ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

07.08.2014 г.

„Зелен телефон“

Силна неприятна миризма, наподобяваща на
„Богровския боклук“, се усеща в карето ул.
„Ангел Маджаров“, ул. „Лесновска“ и
въобще в целия квартал.

РИОСВ София
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27.08.2014 г.

Електронна поща

Нерегламентирано сметище на входа на с.
Попович и непочистено корито на р.
Двойница от растителност, в района на с.
Дюлино.

РИОСВ Бургас
БДЧР Варна

Предприети действия
На 08.09.2014 г. г. на обект „Проект за закриване и
рекултивиране на сметоразтоварище с. Долни Богров,
чрез обезвреждане и оползотворяване“ към Столична
община, стопанисван от „Чистота Искър“ ЕООД от
09.10.2013 г., посочено в писмо на Столична Община до
РИОСВ София с вх. № 08-00-10027/11.10.2013 г. е
извършена проверка от експерти на РИОСВ София.
Основната дейност на обекта е закриване и рекултивация
на
сметоразтоварище,
чрез
обезвреждане
и
оползотворяване.
Представен е контролен лист, в който се отразява
мониторинга на изискванията поставени в КР № 454НО/2013 г. на Столична Община и отразяване на
състоянието на: шахти за отпадъчни води и дренажна
система, наличие на организирани емисии, наличие на
неприятни миризми, технологични параметри на
пречиствателно съоръжение, водене на дневници и
документация, спазване на разработени инструкции и
течове от тръбопроводи и оборудване. Проверките се
извършват един път месечно, съответно за периода:
16.07.2014 г., 14.08.2014 г. и 05.09.2014 г.
На 05.09.2014 г. по данни на определеният от оператора
служител извършващ обхода на площадката, е
установено наличие на неприятни миризми и са взети
незабавни мерки по запръстяване до края на работния
ден.
При извършения обход на площадката по време на
проверката, по границите й органолептично не е
установено наличие на миризми.
РИОСВ Бургас
На 04.09.2014 г. е извършена проверка в с. Попович,
община Бяла, област Варна. При проверката присъства
кмета на селото.
Потвърждава се изнесеното в сигнала. Констатира се
наличие на отпадъци от бита в района на старото селско
сметище, независимо, че сметището е с преустановена
експлоатация. На обща площ около 1.0 дка има купчини
с отпадъци от опаковки незамърсени цели картонени
кашони, полиетиленови торбички, бутилки, чашки,
растителни отпадъци – клони от храсти и дървета.

Площта между купчините (приблизително половината
площ) е обраснала с трева.
Селото е с население, включително и временно
пребиваващи, около 500 души. Организирано е събиране
и извозване на отпадъците до действащото общинско
депо в гр. Бяла два пъти седмично. Дадени са
предписания в срок до 19.09.2014 г. отпадъците да се
съберат и извозят до общинското депо и да се
предупреди по подходящ начин населението, че е
забранено изхвърляне на отпадъци на неразрешени
места около селото.

3

29.08.2014 г.

„Зелен телефон“

В землището на с. Бистрица, в местност
„Вилна зона Малинова долина – Бункер“, рн Панчарево, в имот с инд. №
04234.6901.129,
е
извършена
нерегламентирана сеч на дървета и храсти, а
коритото на реката е преместено, като има
риск от пропадане на единия бряг.

РИОСВ София
БДУВДР Плевен

БД Варна
На 04.09.2014 г. е извършена проверка в района на моста
на централен път Бургас – Варна в с. Дюлино. Направен
е оглед на речните участъци преди и след моста,
попадащи в границите на населеното място. Установено
е наличие на дървесна и храстовидна растителност в
речното легло. Извършвано е почистване единствено в
района на моста с цел предотвратяване заливане на пътя
в участъци с дължина по около 30 м. по течението и
срещу него спрямо моста. Последно почистване е
извършвано през есента на 2013 г. Дадено е предписание
на кмета на община Бяла със срок 30.10.2014 г. за
осигуряване на нормална проводимост на р. Двойница в
регулацията на с. Дюлино.
На 18.09.2014 г. е извършена проверка по двете
разрешителни на „ЗСК – Девня“ АД за изземване на
наносни отложения от р. Двойница в района на с.
Дюлино, общ. Бяла, при която не са установени
нарушения по условията в разрешителните. Дружеството
не е изземвало наносен материал от разрешените
участъци от месец август 2013 г. до момента.
РИОСВ София
Сигналът е изпратен за предприемане на действия по
компетентност, и отговор до сигналоподателя и РИОСВ
София, на кмета на район Панчарево, Столична община.
БДУВДР Плевен
На 18.09.2014 г. експерти на БДУВДР Плевен извършиха
проверка на място. Констатирано е следното:
- По представени скици от г-н Йорданов, парцел с №
04234.6901.129 в землището на с. Бистрица, местност
„Вилна зона Малинова долина – Герена“ на терен
представлява воден обект – дере, през което в момента
протичат около 2-3 л/с.
- Видимо терена около дерето е преоформен и заравнен в
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01.09.2014 г.

„Зелен телефон“

В резултат на дейността на ВЕЦ Петрово
водите на река Петровска, в района на с.
Петрово, общ. Сандански, са силно
намалени;
има
нарушение
на
Разрешителното за водоползване. През
савака не преминава вода и риба.

БДЗБР Благоевград
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09.09.2014 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Асеновград от дейността на „Калцит“ АД.

РИОСВ Пловдив

протежение на около 100 м от „Гравитачен водопровод“
срещу течението.
- По време на проверката дейности в коритото на реката
(дерето) не се извършват.
- Изсечени са храсти и 4-5 дървета.
БДУВДР Плевен не е издавала становище по влезлия в
сила Устройствен План на района съгласно чл. 155, ал.1
от Закона за водите (ЗВ), аналогично и за Подробен
Устройствен план на местността.
Съгласно чл.138, ал.4, т.5 от Закона за водите,
дейностите по почистването на речните корита в
урбанизираните територии на населените места се
извършват по реда на чл.140, ал.4 от ЗВ.
Извършена е проверка на място от служители на БДЗБР
Благоевград на 02.09.2014 г. на водохващане на р.
Петровска за ВЕЦ „Петрово“ и сградоцентрала на ВЕЦ,
собственост на „Ариел – ТН“ ЕООД, гр. Мездра.
При проверката е констатирано нарушение на т.4 от
раздел „Условия на водовземането“ посочени в
Разрешително за водовземане № 41140120/12.03.2009 г.,
издадено от Директора на БДЗБР Благоевград на името
на „Ариел – ТН“ ЕООД, гр. Мездра, а именно: „През
аварийния савак на водохващането на р. Петровска да се
пропуска минимално екологично водно количество от
50,0 л/сек. за поддържане на екосистемите в руслото на
р. Петровска“. В тази връзка на управителя на „Ариел –
ТН“ ЕООД, гр. Мездра е изпратена покана за съставяне и
подписване на Акт за установяване на административно
нарушение по Закона за водите.
На 11.09.2014 г., е извършена проверка в „Калцит“ АД.
Констатациите от проверката са следните:
- С писмо с вх. № ЕП-894/01.09.2014 г. дружеството е
уведомило РИОСВ Пловдив, че се възобновява работата
на „електродъгова пещ“ към „Карбиден цех“, считано от
01.09.2014 г. В периода от 31.03.2014 г. до 01.09.2014 г.
„електродъгова пещ“ е била спряна за профилактика и
ремонт.
- Извършена е проверка на площадката, като са
проверени „Карбиден цех“, района около площадката за
събиране и съхранение на отпадък с код 10 13 13 –
твърди отпадъци от пречистване на газове, различни
от упоменатите в код 10 13 12/прах от ръкавни
филтри и циклони/, както и всички документи водени
ежедневно.
- На площадката за събиране и съхранение на отпадък с
код 10 13 13 в момента на проверката не се извършва
товарене на транспортни средства. Площадката е
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10.09.2014 г.

Електронна поща

7

15.09.2014 г.

Електронна поща

8

16.09.2014 г.

„Зелен телефон“

В село Ноевци, общ. Брезник се пали сено и
се
изхвърля
оборска
тор
на
нерегламентирани места в селото.

Замърсяване вследствие на липса на
канализация.
В момента, в кв. Изгрев, има обгазяване с

Община Брезник

РИОСВ Пловдив

запълнена до около 1/3 от обема й. От направената
справка е видно, че на ден се товарят по две
транспортни средства, товаренето се извършва с
мостови кран и продължава около 10 мин. за всеки
камион. Транспортните средства са пригодени за
транспортиране на прахообразни материали.
- При извършената проверка на документите, в които се
отразява ежедневното натоварване на „електродъгова
пещ“, е видно, че пещта работи добре с обичайното
натоварване.
- Ръкавният филтър след пещта работи, като стойностите
на технологичните параметри, чието контролиране
осигурява оптимален режим на пречиствателното
съоръжение, са в съответствие с определените съгласно
условие 9.1.3.1, таблица 9.1.3.8 от Комплексно
разрешително № 82/2005 г., актуализирано с Решение №
82-Н0-И0-А2/2013 г. В момента на проверката не се
установи изпускане на непречистени отпадъчни газове
от изпускащото устройство.
- За цитираната дата 09.09.2014 г., както и за периода от
пускане на пещта от 01.09.2014 г. до 11.09.2014 г., във
водените дневници няма отразени спирания или
анормални режими на работа на ръкавния филтър и
пещта.
При проверката е дадено предписание свързано със
спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г.
при извършване на товарно-разтоварни дейности с
прахообразни материали.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
община Брезник.
Община Брезник
Във връзка с получен сигнал на електронната поща на
Община Брезник с вх. № 94-00-2095(2) от 12.09.2014 г.
на нарушителите е изпратено писмено предписание с
изх. № 94-00-2095(1)/03.09.2014 г. за почистване на
улицата в с. Ноевци, община Брезник.
Относно системното палене на отпадъчното сено,
собствениците на животни са предупредени, че при
повторно деяние ще им бъде търсена административно
наказателна отговорност.
На 01.10.2014 г. бе извършена проверка на място при
която се установи, изпълнение на даденото предписание.
Подателят е насочен по компетентност към общинска
администрация.
На 18.09.2014 г. експерти на РИОСВ Пловдив, съвместно

предполагаем източник – горене на кабели
край Марица.
От
общинската
администрация
не
предприемат
действия
по
честите
замърсявания на атмосферния въздух в
района, а днес замърсяването на АВ е
особено силно.
Фирма „Джевизов“ добива пясък от
коритото на река Марица, в района на „9-ти
километър“, гр. Пловдив, в резултат на
което има запрашаване на района,
образувано е сметище.
Поставен е въпрос за законността на
действията на фирмата.

с представител на район Източен при община Пловдив,
извършиха извънредна проверка на имот, северно от ул.
“Бъндерица“, кв. Изгрев, район Източен, гр. Пловдив.
В момента на проверката не бе установено
нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в частност
кабели и обгазяване на района.
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17.09.2014 г.

Електронна поща

РИОСВ Пловдив
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17.09.2014 г.

„Зелен телефон“

Поголовна сеч на дървета в защитена
местност „Земни пирамиди“, с. Джерман,
общ. Дупница.
Информационната табела, която указва за
защитената местност е премахната.

РИОСВ Перник
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18.09.2014 г.

„Зелен телефон“

В района на ВЕЦ „Батак“ от около 10 дена
се забелязва присъствието на мечка. Храни
се от контейнерите за отпадъци.

РИОСВ Пазарджик

Екип от експерти на РИОСВ Пловдив и Басейнова
дирекция за управление на водите ИБР- център Пловдив,
на 25.09.2014 г. извърши проверка на обект „Участък
от река Марица при 9-ти километър и база за преработка
на инертен материал, попадаща в землището на с.
Костиево, община Марица”.
При проверка се констатира:
Не се извършва изземване на инертен материал от
коритото на р. Марица и не се констатира наличие на
механизация за добив на инертен материал в границите
на водния обект
На площадката за преработка има налични количества
инертен материал, който по информация от управителя е
закупен и доставен на площадката.
След дигата в заливаемата тераса е депониран пясък,
който по думите на управителя е стар добив от преди
отнемане на разрешителното.
При направения обход на територията на площадката и
прилежащите зони не се установи наличие на отпадъци
и/или нерегламентирано замърсени терени. На
територията на самата площадка не се констатираха
производствени или опасни отпадъци.
В Регистъра на Защитените територии не е отразена
защитена територия ПЗ „Земни пирамиди“, с. Джерман;
Със Заповед № 196 от 11 март 1987 г. на КОПС,
природната забележителност „Земни пирамиди“, в
землището на с. Джерман, община Дупница е заличена
като защитена територия. Имотът е горска територия,
стопанисвана от ТП ДГС Дупница;
С писмо с изх. № С-57(1) от 19.09.2014 г., сигналът за
извършване на поголовна сеч е изпратен по
компетентност на РДГ-Кюстендил, на основание Глава
XIII, раздел II-ри от Закона за горите.
В района на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,
през последните три месеца има четири докладвани
случая в РИОСВ Пазарджик за нанесени от мечка щети
върху пчелини. Това е установено след проверки на
място от служители на РИОСВ Пазарджик и снимков
материал. В резултат на подадени заявления от
потърпевшите лица е проведена комисия на основание

чл.79, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча
(ЗЛОД)/ДВ, бр.78/2000 г./ с цел изплащане на
обезщетение за нанесени щети.
Ръководството на ВЕЦ „Батак“ е необходимо да
предприеме превантивни мерки с цел ограничаване
и/или намаляване заплахата от кафява мечка в района, а
именно:
- да се ограничи достъпа на мечката до храна от
антропогенен произход (битови отпадъци в района на
ВЕЦ-а), като за целта бъдат поставени контейнери тип
„бобър“ съоръжени с механизъм срещу отваряне от
животни;
- да се осигури по-честото извозване на контейнерите от
сметосъбиращата фирма;
- при възможност да бъдат инсталирани електрически
огради или да бъдат поставени електропастири на
съществуващи такива, на мястото използвано за
навлизане в територията на ВЕЦ-а от мечката;
- снабдяване на техническия персонал на ВЕЦ-а с
предпазни средства, като шумови източници за
погонване, спрей за защита, с уреди издаващи светлина
сигнализация и др.

12

19.09.2014 г.

„Зелен телефон“

Река Кална , между кварталите „Горубляне“
и „Младост“, е с необичаен голям обем.
Силните
води
рушат
мост
под
Околовръстния път, срещу център „Комко“.

Столична община

Освен изброените превантивни мерки може да бъде
инициирана процедура по реда на чл.48, от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) /ДВ, бр.77/2002 г./,
даваща възможност за изключение от забраните на чл.38
от ЗБР. Друга законова алтернатива е възможността на
разпоредбата на чл.79, ал.2 от ЗЛОД, а именно, че
обезщетения за щети нанесени от кафява мечка се
заплащат от Министерството на околната среда и водите.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е изпратен по компетентност до
Столична община.
Столична община
През месец август се извърши почистване на речното
корито на река Кална, в участък с дължина 250 м, след
пресичане на Софийски околовръстен път, в близост до
ТИР-паркинг „Комко“, между кварталите Горубляне и
Младост, Столична община.
При почистването е констатирано, че е извършено
нерегламентирано насипване на земни маси и
строителни отпадъци върху територия, която включва и
коритото на реката. Извършва се проверка по документи
за установяване собствеността на засипаните поземлени
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Електронна поща

“Дами и господа,
Вероятно отново ВЕЦ Студен кладенец не
работи, а от яз. Кърджали се изливат
денонощно хиляди куб. м. вода. Вследствие
на това яз. Студен кладенец е залял в района
на гр. Кърджали много ниви и градини.
Унищожена е земеделска продукция,
отгледана с много труд, в която са вложени
много средства.
Докога ще продължава това безхаберие?“

МОСВ
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„Зелен телефон“

Запрашаване на атмосферния въздух в
района на ул. Софийски герой“, кв.
Хиподрума, гр. София

Столична община

имоти, количество на насипаните материали, както и
необходимите финансови средства за почистването им.
Язовир „Студен кладенец“ е комплексен и значим язовир
включен в приложение № 1, който съгласно чл. 13, ал.1 е
публична
държавна
собственост,
включително
водохранилищата им до най-високо водно ниво,
прилежащите им съоръжения и събирателните им
деривации. Най-високо водно ниво на язовир „Студен
кладенец“ е 227,40 м, а общия обем е 387,772 млн. м3.
Язовира в периода 17-23 септември 2014 г. е разполагал
със свободен обем, който варира от 13 до 20 млн. м3 и
кота на водното ниво под 225,0 м /кота НВРВН/.
След направена справка за постъпилият приток и разхода
е установено, че ВЕЦ „Студен кладенец“ е работил през
цитирания период, като е преработвал постъпващия от
яз. „Кърджали“ приток. За периода 01-23 септември 2014
г. сумарния приток е 8 095 507,20 млн. м3, а сумарния
разход - 8 040 297,60 млн. м3.
Съгласно разпоредбата на чл. 134 от Закона за водите в
принадлежащите земи на водохранилищата е забранено
засаждането на трайни насаждения с плитка коренова
система, които в значителна степен биха увеличили
унищожителната сила на водата при наводнения.
В случай, че се ползват принадлежащите земи на
водохранилищата за отглеждане на полски култури,
следва да е при спазване на изискванията на Закона за
държавната собственост, както и при спазване на
определени условия произтичащи от основното
предназначение на язовирите – предпазване от
наводнения, чрез задържане и намаляване въздействието
на високата вълна по течението на реката. Разрешеният
период на ползване да бъде извън периода на
пълноводие на река Арда, загубите на полски култури по
време на преминаване на висока вълна следва да бъдат
единствено за сметка на конкретния ползвател.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Столична община.

