ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА
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Дата

01.12.2014 г.

16.12.2014 г.

18.12.2014 г.

18.12.2014 г.

Сигнал

Отговорна
институция

Електронна поща

Редовни обгазявания на атмосферния въздух на ул.
„Кукуряк“ № 23А, ж.к. „Овча купел1“, в резултат
на използване на нерегламентирани материали за
отопление.

Столичен инспекторат
Столична община

„Зелен телефон“

Около 100 дка площ на язовир Тракиец са засети
със земеделска култура. В момента, водите на
язовира са прелели и залели засетите площи. Тъй
като са земеделски, и най-вероятно третирани с
препарати за растителна защита, подателят на
сигнала се опасява от замърсяване водите на
язовира с химикали.

БДУВИБР Пловдив

„Зелен телефон“

След извършен ремонт на околовръстния път на гр.
Враца, земната маса е нерегламентирано
депонирана върху 6 дка частна собственост, в м.
Занкиното.
Имало е извършена проверка от РИОСВ, с дадено
предписание от август месец 2014 г. за почистване
на терена, но на имота до момента не е върнат
първоначалния му вид.

РИОСВ Враца

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от горене на
отпадъци на територията на автобояджийски сервиз
в кв. Горубляне, ж.к. Експериментален, ул.
„Стадион“.

РИОСВ София

Постъпил сигнал

Предприети действия
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на Столичен
инспекторат, Столична община.
Във връзка с подадения сигнал за предполагаемо
замърсяване на яз Тракиец от заливане на прилежащи земи
със земеделски култури, е извършен анализ на водата до
стената на язовира. Изследвани са 58 вида пестициди (в
рамките на акредитация на РЛ-Пловдив към ИАОС) като
всички резултати са под границата на откриване, което
означава, че на практика не се откриват количествени
стойности и липсва замърсяване.
На 22.12.2014 г. е извършена поредна проверка от експерти
на РИОСВ Враца за нерегламентирано депониране на земна
маса в местност „Занкиното” в землището на гр. Враца, обл.
Враца. При проверката е констатирано, че в изпълнение на
предписание, дадено от РИОСВ Враца, депонираните земни
маси са подравнени, няма наличие на камъни, скални
отломки и битови отпадъци.
По отношение на цитираната проверка от месец август 2014
г., с писмо с изх. № В - 1576/07.08.2014 г. на РИОСВ Враца
жалбоподателя е уведомен за извършената проверка,
направените констатации и дадени предписания от страна на
РИОСВ Враца.
На 06.02.2014 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ София на цитирания в сигнала адрес: гр. София, кв.
Горубляне, ул. „Стадион“. При проверката е установено, че
на адреса се намира малка постройка тип хале с площ около
200 м2. Извършваната дейност по автотенекеджийски
услуги, по данни на наемателя на мястото, се извършва от
физическо лице за собствени нужди, на адреса няма
регистрирано търговско дружество.
В РИОСВ София е представен договор за наем на хале
между физически лица, като в същия е отбелязано, че имота
се отдава с цел извършване на бизнес.
Предвид констатацията, че не се извършва производствена
дейност, сигналът е изпратен до кмета на р-н Младост за
предприемане на съответните действия и мерки по
компетентност.

