ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2015 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

18.05.2015 г.

Електронна поща

Незаконни бази на територията на гр. Благоевград
и гр. Симитли.

РИОСВ Благоевград

2

01.06.2015 г.

Електронна поща

Стари автомобилни гуми, депонирани
общински имот в гр. Пазарджик.

РИОСВ Пазарджик

3

01.06.2015 г.
04.06.2015 г.

Електронна поща
„Зелен телефон“

На територията на с. Драготинци от дясната
страна на ж. п. линията се е образувало сметище.
Местна мандра изсипва отпадни води, суроватка,
замърсява водите на река Габра. Има неприятна
миризма.

на

РИОСВ София

Предприети действия
На 01.07.2015 г. от експерти на РИОСВ Благоевград, с
участието на представител на ОБА Симитли, е
извършена проверка на база, разположена в гр. Симитли,
в посока с. Железница. Установено е, че на обекта от
името на ЕТ „Жоро Комолски”, гр. Симитли се извършва
съхраняване на ИУМПС, като същевременно фирмата е
започнала процедура за инвестиционно предложение
„Разкомплектоване на автомобили с цел продажба на
авточасти, втора употреба в поземлен имот в землището
на гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград”. Тъй
като при действащ обект процедурата е недопустима, на
фирмата е поставен срок за почистване на площадката от
наличните на обекта ИУМПС и представяне на
документи, удостоверяващи предаването им на лица
притежаващи изискваните по чл. 35 от ЗУО документи.
Предстои съставяне на акт за констатираното нарушение
и повторна проверка за отчитане изпълнението на
поставените предписания.
От експерти на РИОСВ Пазарджик е извършена
проверка на място и е констатирано, че:
В общински имот в гр. Пазарджик, ул. „Стефан
Караджа“ № 55, са налични около 200 бр. автомобилни
гуми предназначени за продажба. В имота не е
констатирано наличие на следи от палене на гуми или
друга нерегламентирана дейност.
На 10.06.2015 г. е извършена съвместна проверка от
експерти на РИОСВ София и ИАОС София, като след
направения оглед на място е констатирано следното:
Направен е обход по поречието на р. Габра - на 100 м
срещу течението на реката от моста в селото. Това е
мястото на бившето незаконно заустване на мандрата,
стопанисвана от фирма ЕТ „Спас Стефанов Белите
камъни“. При направената проверка не е установено
изтичане на производствени и битово-фекални
отпадъчни води. При огледа на брега на реката няма
наличие на тръба, мястото е обрасло с висока тревна
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0124.06.2015 г.

Електронна поща

Неприятна миризма в атмосферния въздух на гр.
Карнобат от инсталация за биотор.
Остра миризма на тор в гр. Карнобат.

РИОСВ Бургас

растителност. Водите в р. Габра са видимо бистри,
органолептично без мирис, но високо ниво, т.е. не е
установено замърсяване на р. Габра при с. Драготинци.
ЕТ „Спас Стефанов Белите камъни“ е представил на
РИОСВ София Удостоверение, издадено от община
Сливница за заустване на отпадъчните им води в
ревизионна шахта от градската канализационна система,
находяща се до стадион „Сливнишки герой“, гр.
Сливница.
До с. Драготинци не преминава ж.п. линия, която се
визира в сигнала. Международната ж.п. линия София –
Калотина – Белград е на отстояние приблизително 20-25
км от с. Драготинци по права линия.
На 26.05.2015 г., експерти на РИОСВ Бургас, съвместно
с представители на община Карнобат, Областна
Дирекция по безопасност на храните (ОДБХ),
Регионална здравна инспекция гр. Бургас (РЗИ–Бургас)
са извършили проверка на фирма за производство на
селскостопанска продукция, намираща се в двора на
бившото Държавно земеделско стопанство (ДЗС) в гр.
Карнобат, собственост на фирма „Агрошанс Комерс”
ЕООД гр. Карнобат. Констатирано е следното: в двора на
бившето ДЗС гр. Карнобат, на три броя бетонирани
площадки има натрупан торов отпад. В близост до тези
площадки, се усеща миризма на тор. Извън границите на
обекта, т.е извън границите на бившото ДЗС, миризма на
тор не е усетена.
На 01.06.2015 г. е извършена повторна проверка от
експерти на РИОСВ Бургас на фирма „Агрошанс
комерс“ ЕООД. При направения оглед на място е
констатирано, че в момента на площадката работи котел
за подгряване на вода. Височината на изпускащото
устройство – комин, не отговаря на изискванията на чл. 4
ал. 2, и ал. 3 от Наредба № 1 за норми за допустими
емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници. В близост до котела е
усетена неприятна миризма на изгоряла дървесина,
вследствие на недобро изгаряне. На управителя на фирма
„Агрошанс Комерс“ ЕООД са дадени предписания (с
писмо на РИОСВ Бургас), които не са изпълнени в
указания срок, за което е изпратена покана за съставяне
на АУАН.
При направения оглед в бившето ДЗС на гр. Карнобат не
е усетена неприятна миризма на оборска тор. В
интервала от 13:00 ч. до 16:00 ч. на 01.06.2015 г., в града
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02.06.2015 г.
16.06.2015 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване
на
атмосферния
въздух
с
неорганизирани емисии, които се отделят при
движение по временен път, изграден след
разрушаването на моста на река Кръстешка, с.
Батулия, общ. Своге.

Община Своге
РИОСВ София

също не е усетена такава миризма.
Извършена е и проверка в района на бившето ТКЗС гр.
Карнобат, при която е установено че, в района има
няколко животновъдни обекта и е усетена неприятна,
специфична за дейността на кравеферма, миризма.
Кравефермата е собственост на фирма ЕТ "ЕЛ Дорадо 3
– Танчо Енчев". В град Карнобат в периода от 13 до 17
часа, не е усетена неприятна миризма от дейността на
животновъдните обекти.
На кмета на община Карнобат с писмо на РИОСВ
Бургас е дадено предписание на основание чл.15 ал. 1 т.
9 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба за
отглеждане на животни на територията на Община
Карнобат, за извършване на проверки на всички
животновъдните обекти, намиращи се в регулацията и в
близост до града и уведомяване на инспекцията за
предприетите действия.
На 26.06.2015 г. е извършена поредна проверка в гр.
Карнобат във връзка със сигнал за остра миризма на тор
от торене на земеделски земи. Обходени са следните
места:
- Центъра на гр. Карнобат, където не е усетена
специфична миризма на торов отпад по време на
проверката, която е започнала след 17:00 часа;
- В района на бившето ТКЗС на гр. Карнобат, където до
самите халета за отглеждане на животни е усетена
специфична миризма от такъв тип дейност. Слаба
миризма е усетена на лагуната за торов отпад на ЕТ "ЕЛ
Дорадо 3 – Танчо Енчев";
- Овощна градина по пътя с. Детелина – гр. Карнобат,
където не е усетена миризма и няма видима индикация
за торене;
- В комплекс „Мираж“ гр. Карнобат, където по данни на
гражданите се е усещала миризмата. В момента на
проверката такава не е усетена;
- В района
около животновъдните обекти не е
извършвано наторяване. Не е усетена миризма на торов
отпад.
Към датата на подаване на сигнала от община Своге се
извършват неотложни аварийно - възстановителни
дейности на устой на мост на р. Кръстешка, с.Батулия,
община Своге. Част от него е пропаднала и пътят е
затворен за движение. За транспортното обслужване на
жителите на населените места се използва временен път
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02.06.2015 г.

Електронна поща

7

04.06.2015 г.

Електронна поща

Свличане на земна маса, неподдържане на зелени
площи и наличие на ями до и между блоково
пространство в гр. Перник.
На 04.05.2015 г. в 06.24 ч. при движение по АМ
Тракия на 150-и км., в района на предприятието,
северно от магистралата, следствие на огън се
носят солидни количества дим.

Община Перник
РИОСВ Пловдив

с понтонен мост, изграден в близост до съоръжението,
който е без асфалтова настилка. Поради липсата на
алтернативен маршрут движението на МПС ще се
извършва по него до приключване на строителноремонтните дейности.
За недопускане на неорганизирани емисии на
прахообразни вещества от строителни дейности и на
основание чл.14, ал.4 от Закона за опазване на околната
среда и във връзка с чл. 26 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух от РИОСВ София са дадени
следните предписания на община Своге:
1. Община Своге да предприеме необходимите действия
за оросяване на строителната площадка, находяща се на
мост на река Кръстешка, с. Батулия, община Своге,
които да доведат до ограничаване на неорганизираните
емисии на прахообразни вещества.
2. Община Своге в тридневен срок от датата на
получаване на предписанието да изготви, поддържа и
съхранява на строителната площадка, находяща се на
адрес моста на река Кръстешка, с. Батулия, община
Своге, дневник за оросяване, в който да се записва дата и
час на оросяване, количеството на изразходваната вода
за оросяване, оросената площ, изпълнител и отговорник
по оросяването. За изпълнението на предписанията
писмено да информира РИОСВ София.
При неизпълнение на дадените предписания, от РИОСВ
София,
ще
бъдат
предприети
съответните
административно наказателни мерки.
На основание чл.112 от Административно процесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на община
Перник.
Извършена е проверка от РИОСВ Пловдив в завода за
преработка на отпадъци, с. Шишманци. На място е
установено, че аварийна група от завода за рециклиране
на отпадъци и 2 противопожарни автомобила са гасили
пожар. Горяла е площ с около 10 метра височина на
ската и 100 метра дължина на клетка 1 за депонирани
отпадъци
от
инсталацията
за
сепариране
в
непосредствена близост до завода. Към 10.30 часа
пожарът е напълно овладян. Видимо няма пламък. Има
наличие на бял пушек, вследствие на пожарогасенето.
След направени измервания от мобилната станция на
Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС не е
констатирано превишаване на нормите за вредни
имисии във въздуха край Шишманци и Болярино.
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08.06.2015 г.

„Зелен телефон“

Фирма „Гатто“ нерегламентирано търгува
отпадъци,
които
са
в
резултат
от
производствената дейност на фирмата изработване на мебели.

РИОСВ София

9

10.06.2015 г.

„Зелен телефон“

Фирма „Джевизов“ извършва нерегламентирани
изкопни дейности в коритото на река Марица при
„9-и км.“, гр. Пловдив.

БДИБР Пловдив
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11.06.2015 г.

Електронна поща

Поради предстояща сеч в Земенската планина, от
ДГС „Земен“, ще се засегнат местообитания на
редки видове орхидеи.

РИОСВ Перник
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15.06.2015 г.

„Зелен телефон“

Сметището на територията на общ. Пазарджик
гори и обгазява района на с. Капитан Димитриево.
Проблемът със силните, неприятни миризми и
обгазявания от това сметище е дългогодишен.

РИОСВ Пазарджик

Експерти на РИОСВ София са извършили проверка на
фирма „Гатто“, с. Мрамор, Софийска област, ул. „Васил
Левски“ № 31. Констатирано е, че горепосочения адрес
представлява ограден имот с плътна метална ограда и
налична едноетажна масивна постройка в него, без
обозначение с наименование на фирма. На входната
врата е поставен катинар и видимо сградата е
необитаема към момента на проверката.
На 11.06.2015 г., от експерти на Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” е извършена проверка на
място на участъка от р. Марица при „9-ти километър”,
разположен в землището на село Костиево, община
Марица. Констатирано е, че към момента не се извършва
добив във водния обект, както и че няма следи от
извършван такъв. Не е установено наличие на
механизация, с която да се извършва добив. Няма
изградени подстъпи към реката с цел изземване на
инертен материал от коритото.
От експерти на РИОСВ Перник е направена проверка,
съвместно с подателя на сигнала, при която е установено
следното: Маркировка на единични букови дървета със
синя боя с цифра 6. В два съседни имота е установено
наличие на рядка форма на орхидея /Cephalanthera
damassonium/, изцяло бяла - 100% албинос, която
представлява уникален феномен за българската и
световната флора. От находището на редкия растителен
вид са свалени две точки с координати: 42.49348 и
022.69291 и 42029I36.348 и 22041І33.918, от които е
видно, че се касае за горска територия в землището на с.
Добри дол, община Трекляно, област Кюстендил. Към
момента не са започнати дейности, свързани със сеч на
дървета, няма временни площадки и ситуирана техника
за дърводобив, както и не е изграждан нов път в района.
Във връзка с гореизложеното с писмо на РИОСВ
Перник, с цел изясняване на обстоятелствата, са
сезирани РДГ Кюстендил и ТП ДЛС „Осогово“, като е
изискана информация относно предвидени сечи в този
район, съгласно посочените по-горе координати и
тяхната законност.
На 15.06.2015 г. от експерти на РИОСВ Пазарджик е
извършена проверка на „място“. Констатирано е, че в
момента на проверката операторът със собствен ресурс –
работници и водоноска извършва гасене на тлеещи
купчини с отпадъци. Цветът на отделените димни газове
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16.06.2015 г.

Електронна поща

Изтичане на битово-фекални води на Северен
плаж – Бургас.

РИОСВ Бургас
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16 18.06.2015 г.

„Зелен телефон“

Наличие на туристически лодки в резерват
Ропотамо.

РИОСВ Бургас

14

16.06.2015 г.

Електронна поща

Незаконно строителство на бетонен път върху
пясъчните дюни, находящи се в к.к. „Слънчев
бряг“ по маршрута атракционно влакче Несебър –
Слънчев бряг.

РИОСВ Бургас
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16.06.2015 г.

Електронна поща

Изнесена в медиите информация за незаконно

РИОСВ Бургас

е от бял до наситено сив и намаляваща интензивност. Не
е констатирано наличие на автомобилни гуми – цели или
изгорели. Дадено е предписание на оператора на депото,
с постоянен срок, за предприемане на превантивни
мерки за недопускане на умишлени запалвания, както и
организация за своевременно ограничаване на процесите
при самозапалвания на метан.
На 15.06.2015 г. , след получен сигнал от телефон 112 за
замърсяване с битово-фекални води, които изтичат от
отводнителен канал за дъждовни води, находящ се на
северния плаж на гр. Бургас от експерти на РИОСВ
Бургас е извършена незабавна съвместна проверка на
място с представители на РЗИ – гр. Бургас и РЛ- Бургас
към ИАОС-София, при която е установено следното:
От канала за дъждовни и повърхностни води от ж.к
„Лазур“, гр. Бургас на морски плаж „Бургас-север“
изтичат незначителни количества води, които видимо са
бистри, без мирис. Извършено е пробонабиране за
физикохимичен анализ. При проверката представителите
на РЗИ - Бургас са взели проби за анализ от морските
води.
От директора на РИОСВ Бургас е издадена Заповед №
РД-64/29.04.2014 г. за прилагане на принудителна
административна мярка за спиране на всички дейности
за извършване на туристическа услуга „Разходка с лодка
по р. Ропотамо в резерват „Ропотамо”.
От РИОСВ Бургас са съставени пет броя АУАН за
навлизане на лодки в река Ропотамо, резерват
„Ропотамо“.
На 17.06.2015 г. от експерт на РИОСВ Бургас е
извършена проверка за установяване наличие на
„незаконно строителство на бетонен път върху пясъчни
дюни“ по маршрута атракционно влакче Несебър –
Слънчев бряг. При проверката е установено, че
маршрута, по който преминава влакчето от стария град
Несебър до обръщалото на хотел „Есперанто“ в КК
Слънчев бряг, граничи с пясъчни дюни единствено в
участъка на велоалея на общински път BGS 1122 между
новия град Несебър и колелото за Слънчев бряг. Заснети
са координати по границата на велоялеята с пясъчните
дюни. След нанасяне на координатите в наличната база
данни в РИОСВ Бургас не е установено засягане на
пясъчни дюни.
На 17.06.2015 г. от експерти на РИОСВ Бургас е

селище и намерен труп на делфин в м. Кара дере,
землището на с. Самотино, Община Бяла.
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17.06.2015 г.

Електронна поща
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17.06.2015 г.

Електронна поща
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18.06.2015 г.

„Зелен телефон“

Постъпило запитване относно предприемането на
превантивни действия срещу комари в района на
община Шабла.
През зимния сезон, в резултат на снеговалеж, е
унищожен 20 % от горския фонд на община
Велинград. Има необходимост от почистване на
гората от повалените дървета.

Община Шабла

Вредни вещества и химикали нерегламентирано
се депонират на депо, разположено на около 3 км
северно от завод „Девня цимент“ АД.
Разположението на депото е вдясно от пътя, по
главния път за гр. Девня,. От 4 до 6 дка почва е
унищожена от складирането на вредните
вещества.

РИОСВ Варна

Изпълнителна агенция по
горите към
Министерство на
земеделието и храните

извършена проверка на посоченото място съвместно с
представители на община Бяла, Басейнова дирекция –
Черноморски район, гр. Варна, Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури и Участък Полиция, гр. Бяла
към IV РУ, гр. Варна. Установено е, че върху плажната
ивица, с характеристика на зараждащи се подвижни
дюни, са разположени следните преместваеми обекти:
дървен заслон, покрит с найлон, за който има издадено
удостоверение за стопански риболов; дървена постройка
с прозорци; дървен заслон;малка палатка; покрит дървен
навес с дървен под; 20 бр. Каравани. В южната част на
плажа са разположени 5 палатки.
Разполагането на палатки и каравани е в нарушение на
чл. 64 а, ал.1 от Наредба 1 за опазване на обществения
ред и поддържане чистотата и безопасността на
територията на Община Бяла, във връзка с което е
изпратено писмо до кмета на общината за предприемане
на действия по компетентност за тяхното отстраняване
от плажната ивица.
При същата проверка, в най-северната част на плажната
ивица, в близост до скалите, е открит труп на делфин, в
силно напреднал стадий на разлагане, поради което не е
възможно установяване на причината за смъртта.
На основание чл.112 от Административно процесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на община
Шабла.
На основание чл. 196, ал. 1 от Закона за горите сигналът
е изпратен по компетентност на Изпълнителната агенция
по горите.
На 25.06.2015 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Варна и е констатирано, че: на описания в
сигнала терен, разположен на 3 км. северно от „Девня
цимент“
АД,
гр.
Девня
не
е
установено
нерегламентирано депониране на „вредни вещества и
химикали“, както и нерегламентирано замърсяване с
отпадъци. След уточняване, със сигналоподателя, на
местоположението на „нерегламентирано депонираните
вредни вещества и химикали“ е установено, че сигналът
се отнася за „Депо за неопасни отпадъци – Депо за
фосфогипс“ в местността „Дренака“, собственост на
„Агрополихим“ АД, гр. Девня. Депото има издадено
комплексно разрешително № 393-Н0/2010 г., с което е
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22.06.2015 г.
26.06.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в нощните
часове на територията на градовете Златица и
Пирдоп.

РИОСВ София

разрешена дейността депониране.
На 23.06.2015 г. от експерти на РИОСВ София е
извършена проверки на място в района на гр. Пирдоп на
следните производствени обекти, евентуални източници
на миризми в града:
- „Мини топлоелектрическа централа“ към фирма
„Фейском“ ООД с основна дейност производство на
топлинна и електрическа енергия, чрез термична
газификация на биомаса. Към момента на проверката се
извършва разпалване на дървесен чипс, в резултат на
което има наличие на миризма на запалена дървесина,
характерна за типа извършвана дейност.
Предвид описаната в сигнала остра задушлива миризма
на бакелит, същата не е характерна за този тип
производствена дейност и при обхода не е установено
наличие на такава на територията или в близост до
обекта;
- „Аурубис България“ АД с основна дейност пирометалургично производство на анодна мед и последващо
производство на сярна киселина в две системи. При
проверката е извършен обход по производствената
площадка (мазутно стопанство, металургия, кислороден
цех, цех сярна киселина и обогатителна фабрика).
Към момента на обхода на площадката на Обогатителна
фабрика се извършва изсипване на шлака. Към момента
на цялостния обход и при изсипването на шлаката
органолептично, не е установено наличието на миризми.
Локално е установено наличието на неорганизирани
емисии при самото изсипване на шлаката от кофите на
шлаковоза за период от около 5-10 минути.
- „Регионална площадка за твърди битови отпадъци“,
стопанисвана от община Пирдоп. Площадката е
предназначена за депониране на регионалните битови
отпадъци от общините Пирдоп, Златица, Антон и
Чавдар, както и на „Аурубис България“ АД. При
проверката е извършен обход по площадката, като
органолептично е установено наличието на миризми
локално по площадката на депото и в близост до
поречието на р. Пирдопска в южна посока. Миризмите
са характерни за типа дейност (гнилостни процеси). В
източната част, по продължение на границата на депото,
е установено наличието на 4-5 бр. обгорени места
(огнища) с ясни следи от горели гуми на МПС. Видимо
не е установено и няма следи за локални горивни
процеси, засягащи характерните депонирани отпадъци
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23.06.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от дейността
на предприятие „Пътприбор“ ООД, с. Нови Хан,
общ. Елин Пелин.

РИОСВ София
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23.06.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от
преминаващи
тежкотоварни
камиони
по
незаконен път към промишлената зона и

РИОСВ Шумен

на територията на сметището. С писмо на РИОСВ София
са дадени предписания на кмета на община Пирдоп,
касаещи извършването на засилен контрол за
недопускане на нерегламентирано третиране на
отпадъци на територията на общината.
На 26.06.2015 г. са извършени нови проверки на място от
експерти на РИОСВ София на следните обекти:
„Аурубис България“ АД, площадки за търговия с
отпадъци от черни и цветни метали, ЕТ „Либра“, ЕТ
„Теодорина – Петър Маринов“, “Даркомед“ ООД,
„Пирдоп – Метал“ ООД, „Феникс метал“ ЕООД,
хлебозавод „Чери комерс 63“, биоелектроцентрала
„Фейском“ ООД, общинско депо и ПСОВ – Пирдоп. При
извършения обход на площадките на дружествата,
органолептично не е установено наличие на миризма.
От 24.06.2015 г. до 27.06.2015 г. са извършени
измервания на атмосферния въздух с мобилна
автоматична станция (площадка, находяща се на ъгъла
на ул. Сергей Румянцев и ул. Георги Бенковски).
Измервани показатели са - ФПЧ10, азотен оксид (NO),
азотен диоксид (NO2), серен диоксид (SO2), озон (О3),
въглероден оксид (СО), бензен, летливи органични
съединения и метеорологични параметри (температура,
скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно
налягане). Анализът на получените резултати е показал,
че
няма
превишения
на
средночасовите
и
средноденонощните норми по всички измервани
показатели.
На 26.06.2015 г. е извършена проверка, от експерти на
РИОСВ София, на място на посочения в сигнала
производствен обект към „Пътприбор“ ООД.
При проверката е установено, че основната дейност на
дружеството е производство на битумни емулсии.
Производствената дейност е ситуирана в едно работно
хале.
При обхода, на територията на площадката, не е
установено наличие на неорганизирани емисии. При
обхода около площадката органолептично не е
установено миризма на битум.
Дадени са предписания на фирма „Пътприбор“ ООД, за
чието изпълнение и срокове РИОСВ София ще
осъществи последващ контрол.
На 07.07.2015 г. от експерти на РИОСВ Шумен,
съвместно с представител на община Попово и
директора на ПГСС „Н. Пушкаров“, гр. Попово, е

нерегламентирано депониране на отпадъци от
незаконен бетоновъзел, гр. Попово, общ.
Търговище.
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24.06.2015 г.

Електронна поща

Изсичане на гората в село Луково.
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25.06.2015 г.

Електронна поща

Подаден сигнал от НА „Българско Черноморие“
за наличие на труп на делфин на североизточния
плаж в гр. Поморие.
От НА „Българско Черноморие“ настояват да се
извърши аутопсия на трупа, да се установи
причината за смъртта на делфина.
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25.06.2015 г.

Електронна поща

Сигнал срещу горското стопанство на с.
Срацимир, обл. Силистра, за злоупотреба с
дървесина от гората на селото.
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25.06.2015 г.

Електронна поща

Сигнал срещу ферми за калифорнийски червеи в
с. Горно Пещене, общ. Враца.
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29.06.2015 г.

Електронна поща

Изграждане, благоустрояване и защита на терена
на улица „Черните скали“, с. Мърчаево, общ.
Витоша.

Изпълнителна агенция по
горите към Министерство
на земеделието и храните
РИОСВ Бургас

Изпълнителна агенция по
горите към
Министерство на
земеделието и храните
Областна дирекция по
безопасност на храните –
Враца към
Българската агенция по
безопасност на храните
Столична община

извършена проверка на място (ул. Раковска, срещу двора
на ПГСС „Н. Пушкаров“), в присъствието на
жалбоподателя. При огледа по трасето на пътя към
промишлената зона на града в кв.8 и кв.9 е установено,
че трафика към бетоновия възел е натоварен и е
увеличен значително и от обслужването на другите
имоти в промишлената зона. В непосредствена близост
до бетоновия възел има локално замърсяване със
строителни отпадъци по протежение на трасето на пътя.
Предвид характера на настилката на пътните трасета,
свързващи ул. „Раковска“ с обектите в промишлената
зона в т.ч. и бетонов възел при движение на МПС се
формират неорганизирани емисии на прахообразни
вещества.
Дадени са предписания за представяне на изискващата се
информация и документация за наличието на одобрено
транспортно трасе за промишлената зона и за почистване
на замърсените терени.
На основание чл. 196. ал. 1 от Закона за горите сигналът
е изпратен по компетентност на Изпълнителната агенция
по горите.
Незабавно от експерт на РИОСВ Бургас е извършена
проверка „на място“, съвместно с представители на
ОДБХ Бургас, ОВЛ Поморие и Община Поморие.
Установено е, че трупът на делфина е с размери около 50
см., в напреднал стадии на разлагане. В състоянието, в
което се намира трупа е невъзможно да се извърши
аутопсия и да се установи причината за смъртта.
На основание чл. 196. ал. 1 от Закона за горите сигналът
е изпратен по компетентност на Изпълнителната агенция
по горите.
На 06.07.2015 г. От експерти на РИОСВ Враца, в
присъствието на представител на кметство с. Горно
Пещене, е извършена проверка „на място“. Не е
констатирано замърсяване на околната среда от
дейността на фермата за отглеждане на червеи (торов
отпад и миризми) извън границите на имота, в който е
разположена фермата.
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за устройство на
територията "общинските съвети и кметовете на
общините, в рамките на предоставената
им
компетентност, определят политиката и осъществяват
дейности по устройство на територията на съответната
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30.06.2015 г.

„Зелен телефон“

Изтичане на битово-фекални води около района
на селищно образувание „Панорама III“, както и
замърсяване на шосето, което води до селищното
образувание.
Честите замърсявания с БФВ са причинени от
тръби на ВиК Варна, които преминават през
територията на ПП „Златни пясъци“ в посока
изсушителни полета.

РИОСВ Варна
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30.06.2015 г.

Електронна поща

Поставени рекламни табели по дърветата.

Общинската
администрация

община".
Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на
отпадъците "кметът на общината или оправомощено от
него длъжностно лице контролира дейностите, свързани
с образуване, събиране, включително разделното,
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и
строителни отпадъци". Във връзка с това, сигналът е
препратен по компетентност на Столична община.
Експерти на РИОСВ Варна са извършили проверка.
Констатиран е разлив на утайки от пречистване на
отпадъчни води от сериозно корозирали тръбопроводи в
количества по-малки от 1м3. Изтичането е започнало на
25.06.2015 г. и същия ден е преустановено, след
извършен авариен ремонт.
На управителя на „ВиК-Варна“ ЕООД е дадено
предписание да извърши цялостен ремонт на
тръбопроводите, отвеждащи утайките. След изтичане на
определеният срок, от РИОСВ варна ще бъде извършена
проверка на място и при необходимост ще бъдат
предприети административно-наказателни действия.
Съгласно чл . 57, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) "върху недвижими имоти могат да
се поставят рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи въз основа на разрешение за
поставяне, издадено по ред, установен с наредба на
общинския съвет по чл. 56, ал 2 от ЗУТ", т.е. редът за
поставяне на рекламни табели се определя от
съответната общинска администрация.

