горско стопанство (ДГС) – Старо Оряхово.
Констатирани са сечи в отдели 81а, 81б, 81в, 81д и 82д по утвърдения Лесоустройствен проект (ЛУП) на ДГС – Старо Оряхово от 2007 г.
Мероприятието е заложено в ЛУП и за извършване на прореждаща сеч на
Ясен са издадени следните позволителни от Изпълнителна агенция по
горите:
1. Позволително за сеч и извоз, серия Л, № 006411/15.03.11 г. - за отдел 81а;
2. Позволително за сеч и извоз, серия Л, № 006412/15.03.11 г. - за отдел 81б;
3. Позволително за сеч и извоз, серия Л, № 006435/25.03.11 г. - за отдел 81в;
4. Позволително за сеч и извоз, серия Л, № 006443/01.04.11 г. - за отдел 81д;
5. Позволително за сеч и извоз, серия Л, № 006444/01.04.11 г. - за отдел 82д.
Към датата на проверката (28.05.2011 г.) сечта е приключила, с изключение
на част от отдел 81в, поради наводнен терен от наличен дълбок сондаж.
Извозването на дървесината се извършва по определен график.
Извършените дейности са извън територията на резерват “Камчия” и
буферната му зона. Най-близкостоящият отдел, на който се извършва сеч и
извоз отстои на 3 км от защитена местност “Лонгоза”- бивша буферна зона
на резервата.
В района на цитираните отдели по ЛУП няма регистрирани вековни или
забележителни дървета обявени за защитени.
На 17.06.2011 г. е извършена проверка от експерти на Басейнова дирекция
Дунавски район с център Плевен, съвместно с представител на община
Горна Малина и кмета на с. Макоцево. Проверен е участък от р. Макоцевска
в м. Топлика и м. Падалото, в землището на с. Макоцево. Констатирано е,
че състоянието на участъка на р. Макоцевска е същото както при извършена
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02.06.2011 г.

Електронна поща
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03.06.2011 г.

Електронна поща
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06.06.2011 г.

Електронна поща

Сигнал относно качеството на питейната вода и
зачестилите
аварии
и
ремонти
на
водоснабдителната мрежа на с. Бистрица.
Нерегламентирана площадка за събиране и
временно съхранение на излезли от употреба
моторни превозни средства.

Замърсяване в района на с. Ахелой от тръба с
отпадъчна вода.

предишна проверка по подобен сигнал от 2008 г. Поканен за участие в
проверката е и подателя на сигнала, който е отказал да присъства.
Констатациите са, че подадения сигнал е неоснователен. Фактите доказват,
че подателят на сигнала многократно подава жалби и сигнали с невярно
съдържание до възможните контролни органи в страната.
Подателят на сигнала е информиран за компетентните органи, които са
отговорни за поставените в сигнала въпроси.
РИОСВ Шумен

РИОСВ Бургас

“НИК-2007”ООД, гр.Шумен притежава автокъща на автомобили втора
употреба на площадка: гр.Шумен, бул.”Ришки проход”. Обектът, който е
цитиран от жалбоподателя в промишлената зона на гр.Шумен срещу
бензиностанция на “Петрол” е извън площадката на автокъщата и служи
като склад за части втора употреба.
От експерти на РИОСВ-Шумен е извършена проверка на място на двете
площадки. Констатациите са следните:
При извършения оглед на посочения обект от жалбоподавателя не е
установено изкупуване и разкомплектоване на автомобили. Не са
констатирани допуснати замърсявания, наличие на отпадъци, следи от
масла и изгаряне на гуми и кабели. Установено е наличие на автомобилни
компоненти, части и възли, за които са представени документи за
закупуването им като авточасти втора употреба – внос от Италия.
Обектът не се използва като площадка за събиране и временно съхранение
на излезли от употреба моторни превозни средства. Няма наличие на стари
МПС, а само съхраняване на авточасти втора употреба.
При извършените проверки на място не е намерено конкретно
доказателство за извършване на дейност разкомплектоване на ИУМПС
/излезли от употреба моторни превозни средства/, които следва да бъдат
снети от отчет в сектор”КАТ” към ОДМВР – Шумен.
При огледа в автокъщата е констатирано наличие на ударени МПС, които
подлежат на ремонтно-обслужващи и възстановителни операции за
удължаване на техническия ресурс и експлоатация на ПС. В случая става
въпрос за транспортна техника, която е годна и не е за “бракуване” по
смисъла на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС.
За целта допълнително е представена документация за 6 броя МПС-внос от
Италия и 4 броя регистрационни талона на наличните МПС, подлежащи на
ремонт и възстановителни операции. А за 1 брой МПС, който е бракуван с
протокол е дадено предписание за предаване на оторизирана фирма,
притежаваща необходимото разрешително.
Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) “Равда-Сл. Бряг”- стара
част, със собственик и ползвател “ВиК” ЕАД – гр. Бургас се намира в имот
в землището на с. Ахелой, община Поморие. В същия имот е изграден и
функционира обект: Разширение, реконструкция и модернизация на градска
пречиствателна станция за отпадъчни води “Равда-Сл. Бряг” (нова част) със
собственик Община Несебър. Независимо от различната собственост върху
двата обекта, заустването на пречистените отпадъчни води на изход от тях в
Черно море се осъществява чрез общ колектор.
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06.06.2011 г.

Електронна поща

Замърсяване на водоизточник от депо за битови
отпадъци на община Долни Дъбник.

РИОСВ Плевен

На 14.03.2011 г. от експерти на РИОСВ Бургас е извършена проверка на
този колектор. Проверката е във връзка с устно уведомление от
Изпълнителния директор на “ВиК” ЕАД – гр. Бургас, за нарушаване на
целостта на колектора вследствие пропадане на бреговия кладенец в района.
Констатирано е, че в резултат на пропадане на голяма част от бреговата
ивица целостта на колектора е нарушена и отпадъчните води се оттичат
свободно в новообразувания вследствие на пропадането ров, след което по
гравитичен път постъпват в Черно море.
От страна на дружеството са предприети мерки за възстановяване на
заустването на отпадъчните води от двете пречиствателни станции, като е
стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение.
Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ Плевен,
Басейнова дирекция с център Плевен в присъствие на представител от
Общинска администрация Долни Дъбник и управителя на фирмата
оператор на депото.
Констатирано е, че:
1. Битовите и строителни отпадъци от всички населени места на община
Долни Дъбник се обезвреждат чрез депониране на съществуващото
общинско депо за битови отпадъци (старо градско сметище). Депото е
отредено през 1985 г. съгласно действащите тогава нормативни документи.
За депото има утвърден План за привеждане в съответствие с изискванията
на екологичното законодателство. Крайният срок за преустановяване
експлоатацията му е до въвеждане в действие на ново Регионално депо
Плевен. За последното има проектна готовност за финансиране по ОП
“Околна среда” и планиран срок за строителство до края на 2013 г.
2. Площадката на общинското депо е разположена в имот в землището на
гр. Д. Дъбник с площ около 51 дка. Имотът отстои на около 100 м по
въздушна линия от коритото на р. Дъбнишка бара, която е естествен
приемник на повърхностни атмосферни води преминали през тялото на
депото. За мониторинг на потенциалното замърсяване от депото са
определени 2 пункта за пробонабиране от реката, съгласно утвърден от
РИОСВ и БДУВДР план за контрол и мониторинг на депото.
3. Собственикът на депото е изпълнявал плана за извършване на собствен
мониторинг през периода 2006-2011 г. Протоколите от изпитване показват,
че няма отклонения по изследваните показатели за водоприемник II-ра
категория.
4. За депото има изпълнена ограда и назначена охрана. Извършва се
визуален входящ контрол за вида на постъпващите за депониране отпадъци.
Съгласно отчетната документация на депото се депонират единствено
битови и строителни отпадъци.
5. При огледа на работния участък за депониране не е установено наличие
на изхвърлени акумулатори, батерии, луминисцентни лампи, препарати за
растителна защита или други опасни отпадъци. В община Долни Дъбник
има въведен ред и сключени договори с организации по оползотворяване на
масово разпространени отпадъци, генерирани от бита, в т.ч. негодни за
употреба батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване,

9

07.06.2011 г.

“Зелен телефон”

Нерегламентирано сметище на ул. “Попова
шапка”, до № 47, кв. Редута, община Слатина.
Замърсяване при осъществяване на дейност –
угояване на бройлери.

Столичен инспекторат
Столична община
РИОСВ Шумен
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08.06.2011 г.

Електронна поща
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13.06.2011 г.

Електронна поща

Проблем с водоснабдяването на с. Вакарел.

12

24.06.2011 г.

Електронна поща

Изсичане на гора в близост до х. “Пашалиица”, с.
Павелско, община Чепеларе, област Смолян.

РИОСВ Смолян
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27.06.2011 г.

“Зелен телефон”

На бул. “Илинден” № 40, гр. Хасково, в гараж се

РИОСВ Хасково

излезли от употреба моторни превозни средства.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност на
Столичен инспекторат.
От експерти на РИОСВ Шумен е извършена проверка, на която са
присъствали подателя на сигнала, кмета на с. Голямо Соколово, еколога на
община Търговище и председателя на земеделска кооперация ЗК “Надежда2”, с. Голямо Соколово.
На място е констатирано, че два броя халета на територията на ЗК
“Надежда-2”, с. Голямо Соколово, са оборудвани за свободно подово
отглеждане – угояване на пилета. В двете сгради не се извършва отглеждане
на пилета. Помещенията са почистени, като е налично единствено
технологичното оборудване. Установено е, че дейността отглеждане на
пилета е извършвана в периода 2004-2009 г. При извършения оглед е
установено, че на терен на около 30-40м. североизточно от двете сгради
(извън населеното място) се съхранява торов отпадък, формиран в резултат
на почистване на помещенията. Дадено е предписание за почистване на
наличния торов отпад.
С Вх. № 3292/15.06.2011 г. в деловодството на РИОСВ Шумен е депозирана
молба за удължаване срока на изпълнение на даденото предписание по
отношение на използване на торовия отпадък непосредствено след
прибиране на земеделската реколта. Заявено е намерение за използване за
наторяване след прибиране на реколтата – есента.
За дейността по отглеждане на пилета (бройлери) в РИОСВ Шумен няма
подавано уведомление за инвестиционно намерение по реда на чл. 95, ал.1
от ЗООС, както от собственика на обекта ЗК “Надежда-2”, с. Г. Соколово,
така и от наемателя Георги Стоянов. За дейността отглеждане на бройлери в
две сгради в стопански двор на с.Голямо Соколово, общ. Търговище,
извършвана от 2004 г. до 2009 г. няма провеждана процедура по реда на
глава VI от ЗООС. В тази връзка на Георги Стоянов е съставен акт за
установяване на административно нарушение по реда на ЗООС.
Сигналът е от компетентността на общинските власти.
На 26.06.2011 г. е извършена проверка от РИОСВ Смолян на място в района
на хижа “Пашалиица”. Не са установени незаконни действия по
дърводобива и транспорта на материалите.
Обектите, в които се работи са общинска собственост. Има издадени
позволителни за сеч от Държавно горско стопанство (ДГС)-Хвойна - №
019736, 019735, 0197364, 019733, 019732 от 2011 г. за извеждане на
следните видове сечи – Групово постепенна, Постепенна осветителна фаза,
Пробирка и Постепенна окончателна фаза.
В съседство с обектите на община Чепеларе има и обекти на община Лъки,
от които обекти материалите се транспортират през Пашалиица и Хвойна в
посока Пловдив. В района на село Павелско няма обявени защитени
територии, същия попада в Натура 2000 (Родопи Средни BG 1031).
На 01.07.2011 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ Хасково.

събира излязла от употреба бяла техника и
отпадъци от черни и цветни метали.

Констатирано е, че обекта представлява гаражна клетка, която е включена
като площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в
Лиценз №397 от 27.6.2006 г. издаден от Министерство на икономиката и се
стопанисва от ЕТ „Лъки – Росен Соколов” гр.Хасково.
Сигналът е неоснователен – констатира се, че освен отпадъци от черни и
цветни метали, (части от ограда, метални каси, нафтова печка, изрезки от
метали) на площадката не се събира, съхранява или третира излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване или други отпадъци с
опасни свойства, с което да се нарушават условията на издадения лиценз.

