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

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1

01.09.2011 г.

Електронна поща

Запалване на депото за неопасни отпадъци на
община Пазарджик и задимяване на района около
депото.

РИОСВ - Пазарджик

2

07.09.2011 г.

„Зелен телефон”

Реката в гр. Костинброд е постоянно замърсена от
хартиената фабрика на ул. „Ломско шосе”.

РИОСВ - София

3

08.09.2011 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирано сметище на бул.
„Съединение” и на входа на кв. „Милеви”, в гр.
Белоградчик.

РИОСВ - Монтана

4

08.09.2011 г.

„Зелен телефон”

Неприятна миризма, дразнеща гърлото в района на
блок № 39 и блок № 40, ж.к. „Овча Купел-2”.

РИОСВ - София

Предприети действия
От експерти на РИОСВ - Пазарджик е извършена проверка на място.
Констатирано е, че вследствие на самозапалване на биогаз, отделящ се от
южната и югоизточната страна на тялото на депото неорганизирано се
отделят димни газове с бял цвят. От страна на оператора е овладяна
интензивността на отделяне на димните газове чрез оросяване с водоноска и
запръстяване с верижната машина на депото.
На общинското депо няма изградена инсталация за отвеждане на биогаза и
организираното му изгаряне. То се експлоатира на основание § 5, ал.6 от
ПЗР на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци до изграждане на ново депо,
отговарящо на нормативните изисквания.
По подадения сигнал е извършена незабавна проверка от експерти на
РИОСВ - София, в присъствието на екип на Регионалната Лаборатория към
ИАОС - София. Извършен е оглед на реката в участъка при моста на река
Блато. Констатирано е, че:
Водите в реката са бистри и видимо незамърсени.
Извършен е експресен анализ на водите от градския колектор на гр.
Костинброд, стопанисван от „ВиК” ЕООД – гр. София, по следните
показатели: активна реакция pH = 7,51, разтворен кислород O2 =2,79 mg/l;
% наситеност с O2 =33,6%, температура на водата t=22,2 С;
електропроводимост = 888 µs/ sm.
Резултатите от измерването не показват надвишаване на допустимите
стойности.
В момента на проверката не е установено замърсяване на р. Блато при моста
на гр. Костинброд. Сигналът е неоснователен.
На 13.09.2011 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ –
Монтана. Констатирано е, че на входа на кв. „Милеви” и кръстовището с
бул. „Съединение” има образувано нерегламентирано сметище. На кмета на
община Белоградчик е дадено предписание да се почисти замърсения терен
в срок до 30.09.11 г. и му е отправена покана за съставяне на акт за
установяване на административно нарушение.
На 12.09.2011 г. от експерти от РИОСВ - София е извършена проверка на
място в района на бл. № 39 и бл. № 40, ж.к. „Овча Купел – 2”. При
извършената проверка не са установени производствени или други

5

09.09.2011 г.

„Зелен телефон”

Замърсяване на река Левичин дол от мандрата в
селото – „Сердика 94”, с. Железница, р-н Панчарево.

РИОСВ - София

6

12.09.2011 г.

Електронна поща

Запитване относно предаване за обезвреждане на
спринцовки за еднократна употреба и други
болнични отпадъци, генерирани в домашна
обстановка.

МОСВ

7

12.09.2011 г.

Електронна поща

Нерегламентирана площадка, на бул. „Владимир
Вазов” № 48, между бл. 100 и ул. „Резбарска” в ж.к.
Сухата река, р-н Подуяне, за събиране, временно
съхранение и разкомплектоване на излезли от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
Дейностите
се
извършват
в
явно
противоречие/разрез с чл. 13а, ал. 3 от ЗУО (изм.

РИОСВ - София

дейности в пространство между двата блока. На около 400 м. южно от бл.
№ 40 е изграден супермаркет, а западно е разположено учебно заведение. В
момента на проверката времето е ветровито с вятър от северозапад,
Органолептично не са усетени миризми. При проведен телефонен разговор
с подателят на сигнала е уточнено, че миризмата е на печени ядки и се носи
при появата на вятър откъм кварталите Люлин и Суходол, като такава не се
е усещала от няколко дни и появата и е периодична през различни части от
денонощието.
От експертите на РИОСВ - София не са установени производствени
дейности, източници на миризми от подобен тип.
На 12.09.2011 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – София.
Констатирано е изтичане в реката, при моста на бул. „Самоковско шосе”, с.
Железница на отпадъчни води в река Левичин дол от тръба, идваща от
изгребната шахта на мандра „Сердика-94” ООД, с. Железница, р-н
Панчарево. Извършена е проверка на мандрата. Констатирано е, че шахтата
е препълнена и има изтичане на отпадъчни води през преливника. Не е
представено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води. Дадени са предписания за незабавно преустановяване на
изтичането на отпадъчни води от площадката на обекта. За констатираните
нарушения е съставен акт за установяване на административно нарушение
(АУАН).
Използваните спринцовки, игли, марли и други болнични отпадъци,
замърсени с биологични течности са опасни отпадъци по смисъла на Закона
за управление на отпадъците (ЗУО) и се класифицират с код 18 01 03* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания,
с оглед предотвратяване на инфекции. В тази връзка, имайки предвид
спецификата на тези отпадъци, те се съхраняват в специални съдове и на
отредени за целта площадки, съгласно указания на министерството на
здравеопазването. Такива площадки, отговарящи на изискванията има на
територията на всички лечебни и здравни заведения, генериращи опасни
болнични отпадъци.
В случаи на генериране на опасни болнични отпадъци в домашни условия,
следва медицинските лица, извършващи манипулациите, да събират тези
отпадъци и да ги предават на площадката за съхраняване на опасни
болнични отпадъци в здравното заведение. Друг вариант е личният лекар да
информира за мястото, където може да се предадат опасните отпадъци.
Извършена е проверка от експерти на РИОСВ - София, съвместно с
представители от V–то РУ при СДВР, районна администрация от район
Подуяне, при която е констатирано, че:
На посочения адрес в жалбата, а именно гр. София, район Подуяне, бул.
„Владимир Вазов” № 48, ж.к. „Сухата река”, между бл. 100 и ул.
„Резбарска” не е установена съществуваща площадка с предмет на дейност
по управление на отпадъци – събиране, временно съхраняване и

ДВ. Бр.30/12.04.2011 г.).
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13.09.2011 г.

Електронна поща

Жълто-оранжево оцветяване на река Панова и
миризма на сяра в района на местността Оборище,
гр. Панагюрище.

РИОСВ - Пазарджик

разкомплектоване на отпадъци от ИУМПС. При проверката не е открит №
48 на бул. „Владимир Вазов”. Съществуващите обекти, открити на № 48 на
бул. „Владимир Вазов” са обект „Авточасти втора употреба” с наемател ЕТ
„Марти – Петър Илиев”, следващ обект е административна сграда с паркинг
и строителен обект с вход от бл. 100, ж.к. „Сухата река”.
На обект „Авточасти втора употреба”, работи едноличен търговец съгласно
договор за наем, ЕТ „Марти – Петър Илиев”. Обектът е регистриран, като
търговец в район Подуяне, съгласно заявление до район Подуяне, СО от
30.11.2009 г. Извършваната дейност е продажба на авточасти втора
употреба. Теренът на обекта е изцяло настлан с чакъл, ограден, и са
налични около 20 - 25 броя автомобили, без регистрационни номера, които
са катастрофирали или повредени. Наличните автомобили са с източени
течности и горива. В ляво от входа е поставен преместваем павилион за
административни дейности. В дъното на обекта има изграден навес, в който
на стелажи са подредени части втора употреба, в непосредствена близост са
подредени врати от различни по вид автомобили. При проверката са
предоставени копия от следните документи: Договор за наем за терена от
11.01.2010 г. със срок на действие 3 години, Заявление за обявяване на
актове на ЕТ „Марти Петър Илиев”, Решение № 1 от 31.08.2000 г. за
регистриране на Едноличния търговец.
По отношение на посоченото в сигнала противоречие, което е в разрез с чл.
13а, ал.3 от ЗУО (изм. ДВ, бр. 33 от 2011 г.), не са налице компетенции от
страна на РИОСВ - София, при липса на открито юридическо лице
извършващо дейности по отпадъци.
На 14.09.2011 г. от експерти от РИОСВ - Пазарджик, съвместно с РЛ
Пазарджик и представител на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище е
извършена незабавна проверка на изградените хидротехнически
съоръжения, експлоатирани от предприятието по поречието на реката.
При проверката е констатирано, че:
Баражите с №№ 1 и 2 на р. Панова (за замърсени води) функционират
нормално. Дренажните води постъпват в хвостопровода. Осигурен е
достатъчен ретензионен обем.
Язът над противофилтрационната завеса на р.Свинарски дол (ляв поток на
р. Панова) акумулира формиралите се дренажни води. Съоръжението
функционира нормално – нивото на дренажните води е около седемдесет
сантиметра под преливния ръб.
Не е констатирано заустване на отпадъчни води в р. Панова.
Взета е водна проба от р. Панова, местността „Реките”. Моментните
показатели на водата: pH – 7,07; електропроводимост – 0,850 ms/sm; без
мирис и водно количество от 2 л/с не индикират замърсяване и са в
границите на пределнодопустима концентрация (ПДК) за втора категория
водоприемник.
Представените при проверката от „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище
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15.09.2011 г.

„Зелен телефон”

Наличие на жълто петно и умряла риба в района на
пристанището, около кораба „Радецки”.

РИОСВ - Враца

10

19.09.2011 г.

„Зелен телефон”

Столична община

11

19.09.2011 г.

„Зелен телефон”

Замърсяване на ул. „Веле Митров”, р-н Сердика, в
резултат на отглеждане на крави.
На 18.09.2011 г. е имало обгазяване на атмосферния
въздух в с. Горно Сахране от предприятие
„Габровница”.

РИОСВ - Стара Загора

протоколи от собствен мониторинг за контролирания от тях пункт на р.
Панова (по показатели pH, Cu и Fe) за периода преди 06.09.2011 г. показват,
че няма надвишаване на ПДК за II категория водоприемник.
Бледожълтото-оранжево оцветяване, формиращо се от твърдия отток на р.
Панова е характерно фоново оцветяване за водосборния район.
На основание на изготвените констатации, извършения оглед на р. Панова и
изградените хидротехнически съоръжения по поречието й, както и на база
първоначални резултати от анализа следва, че подадения сигнал е
неоснователен.
Извършена е незабавна проверка от експерти от РИОСВ - Враца, съвместно
с представители на АРЛ-Враца, ОУПБЗН - Враца и ИАРА-Враца.
От извършения оглед не е установено оцветяване на реката и следи от
нефтопродукти по брега. Открит е един екземпляр умряла риба с
приблизително тегло 2 кг. Вследствие на продължителните високи
температури през сезона, нивото на реката е силно занижено. В този
участък на българския бряг водата е застояла и протичат гнилостни процеси
поради наличието на водорасли и растителна маса. От служители на
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е обходена река Дунав
от устието на р. Огоста до Оряхово, при което не са открити други мъртви
екземпляри. От катер на Гранична полиция е обходен и района от
пристанище Оряхово до пристанище Козлодуй, които също не са
констатирали замърсявания и наличие на умряла риба.
Поради ниското ниво на водите в този участък на река Дунав е спряно
корабоплаването и в района на пристанище Козлодуй няма плавателни
съдове.
Взети са водни проби за анализ от Акредитирана Регионална лаборатория –
Враца от пристанище Козлодуй при кораба “Радецки”.
Измерените показатели на място са както следва:
Активна реакция рН – 7,96;
Разтворен О2 – 7,23 mg/dm;
Електропроводимост – 453µS/cm;
Наситеност с О2 – 86,3%;
Температура на водата – 25,6оС;
Резултатите от лабораторните анализи, съгласно Протоколи от изпитване №
582/1,2/16.09.2011 г. на АРЛ Враца показват, че всички изследвани
показатели са под пределно допустимите концентрации за категорията
водоприемник, съгласно Наредба №7 (ДВ бр. 96/1986 г.) за определяне
качеството на течащите повърхностни оди.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност на
Столична община.
На 19.09.2011 г. от експерти на РИОСВ - Стара Загора е извършена
контролна проверка в „Габровница” АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня
с участието на старши специалист КО в кметството на с. Горно Сахране.
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19.09.2011 г.

Електронна поща

Замърсяване на територията на с. Калипетрово, обл.
Силистра от ферма за отглеждане на крави.

РИОСВ - Русе
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20.09.2011 г.

Електронна поща

Извършване на строително ремонтни работи и
струпване на строителни отпадъци и инертни
материали в защитена местност „Наково кладенче”,
в землището на гр. Ахтопол.

РИОСВ - Бургас

При извършената проверка в дружеството е констатирано, че работят
малката и голяма сушилни инсталации и цялата производствена линия при
нормален режим на работа. Сушилните инсталации използват смесено
гориво – природен газ и дървесен прах.
Предоставени бяха от дружеството следните документи :
Копие на Наряд №18 за работа в електрически уредби от ТДУ ЮГ Пловдив за извършване профилактика на РУ 20 кV - почистване на
изолатори и шинна система. Захранването с електроенергия на дружеството
е преустановено на 18.09.2011 г. от 09:30 часа и възобновено на 18.09.2011
г. в 13:30 часа;
Копие на Дневни наряди за работата на Сушилните инсталации за 16, 17, 18
и 19.09.2011 г. от които е видно, че на 18.09.2011 г. от 06:30 часа до 20:30
часа не са работили. Цялата производствена линия е била в режим на
профилактика от 07:00 часа до 20:00 часа на 18.09.2011 г.;
Копие от Дневника за регистрирани промени в горивния режим на
сушилните инсталации.
Видно от представените документи, на 18. 09.2011 г. сушилните инсталации
не са работили. Сигналът е неоснователен.
На 30.09.2011 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Русе,
съвместно с представител от кметството на с. Калипетрово, общ. Силистра.
От извършения оглед на място е констатирано, че в селскостопанска
постройка от 1989 г., намираща се в регулацията на населеното място се
отглежда едър рогат добитък. Съгласно представената справка, обектът е
регистриран в ОДБХ – Силистра под № 7539-0017. В момента на
проверката се отглеждат 34 броя едър рогат добитък. Почистването на
торовите маси се извършва чрез измиване с вода. Отпадъчните води,
замърсени с торови маси без пречистване се заустват в преминаващата през
селото река. За извеждане на животните на паша, кметът на населеното
място е определил маршрут за преминаване, ползвайки второстепенните
улици на селото.
На г-н Райчо Райчев е дадено предписание, към фермата да се изгради
съоръжение за поемане на течните и твърди торови маси и се преустанови
замърсяването на реката.
Г-н Райчев е закупил терен, върху който е започнал изграждане на ферма, с
цел преместване на животните извън населеното място. РИОСВ – Русе е
издал Решение № РУ-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС
за изграждане на кравеферма с капацитет до 40 броя крави.
На 21.09.2011 г. е извършена проверка на ПЗ „Наково кладенче”, находяща
се в имоти по КВС с номера 000271 и 000272, местност „Варварско”,
землище гр. Ахтопол, община Царево.
Проверката е извършена от експерти на РИОСВ – Бургас с участието на Р.
Тошева – гл. специалист „Екология” в община Царево и Я. Русинов –
началник участък ТП „ДГС – Царево”. При проверката присъства М.
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27.09.2011 г.

Електронна поща

Биологично замърсяване на територията на НП
„Пирин” от стадо крави.

ДНП Пирин

15

30.09.2011 г.

„Зелен телефон”

Улиците „Годеч” и „Филиповско шосе”, които
излизат на бул. „Европа”, се замърсяват с отпадъчни
води от септични ями.

Столичен инспекторат
Столична община

Недялков - строителен техник в „Бургаспътстрой” АД, гр. Бургас,
изпълняващ длъжност – технически ръководител на обекта.
Констатирано е следното:
В близост до ПЗ „Наково кладенче” се извършва рехабилитация и
реконструкция на участък от път III – 9901 Царево – Ахтопол.
Констатирани са струпани купчини инертни материали – трошен камък (две
купчини по-едър и две купчини по-дребен трошен камък) и една купчина
фрезован асфалт в ПИ № 200001 и ПИ № 200002 в местност „Варварско”,
землище гр. Ахтопол по Карта на възстановената собственост (КВС).
Трошеният камък се използва за ремонта на пътя. По данни на г-н
Недялков, след приключване на ремонтните дейности на пътя инертните
материали и фрезованият асфалт ще бъдат отстранени от временната
строителна площадка, като последният ще се използва за стабилизиране на
пътища в кметство гр. Ахтопол.
В границите на защитената територия не е установено извършване на
строително-ремонтни работи и струпване на строителни отпадъци и
инертни материали.
По пътя за плажа, преминаващ до границата на ПЗ „Наково кладенче”, се
констатира наличие на две малки купчини от пластмасови опаковки – РЕТ
бутилки, хартиени и картонени опаковки (кашони) и малка част строителни
отпадъци (гипсокартон) с обща площ около 4 – 5 кв. м. Посочените
отпадъци попадат в имоти, собственост на община Царево.
Дадено е предписание до кмета на община Царево да се почисти
замърсяването, установено до границата на ПЗ „Наково кладенче”, по пътя
водещ към плажа.
Съгласно режимите и нормите въведени с Плана за управление на
защитената територия, пашуването е разрешено само в следните зони:
2Б – Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих
3 – та Зона за туризъм
4 – та Зона на сградите и съображенията
Местата, на които е констатирано паша на говеда от подателят на сигнала
над хижа „Вихрен” и х. „Беговица”, попадат в зона 2Б – Зона за устойчиво
ползване на открити площи и отдих, където пашата е абсолютно разрешена
и законна, като на желаещите пастири след съответният ред им е издадено
разрешително за паша по цитираните местности.
Няма констатирани нарушения по ЗЗТ и ПУ на НП „Пирин”.
Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност на
Столичен инспекторат.

