ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2015 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

02.02.2015 г.

Електронна поща

Разпилени от силен вятър найлонови торбички на
територията на общ. Чупрене.

Община Чупрене

2

04.02.2015 г.

„Зелен телефон“

Столична община

3

04.02.2015 г.
11.02.2015 г.

Електронна поща

На кръстовището на бул. „Вардар“ и бул.
„Стамболийски“ се намира автосервиз, от който
излиза тъмен, гъст дим.
„Около сметището на гр. Пазарджик има
изхвърлени отпадъци, няма контрол и отпадъците
буквално се изсипват на пътя за с. Капитан
Димитриево и по околните ниви има разхвърлени
отпадъци“.

РИОСВ Пазарджик

Предприети действия
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Чупрене.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на кол
центъра за неспешни обаждания в Столична община.
На 10.02.2015 г. от експерти на РИОСВ Пазарджик е
извършена проверка на място и е съставен констативен
протокол. Установено е, че няма изхвърляне, изоставяне
или складиране на отпадъци на пътя за с. Капитан
Димитриево и крайпътните зони на общински път №
37709, който е посочен в сигнала.
Проверен е и участъкът от разклона от републикански път
ІІ - 37 при с. Алеко Константиново до с. Капитан
Димитриево, който е в близост до общинското депо за
неопасни отпадъци – Пазарджик. Не е констатирано
изхвърляне на отпадъци в съседни на депото земеделски
земи. Има складиране на отпадъци вляво от пътя, на около
800 м след разклона при с. Алеко Константиново, които са
предназначени за обезвреждане, но не са механизирано
обработени. Те обаче попадат в границите на определената
за депо площадка.
В момента се извършва преместване на оградата на депото
с цел използване на пълния капацитет на съоръжението.
Дадено е предписание на оператора, оградата да се
направи по контура на имота, който е определен за
обезвреждането на отпадъците на община Пазарджик. Със
закриването на селските депа в началото на 2007 г.,
битовите отпадъци на общо 32 населени места се
депонират само на общинското депо в местността
„Башикаровски
баир“,
землище
на
с.
Алеко
Константиново, което води до бързо изчерпване на
капацитета му.
При проверката не е констатирано запалване, горене или
следи от изгаряне на отпадъци. Няма наличие на
самозапалвания на биогаз по фронта на депото и работната

4

06.02.2015 г.

Електронна поща

5

10.02.2015 г.

Електронна поща

Постъпили сигнали, съдържащи публикации в
електронните медии за сечи, извършвани на
територията на ПП Странджа.
Наличие на сметище в кв. Враждебна, гр. София.

Изпълнителна агенция
по горите
РИОСВ София

зона за обезвреждане. На депото е осигурена денонощна
охрана, бариера и КПП. Същото се експлоатира на
основание §4, ал.2 от ПЗР Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на ИАГ.
На 17.02.2015 г., експерти от РИОСВ София извършиха
проверка, съвместно със служители към Столичен
инспекторат и районна администрация „Кремиковци”.
Поканен е да вземе участие и подателя на сигнала, който е
присъствал в началото на проверката. Извършен е оглед на
западната част на площадката на „Софинвест” ЕООД,
която се явява обект на сигнала. Установено, е че в тази й
част се извършва приемане и съхраняване на отпадъци от
строителство и разрушаване, които имат смесен характер.
Същите съдържат различни видове отпадъци, като
пластмасови опаковки, хартия и картон, текстилни,
дървесни отпадъци, керамична санитария, метални
опаковки, бетон тухли, асфалтови смеси. В деня на
проверката е налично голямо количество отпадъци от
разрушаване на сгради, на които не е извършено
сортиране, разделяне. При извършения оглед не бяха
установени болнични, токсични отпадъци и отпадъци с
химичен характер, които са обект на сигнала. На същият
терен от 12 броя работника се извършва ръчно сортиране
на приетите за последващо третиране отпадъци, като при
сортиране са отделени следните видове отпадъци: хартия и
картон, пластмасови опаковки, дървесни отпадъци и
стъклени отпадъци.
Във връзка с посоченото в сигнала, че „.... контролния
пункт, който е на входа на площадката е подкупен ...” в
деня на проверката е установено, че при приемане на
отпадъците на площадката, след измерването им на
електронна автовезна, лицата заплащат такса на място, за
което се издават следните документи: фискален бон и
кантарна бележка, съдържаща наименование на лицето
(физическо, юридическо), количество и код на отпадъка.
За посочената площадка и установените в деня на
проверката отпадъци, „Софинвест” ЕООД притежава
Разрешение по Закона за управление на отпадъците,
издадено с Решение № 12-ДО-1342-01 от 10.02.2015 г. за
дейности по третиране на отпадъци, а именно за дейности

по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от
строителство и разрушаване, както и на отпадъци от
пластмасови, метални, хартиени, стъклени, текстилни и
картонени опаковки. За отпадъците, образувани от
дейността по третиране, дружеството притежава
утвърдени по реда на Наредба №2 за класификация на
отпадъците (ДВ, бр.66 от 2014 г.) работни листа с код,
както следва: 19 12 01 (хартия и картон), 19 12 02 (черни
метали), 19 12 03 (цветни метали), 19 12 05 (стъкло), 19 12
07 (дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12
06), 19 12 08 (текстилни материали), 19 12 09 (минерали,
например, пясък, камъни), 19 12 10 (горими
отпадъци,RDF- модифицирани горива, получени от
отпадъци), 19 12 12 (други отпадъци, включително смеси
от материали от механично третиране на отпадъци,
различни от упоменатите в 19 12 11), 19 12 12 (други
отпадъци, включително смеси от механично третиране на
отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11). При
огледа на площадката не са установени отпадъци и
извършване на дейности с отпадъци, различни от
разрешените.
Във връзка с издаденото разрешение за площадката, в деня
на проверката е извършен оглед и на други терени на
територията й, а именно:
на терен, с непропусклива повърхност (бетон), с
разположено съоръжение за сепариране на едрогабаритни
отпадъци, което в деня на проверката не работи. В същия
терен се съхраняват отпадъци от стъкло, хартия и картон,
дървесни отпадъци, пластмасови опаковки;
на терен, с разположена трошачносепарираща
инсталация за предварително третиране на отпадъци от
строителство и разрушаване. Съхраняват се отделни
фракции, получени вследствие на предварителното
третиране, а именно: фракция 040, 0100, както и не
третиран отпадък от асфалтови парчета.
В хода на проверката е установено, че площадката е
ограничена с непрекъсната земно-насипна дига,
ограничаваща достъпа до територията на площадката от
моторни превозни средства. По данни на длъжностното
лице към „Софинвест” ЕООД към деня на проверката се
разработва проект за изграждане на ограда на площадката.
В тази връзка и на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО на
управителя на дружеството е дадено предписание да
представи в РИОСВ София информация за етапа и срока за
изграждането на ограда.

6

11.02.2015 г.

„Зелен телефон“

7

20.02.2015 г.

Електронна поща

Голяма черна птица в неустановено състояние, по
вероятност бедстваща, дълго време се наблюдава
върху комин на жилищен блок, в ж.к. Овча купел“.
Замърсяване водите на река от дейността на
кланица, разположена в района на гр. Дряново.

РИОСВ София
РИОСВ Велико Търново

РИОСВ София ще проследи изпълнението на даденото
предписание.
След проведен разговор с подателя на сигнала е
установено, че птицата е отлетяла.
Във връзка с получения сигнал, експерти на РИОСВ
Велико Търново извършиха проверка на 05.03.2015 г. на
„Кланица и цех за месопреработка“ в с. Соколово, община
Дряново, собственост на „Чех-Йосиф Новосад“ ООД, гр.
Велико Търново, при която се констатира следното:
Основният предмет на дейност на дружеството е клане на
животни, месодобив и производство на месни продукти.
Кланицата и цеха за месопреработка имат работен
капацитет около 7 тона готова продукция на денонощие.
От дейността на обекта се формират битови и
производствени отпадъчни води. Битовите води се
образуват от санитарните помещения от работата на около
20 човека. Производствените отпадъчни води се формират
от измиването на оборудването и работните помещения на
кланицата и месопреработката.
Двата потока - битови и производствени отпадъчни води
постъпват в пречиствателно съоръжениe, след което се
заустват в р. Дряновска, ляв приток на р. Белица, поречие
р. Янтра. Тъй като ефективността на работа на изграденото
преди 20 год. съоръжение за пречистване е ниска, на
дружеството, по предложение на РИОСВ, беше поставено
изискване от БДУВДР за изграждане на допълнително
съоръжение за биохимично пречистване на водите със
срок за изпълнение до 20.05.2014 г. Поради неизпълнение
на поставеното условие, на управителя е съставен АУАН
№ 36/2014 г., издадено НП № 33/2014 г. и наложена
имуществена санкция на стойност 2000 лв. Наложената от
РИОСВ Велико Търново санкция се обжалва от
дружеството пред Районен съд Дряново и от 12.03.2015 г.
има влязло в сила решение на съда за потвърждаване на
наказателното постановление.
Намеренията на дружеството са да бъде изградено
пречиствателно съоръжение за биохимично пречистване.
Събрани са оферти за проектиране и изграждане на такова
съоръжение и към момента на проверката е избрана
фирма, която ще изготви проекта. Финансирането на
проекта ще бъде реализирано по Европейска програма с
частично финансиране от страна на дружеството.
Съгласно издаденото от БДУВДР с център град Плевен,
Разрешително № 13140027/27.08.2007г. за заустване на

8

23.02.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване в с. Горна Хубавка, община Омуртаг
от отглеждане на животни.

Община Омуртаг

9

23.02.2015 г.

Електронна поща

Нерегламентирано горене на гуми в гр. Девня на
Сирни заговезни.

Община Девня

10

23.02.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване с торов отпад от три животновъдни
обекти в с. Питово, община Нова Загора.

Община Нова Загора
ОДБХ - Сливен

отпадъчни води, изменено и продължено с Решение
№1219/2013 г. на БДУВДР, смесеният поток битови и
производствени отпадъчни води от площадката, след
преминаване през локално пречиствателно съоръжение
могат да се заустват в р. Дряновска при спазване на
поставени норми – Индивидуални емисионни ограничения
(ИЕО) за замърсяващите вещества.
За контролиране спазването на поставените ИЕО, по време
на проверката съвместно с регионална лаборатория Велико
Търново при изпълнителна агенция по околна среда –
София е взета водна проба от пункт №1 – поток
площадкови и производствени отпадъчни води след
мазниноуловител преди заустване във водоприемника – р.
Дряновска в точка с географски координати: сш
43°01'26,03" и ид 25°31' 47,2" съгласно Разрешителното за
заустване.
Резултатите от извършения анализ показват превишения
на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно
издаденото разрешително, за което на дружеството в
законоустановения срок ще бъде наложена ежемесечна
санкция по реда на чл.69 от Закона за опазване на околната
среда.
Поради констатираното неспазване на поставените ИЕО,
от страна на РИОСВ Велико Търново ще бъде завишен
контролът на дружеството по отношение качеството на
заустваните отпадъчни води в р. Дряновска.
По отношение на поставения в сигнала въпрос за
изхвърляне в реката на кръв и др. отпадъци, които се
формират при клането на животните, РИОСВ Велико
Търново препрати сигнала на основание чл. 112 от АПК до
компетентния орган ОДБХ-Велико Търново за извършване
на контрол.
Тъй като регистрацията на фирмата е във Велико Търново,
а площадката на обекта в с. Соколово е в териториалния
обхват на ОДБХ-Габрово, сигналът на 25.02.2015 г. е
препратен от ОДБХ Велико Търново до ОДБХ Габрово.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Омуртаг.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Девня.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
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24.02.2015 г.

Електронна поща

В пункт за вторични суровини в гр. София,
собственост на „Рилтрейд“ ООД, се приемат
отпадъци без да се издават документи, съгласно
изискванията.

РИОСВ София

Нова Загора и ОДБХ Сливен.
Във връзка с постъпил в РИОСВ София сигнал с вх. № С29/24.02.2015 г. чрез МОСВ, от физическо лице предало
отпадъци от черни и цветни метали на площадка
стопанисвана от фирма „Рилтрейд“ ООД, без да получи
изискуемия в случая документ, Ви информирам за
предприетите мерки и действия от страна на РИОСВ
София.
На 05.03.2015 г. е извършена проверка на посочения от
сигналоподателя адрес на площадката за дейности по
третиране на отпадъци, отразена с Констативен протокол
№ УООВП-ВЯ14 от 05.03.2015 г.
В деня на проверката е представено копие на Разрешение с
№ 12-ДО-1349-00 от 21.03.2014 г., за извършване на
дейности по третиране на отпадъци издадено от Директора
на РИОСВ София на „Еколенд Консулт“ ЕООД.
В Решението площадката е вписана като Площадка №1 с
местонахождение: гр. София, м. НПЗ „Изток“, п.з.
Горубляне, ПИ с идент. 68134.4093.9260 и ПИ с идент.
68134.4093.9261, с площ от 1 759 кв. м. Същата е оградена
с плътна метална ограда. На входа й е поставена табела с
наименование на дружеството, извършвана дейност,
работно време, лице и телефон за контакт. Площадката е
изцяло покрита с плътна непропусклива повърхност-бетон,
осигурено е 24-часово видеонаблюдение. Дейностите по
третиране на отпадъци се извършват на обособени за целта
зони съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите
нормативни актове.
Във връзка с постъпилия сигнал, г-жа Тотка Нанкова –
началник на базата при „Еколенд Консулт“ ЕООД, даде
следните разяснения: приемането на отпадъците от
юридически или физически лица на площадката се
извършва от приемчик, който извършва тяхното тегловно
измерване и издава кантарна бележка. На всяка кантарна
бележка се поставя печат с името на приемчика.
Кантарната бележка съдържа данни за количество на
отпадъка, цена и фирмен код на приемания отпадък. С
бележката лицата отиват до касата. От физическите лица
касиерката изисква документ за самоличност. На
физическото лице се издава покупко-изплащателна сметка.
Сигналоподателят е получил само копие от кантарната
бележка за премерените отпадъци. По кантарната бележка
не е извършено плащане, поради непредставянето на лична
карта от сигналоподателя, за да му бъде издаден
съответния документ, поради което отпадъците не са
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25.02.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на устието на р. Камчия с дървета,
клони, пластмасови бутилки и други отпадъци.

РИОСВ Варна

13

04.03.2015 г.

Електронна поща

Жител на с. Рибарица зауства битово-фекални води
във водите на река Вит.

РИОСВ Плевен

приети на площадката. В деня на проверката е проверена
отчетната книга за дейности с отпадъци, като на дата
24.02.2015 г. няма запис за приет отпадък в количество от
74 кг.
Сигналоподателят е уведомен за датата на проверката, но
отказа да присъства на нея.
В деня на проверката не е установено нарушение по
описаните обстоятелства в сигнала от страна на фирма
„Еколенд Консулт“ ЕООД.
Изпратено е писмо с изх. № 04001030/06.03.2015 г. от
РИОСВ Варна до Областния управител на област Варна за
предприемане на действия по почистване на замърсената
площ.
От Областната администрация Варна ще бъдат преведени
средства, чрез които да бъде обезпечена процедурата.
На 09.03.2015 г. от експерти на РИОСВ Плевен, съвместно
с представители на община Тетевен, е извършена проверка
на частен имот, находящ се на ул. „Даковото“ № 73, с.
Рибарица, община Тетевен. При проверката е
констатирано следното:
Битовите отпадъчни води, формиращи се в горецитирания
частен имот, след попивна яма, се заустват в р. Бели Вит.
Селото е без изградена канализационна система.
Съгласно чл. 46, ал.4 на Закона за водите, за заустване на
отпадъчните води от горецитирания обект в реката не се
изисква разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води, издадено по реда на Закона,
като за такива обекти се прилагат разпоредбите на Закона
за устройство на територията (ЗУТ).
В тази връзка, на собственика на имота е дадено
предписание да се прекъсне заустването на отпадъчните
води от обекта в р. Бели Вит и да се предприемат действия
за изграждане на необходимите съоръжения за битови
отпадъчни води.
На 09.03.2015 г., от експерти на РИОСВ Плевен е
извършена проверка и на община Тетевен.
Във връзка с констатациите, направени при проверката на
горецитирания частен имот в с. Рибарица и предвид
правомощията на кметовете на общините по ЗУТ, на кмета
на община Тетевен е дадено предписание да осъществи
контрол относно прекъсването на заустването на
отпадъчни води от частния имот в р. Бели Вит, за което
писмено да уведоми РИОСВ Плевен.
РИОСВ Плевен ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото на кмета на община Тетевен
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04.03.2015 г.

Електронна поща

„На 22.2.2015 се разхождах край канала който
свързва Варненското езеро с Варненския залив
и с недоумение видях как човек работещ в
близкия
автосервиз
изхвърля
стари
автомобилни гуми в канала.Загледах се и
тяхната бройка никак не е малка.До въпросния
сервиз има и две импровизирани автомивки на
които познайте къде се изтичат препаратите от
миенето на автомобили.“

РИОСВ Варна
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04.03.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на река Котленска с отпадъци.

РИОСВ Бургас

предписание и при констатирано неизпълнение ще
приложи
съответните
административно-наказателни
мерки.
Във връзка със сигнала, касаещ замърсяване на Нов канал,
свързващ Варненско езеро и Черно море със стари
автомобилни гуми и отпадъчни води от дейността на две
автомивки в района на пазар кв. Аспарухово бе извършена
проверка на място. Установи се, че двете автомивки са
отдадени под наем от „Пазари“ ЕАД, гр. Варна на две
фирми, които не бяха открити и не извършваха дейност.
За отпадъчните води в района има изградена
канализационна система, но проводимостта й е нарушена и
няма възможност да поема отпадъчните води от
автомивките, в следствие на което същите преливат в Нов
канал, свързващ Варненско езеро и Черно море. На
собственика на имотите е дадено предписание да
възстанови нормалната проводимост на канализацията и да
премахне преливните тръби от двата каломаслоуловителя
при автомивките, служещи за отвеждане на отпадъчните
води към водния обект.
При огледа се установи, че нерегламентирано са
изхвърлени излезли от употреба автомобилни гуми на
брега на Нов канал, свързващ Варненско езеро и Черно
море. На „Пазари“ ЕАД, като собственик на обектите е
дадено предписание да се отстрани допуснатото
замърсяване, тъй като не бяха открити лица,
представляващи дружествата, които нерегламентирано са
изоставили отпадъците.
На проверката беше поканен жалбоподателя, но същия не
пожела да присъства.
На 12.03.2015 г. експерти на РИОСВ Бургас, съвместно с
представители на БДЧР – Варна и община Котел,
извършиха проверка по поречието на реката от изворите
до вливането в р. Нейковска.
При проверката се установи следното:
В регулацията на гр. Котел замърсяване на реката с празни
пластмасови бутилки, полиетиленови торбички и др.
отпадъци са констатирани в района на автогарата в
участък с дължина около 30 м. В останалата част няма
изхвърлени отпадъци по бреговете.
Замърсявания с леки фракции отпадъци в неголямо
количество има на прилежащ на реката терен между
противопожарната служба и бивш завод „Светлина“.
Извън регулацията на гр. Котел по цялото протежение на
реката в отделни участъци има отпадъци по бреговете, на
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04.03.2015 г.

Електронна поща
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17.03.2015 г.

„Зелен телефон“

Извършване на нерегламентирана сеч в района на с.
Рашково, общ. Ботевград.
В с. Златна Панега, на територията на пункт за
черни и цветни метали системно се горят гуми и
кабели. Горенето се извършва предимно и в големи
количества - в нощни, сутрешни часове, както и в
събота и неделя.

Изпълнителната агенция
по горите
РИОСВ Плевен

места и в речното корито. Отпадъци от опаковки,
полиетиленови торбички, дрехи и др. са задържани по
храсти и друга растителност до ниво високи води. В
прилежащите терени на река Котленска не са
констатирани нерегламентирани сметища.
На община Котел, с протокол от 12.03.2015 г. са дадени
предписания да се извърши почистване на замърсените
участъци от река Котленска и прилежащия терен.
Събраните отпадъци да се извозят до регионалното депо.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на ИАГ.
Аналогичен сигнал е приет и на дежурния телефон на
РИОСВ Плевен, заведен е с вх. № ОИК-3-15/01.03.2015 г.
и на 04.03.2015 г. експерт от РИОСВ Плевен извърши
проверка по сигнала на място в с. Златна Панега, УПИ
XIV-29, кв.4. При направения оглед на площадката, не е
констатирано горене на отпадъци. Не са установени и
следи от горене на кабели, но е възможно да са заличени
от валящия по време на проверката дъжд. Съставен е
констативен протокол № УО-тц-11/05.03.2015 г. Предвид
на това, че има подаден сигнал и дружеството има
съставен АУАН 005/2014 г. за горене на отпадъци, е
дадено предписание с постоянен срок да не се изгарят
отпадъци.
В изпълнение на дадените с КП № УО-тц-11/05.03.2015 г.
предписания, представляващият „Костов Мега Металс“
ЕООД входира в РИОСВ Плевен обяснение, вх. №
1691/11.03.2015 г. с приложен видео материал, на който се
вижда, че описаните в сигнала кабели се подгряват с дърва
(при студено време) преди да бъдат подадени в инсталация
за отделяне на металната от изолационната им част.
Подгряването обаче става на открито, като емисиите се
изпускат неорганизирано.
На основание чл. 26, във връзка с чл.11 от ЗЧАВ са
издадени предписания с писмо изх. № ОИК-3-15/16.032015 г. за извършване на нискотемпературното нагряване
на кабели само в затворена инсталация, разполагаема на
пробовземна точка и провеждане на СПИ.
С писмо, изх. № ОИК-3-15/16.03.2015 г. на РИОСВ Плевен
е поискано съдействие от Началника на РУП Ябланица,
служители на РУП Ябланица при наличие на аналогични
сигнали да извършват проверки и съставят констативни
протоколи, които в последствие да се изпращат в РИОСВ
Плевен за предприемане на административно наказателни
действия.
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17.03.2015 г.

Електронна поща
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19.03.2015 г.

Електронна поща

„Трябват ли разрешителни и ако ДА , какви, за да
мога да "опушвам" срещу комари района в който
живея ?“
Наличие на сметище в с. Гомотарци, общ. Видин,
което не е почиствано с години.

РИОСВ Монтана

На 19.03.2015 г. е извършен последващ контрол по
подадените сигнали. Констатирано е, че на открито в 3 бр.
метални вани, пълни с вода, се подгряват кабели.
Горивото, което се използва е дърва. Емисиите се изпускат
неорганизирано. Дадено е предписание със 7-дневен срок
на изпълнение да не се извършва нагряване на кабелите на
открито в описаните вани с вода и за демонтиране на
ваните. (подателят на сигнала е потърсен на дадения за
връзка телефон с цел получаване на допълнителна
информация, но не е отговорил на повикването).
Експерт от РИОСВ Плевен е провел среща с началника на
РУ на МВР Ябланица, на която са обсъдени проблемите с
нерегламентираното третиране на отпадъците на
територията и отново е поискано съдействие за незабавни
проверки от служители на МВР при постъпване на
сигнали.
РИОСВ Плевен ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание.
Подателят е насочен по компетентност към общинската
администрация.
Извършена е проверка в с. Гомотарци, община Видин, на
24.03.2015 г. от екип експерти на РИОСВ Монтана с
представител на Община Видин и кмета на населеното
място. При проверката не присъства подателят на сигнала,
който е поканен надлежно чрез писмо изх. №
563/19.03.2015 г. на РИОСВ Монтана, изпратено на
електронния му адрес.
Направен е оглед на мястото, посочено в сигнала и указано
от кмета на селото. Констатирано е, че на скат е
разположено старо сметище, което е запръстявано и
частично саморекултивирало се с трева. Пред сметището
на бетонов стълб е налична забранителна табела да не се
изхвърля смет. Земният път, осигуряващ подход към р.
Дунав и преминаващ до сметището, е подравняван.
Встрани от него, непосредствено под ската на старото
сметище са налични две купчини смесени битови
отпадъци примесени с пръст и около тях разпилени
пластмасови бутилки и опаковки.
На територията на село Гомотарци се осъществя от фирма
„Титан АС“ ЕООД въз основа на договор с Община Видин
организирано събиране и извозване на битовите отпадъци,
събирани в 60 кофи и 3 контейнера. Последният съставен
протокол, в който е описано извозването на отпадъците е
от 15.01.2015 г., като в него са посочени възражения от
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19.03.2015 г.

Електронна поща

„Една от базите на фирма инвикто която се намира
на пътя за село долно церово до подстанцията на
енергото
продалжава
да
разкомплектова,да
изкопува желязо и цветни метали,също така
пластмаса и др.Без необходимите документи на
терена за тази деиност.Базата работи дори и след
местните проверки.Моля обърнете внимание на
сигнала.В раиона на благоевград съществуват
няколко обекта без документи; град симитли в
бившето военно поделение,в БКС,село полето,село
покровник над черквата втората пресечка в ляво и
до хотел езерец в благоевград.“

РИОСВ Благоевград

кмета на кметство Гомотарци спрямо нерегулярното
извозване на отпадъци в разрез с утвърдения график и
необходимост от повече съдове за отпадъци. От кмета на
кметство Гомотарци е издадена заповед, с която се
забранява
изхвърлянето
на
отпадъци
извън
предназначените за целта съдове за твърди битови
отпадъци, но няма документирани предписания и глоби
във връзка с прилагането на заповедта.
За констатираните факти и обстоятелства, свързани с
изложеното в сигнала е съставен констативен протокол №
УО-24/24.03.2015 г. В него е дадено предписание на кмета
на община Видин за предотвратяване изхвърлянето на
отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването
на незаконни сметища и организиране на почистването им.
След изтичане на срока за изпълнение на предписанието
РИОСВ Монтана ще извърши проверка на място.
Във връзка с аналогични сигнали, постъпили в РИОСВ
Благоевград, представяме хронологично предприетите
действия от страна на инспекцията:
1.
На 03.02.2015 г. в РИОСВ Благоевград е
постъпил сигнал, за незаконни бази за дейности с
отпадъци. По повод сигнала, РИОСВ Благоевград е
отправила искане за организиране на съвместни проверки
с представители на РУП – Благоевград. Посетени са
всичките 4 обекта.
На 18.02.2015 г. са проверени обектите разположени в
землището на с. Церово, гр. Благоевград - ж.к. Струмско
(Старо Струмско),
гр. Симитли - бившето военно
поделение. И за трите обекта са констатирани нарушения,
като за обекта разположен в гр. Симитли на място е
съставен акт за констатирано административно нарушение.
За
другите
два
обекта
също
са
стартирали
административно наказателни преписки.
На 20.02.2015 г. е проверен обекта описан с
местоположение в с. Зелен дол. При направения обход на
посочения в сигнала район, не е констатиран обект
извършващ дейности с отпадъци.
2.
На 30.03.2015 г. са проверени обектите
разположени в с. Покровник и гр. Благоевград (до хотел
Езерец). При проверката в с. Покровник присъства и кмета
на населеното място. При обхода на населеното място на
една от улиците са констатирани пет броя коли, които
видимо са излезли от употреба и могат да се приравнят
към отпадък с код 16 01 04* съгласно Наредба № 2 от 23
юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.
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20.03.2014 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух от моторни
превозни средства, пътен трафик и паркинг, на
територията на Община Варна.

Община Варна
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23.03.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в гр. Долна
Митрополия, от предприятия за обработка на
зърнени култури.

РИОСВ Плевен

66/2014 г.). При проверката не са открити конкретни лица,
които да извършват дейността с отпадъци. Тъй като
ИУМПС са разположени върху пътя, протокола е
препратен до кмета на общината за предприемане на
действия по отстраняване на наличните отпадъци.
При проверката на обекта разположен в гр. Благоевград е
констатирано, че физическо лице извършва дейности с
излезли от употреба моторни превозни средства. Ще бъде
стартирана процедура по съставяне на акт за констатирано
административно нарушение. Обектът в с. Полето ще бъде
проверен в съответствие с утвърдения Годишен план на
РИОСВ Благоевград.
Относно повдигнатите проблеми за сервизи, които
работят без документи и касови апарати тези въпроси са от
компетенциите на общински и данъчни администрации и
ДНСК.
На основание Закона за опазване на околната среда, чл.79,
ал.1, кметовете на общини разработват програми за
опазване на околната среда за съответната община в
съответствие с указания на министъра на околната среда и
водите, сигналът е изпратен на община Варна за
предприемане на действия по компетентност.
На 26.03.2015 г. експерт от РИОСВ Плевен, съвместно с
представител на общинската администрация, са направили
оглед на:
Централна градска част, включително паркинга, показан
на приложените към сигнала снимки;
Жилищния район в непосредствена близост до
индустриалната зона;
Най-голямата зърнобаза („Слънчев дар“ АД), след
проведени разговори с граждани, живеещи в района, които
потвърдиха честите случаи (последният от седмицата
преди проверката) на разпространение във въздуха на
прахообразни частици и люспи, откъм района на
зърнобазата.
При огледа на 26.03.2015 г., никъде в обследваните райони
не се установи замърсяване с фини червени люспи, които
са характерни за обработката на царевично зърно и
доказват „приноса” на зърнобазите за запрашаването на
града.
Констатирани са отлагания от общ прах от двете страни на
пътните платна на проверените улици, които са част от
общинската и републиканската пътна мрежа в населеното
място, както и върху паркирани автомобили.
В деня на проверката зърнобазата на „Слънчев дар” АД

(протокол ВХ-ЮР-07/26.03.2015 г.) не се работи.
Дейностите в обекта, които са свързани с неорганизирани
емисии на прах – товарене, разтоварване, чистене и
сушене на царевица, не се извършват. Последният период
на по-активна работа в обекта е от 20-22.03.2015 г. Това е
доказано с експедиционните бележки от цялата седмица и
най-късният час в който е излязъл камион от базата е 20 ч.
и 14 мин. на 20.03.2015 г. В другите два дни, в които е
работил обекта 21 и 22.03.2015 г. (събота и неделя),
последните камиони са излезли на обяд. Сушилните не са
ползвани повече от месец. Площадките около тях са
почиствани след последното им ползване в периода от 2 до
12.02.2015 г., съгласно представеният дневник за
почистване на технологични линии и складове.
Състоянието на площадките около силозите и сушилните в
момента на проверката е добро. Дружеството има
действаща програма за ограничаване на емисиите от
дейностите в обекта от 2011г., тя е актуализирана в края на
миналата година, като към нея са добавени мерки за
почистване на площадките около зърносушилните и
силозите на площадката. Освен поддържането на
площадката около сушилните, програмата включва и
мерки за ограничаване на емисиите при товарене,
разтоварване и транспорт на зърното. При извършената на
26.03.2015 г. проверка е издадено предписание да бъде
направено проучване на техническите възможности за
улавянето и пречистването на емисиите от работата на
зърносушилните и Доклад за резултатите от проучването
да се представи в РИОСВ Плевен.
Във връзка със състоянието на качеството на атмосферния
въздух (КАВ) в община Долна Митрополия, беше
направена проверка и на общината (констативен протокол
ВХ-ИЦ-02 от 26.03.2015 г.), относно планирани и
изпълнявани мерки за запазване и подобряване
показателите за КАВ, като част от общинската програма за
опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС.
При проверката се констатира, че са изпълнени дадените
на Кмета на Община Долна Митрополия указания (писмо
изх.№ 1367/25.02.2015 г. на Директора на РИОСВ Плевен)
за прилагане при изготвяне на актуализираната програма,
на анализираните резултати от проведени в гр. Долна
Митрополия през 2014 г. индикативни измервания (52
денонощия) на основни показатели за КАВ с мобилна
автоматична станция на Регионална лаборатория – Плевен
към
ИАОС,
включително
регистрираните
през
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Наблюдавани мъртви пеликани в колонията на ПР
„Сребърна“.

РИОСВ Русе

отоплителния сезон 7 бр. превишения на средноденонощната норма (СДН) за фини прахови частици
(ФПЧ10).
При проверката беше представена в работен вариант
горепосочената актуализирана програма за периода 2014 –
2020 г., която е на етап преглед от ръководството на
общината. При проверката, на Кмета на Община Долна
Митрополия са дадени 2 предписания:
1. Да се предприемат подходящи сезонни мерки за
намаляване нивата на прах в атмосферния въздух,
включително:
- почистване на основната улична и тротоарна мрежа от
отложения прах, с цел предотвратяване вторичния унос на
прах и емитирането му във въздуха;
- осъществяване на контрол за недопускане на
нерегламентирано изгаряне на отпадъци, предизвикващи
емисии на прах във въздуха;
- контрол върху състоянието на селскостопанската техника
при движението по уличната мрежа, с цел недопускане
внасянето на кал и почвени наноси;
осъществяване на информационна кампания сред
населението с оглед съдействие при осъществяване на
горепосочените мерки за намаляване нивата на прах в
населеното място.
За предприетите общински мерки да се уведоми писмено
РИОСВ Плевен.
2. Изготвената Актуализирана програма за опазване на
околната среда в Община Долна Митрополия за периода
2014 – 2020 г., да се представи в РИОСВ Плевен, с оглед
спазване на процедурите по приложимото екологично
законодателство.
Във връзка със забелязаните мъртви екземпляри в
колонията на къдроглавия пеликан в края на миналата
седмица и постъпил в МОСВ сигнал за наблюдавани
мъртви пеликани, охраната на ПР „Сребърна“ осигури
достъп на представител на Областна дирекция по
безопасност на храните, гр. Силистра за изваждане на
мъртвите птици.
Установени са общо 21 бр. мъртви екземпляра от вида
къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), като по птиците не
са наблюдавани следи от посегателство или нападение от
животни. Същите са предадени на ОДБХ, гр. Силистра за
изследване и установяване на причините за смъртта им.
На наколните платформи са установени млади екземпляри
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Извършване на дейности по съхранение и
обработка на болнични отпадъци на територията на
МБАЛ Поморие.

РИОСВ Бургас

във видимо добро състояние.
Охраната на резервата, ще продължи да следи с повишено
внимание състоянието на колонията и ще очаква
разпорежданията на компетентните органи по случая.
На 26.03.2015 г., от експерти на РИОСВ Бургас е
извършена проверка на територията на „МБАЛ Поморие”
ЕООД, в сградата на която се помещава инсталация за
шредиране и автоклавиране на болнични отпадъци и е
констатирано следното::
1. Самостоятелна извънболнична медико-диагностична
лаборатория „Лина” ЕООД е подала в РИОСВ Бургас
заявление от 11.02.2015 г. за издаване на разрешение за
извършване на дейности по третиране на отпадъци. С пимо
от 23.02.2015 г. РИОСВ – Бургас връща подаденото
заявление за отстраняване на нередовности и за
предоставяне на допълнителна информация. С писмо от
26.02.2015 г. дружеството е депозирало допълнено и
коригирано заявление. Заявлението е за извършване на
дейности по съхраняване и предварителна обработка
(шредиране и автоклавиране) на отпадък с код и
наименование 18 01 03* – отпадъци, чието събиране и
обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции и 18 01 06* - химични
вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи
опасни вещества с произход генерирани от дружеството и
от други лица, регистрирани по Търговския закон. Към
заявлението са приложени следните документи:
- Решение от 04.10.2013 г., издадено от директора на
РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, според което не е необходимо да се извършва
оценка на въздействието върху околната среда на
инвестиционно предложение „Обособяване на система за
шредиране и стерилизация на медицински отпадъци в
„МБАЛ Поморие” в УПИ ІІ-5002, кв. 97 по плана на гр.
Поморие, община Поморие”;
- Санитарно удостоверение за извършване на дейности с
опасни отпадъци от 02.10.2014 г., издадено от директора
на
Регионална
здравна
инспекция
Бургас.
Удостоверението е издадено за Инсталация за
обезвреждане на опасни отпадъци чрез шредиране и
стерилизиране с местонахождение УПИ ІІ-5002, кв. 97 по
плана на гр. Поморие, на територията на „МБАЛ Поморие”
ЕООД – гр. Поморие, ул. „Проф. П. Стоянов”, № 1;
- Инвестиционен проект за обект: Обособяване на система
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Под улица „Първи май“, гр. Крумовград, област
Кърджали минава река, от която чрез кладенци,
разположени в частни имоти, се черпи вода за
битови нужди и напояване на култури и
селскостопански животни.От подателят на сигнала
се отправят съмнения в качеството на вода,
използвана за описаните по-горе дейности.
По главния път от Сливница в посока Гургулят,
вдясно на пътя се извършва сеч в гористата
местност.
Замърсяване с отпадъци на Пловдив - Пазарджишко
шосе, 6-и километър, като ситуацията е подобна на
почти всички отбивки на пътя Пловдив –
Пазарджик.

Министерство на
здравеопазването

за шредиране и стерилизация на медицински отпадъци в
МБАЛ Поморие в УПИ ІІ-5002, кв. 97 по плана на гр.
Поморие. Протокол от 26.11.2014 г. на експертен съвет по
устройство на територията при община Поморие за
приемане на горепосочения проект и даване на
положително становище за съответствието на проекта с
нормативната уредба;
- Договор за безвъзмездно управление между община
Поморие и „МБАЛ Поморие” ЕООД на част от имот
публична общинска собственост за обособяване на
система за шредиране и стерилизация на медицински
отпадъци в МБАЛ – Поморие;
- Договор между „МБАЛ Поморие” ЕООД и МДЛ „Лина”
за предоставяне на помещение за обособяване на система
за шредиране и стерилизация на медицински отпадъци в
МБАЛ – Поморие;
2. Инсталацията за шредиране и автоклавиране на
болнични отпадъци (Инсталацията) е монтирана в
помещение на полуподземния етаж на МБАЛ – Поморие.
Помещението е със самостоятелен вход. В съседство няма
болнични отделения, специализирани и административни
кабинети. Обособена е площ за съхраняване на болничните
отпадъци преди предварителното им третиране, според
изискванията на РЗИ. Инсталацията не е в експлоатация.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на МЗ.

Изпълнителната агенция
по горите

На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на ИАГ.

МОСВ

Съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за управление
на отпадъците (ЗУО) – „Собствениците на пътищата по чл.
8 от Закона за пътищата отговарят за:
1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно,
пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните
обслужващи комплекси и опорните пунктове за
поддържане по смисъла на § 1, т. 1 - 3, 6, 9 и 10 от
допълнителните разпоредби на Закона за пътищата;
2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и
транспортирането им до съоръжение за тяхното

28

25.03.2015 г.

Електронна поща
.

Сигнал за неизправност на сайта на РИОСВ София
свързан с видимостта на Решение № СО-24ПР/2015 г.

РИОСВ София
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Строеж върху зелена площ на територията на
община Свиленград.

Община Свиленград
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Община Своге
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Нерегламентирано
настаняване,
строеж
и
запушване на канализация на територията на
община Своге.
Наводняване на частни имоти, от планински води,
във вилна зона на територията на общ. Несебър.
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Извършване на добив на инертен материал и
нерегламентирана сеч на дървета на територията на
община Копривщица.
Последната актуализация на регистрите за ОВОС и
ОС на интернет страницата на РИОСВ Бургас са от
2012 г.

Община Копривщица
Изпълнителната агенция
по горите
РИОСВ Бургас
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Извършване на търговска дейност с представител

РИОСВ София

Община Несебър

третиране.“
В тази връзка МОСВ изпрати писмо до ИА „Пътища“ (а
РИОСВ до кметовете на общини) за предприемане на
мерки за почистване и предотвратяване образуването на
отпадъци по пътищата в страната, осигуряване на съдове
за събиране на отпадъците и транспортирането им до
съоръжение за тяхното третиране
и последваща
поддръжка на пътната мрежа в съответствие с
изискванията на ЗУО.
От страна на РИОСВ ще бъде извършен последващ
контрол и при констатирано неизпълнение ще се
предприемат съответните административно наказателни
мерки.
Временното ограничаване на достъпа до съдържанието на
Решение № СО-24-ПР/2015 г. на интернет страницата на
Регионалната инспекция по околната среда и водите –
София е свързано с настъпили технически проблеми с
хостинга на инспекцията.Фирмата поддържаща хостинга е
своевременно уведомена и неизправността е отстранена.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Свиленград.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Своге.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Несебър.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Копривщица и ИАГ.
Информационната система на РИОСВ Бургас за създаване
на публичен регистър с данни за извършване на
процедурите по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО) е в процес на
изграждане. Всички издадени Решения и становища от
Директора на РИОСВ Бургас са на интернет страницата на
инспекцията
на
адрес:
http://www.riosvbs.eu/инфо/43/Превантивна-дейност
и
http://www.riosvbs.eu/инфо/40/Природа
Регистрите
с
процедурите по ОВОС, ЕО и ОС, които се намират на
електронната
страница
на
РИОСВ
Бургас
са
актуализирани.
На 30.03.2015 г. е извършена проверка, в ресторант

на животинския вид: риба моруна (Huso Huso).
В ресторант Панорама на хотел Кемпински се
сервира хайвер от моруна.
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При пазара „битака“, в края на кв. Малашевци,
където се намира реката, липсват контейнери за
битови отпадъци, което предразполага отпадъците
да се изхвърлят в района, включително и в коритото
на реката.

Столичен инспекторат
Столична община

„Панорама“ на хотел „Кемпински – Зографски“, от
експерти на РИОСВ София, съвместно с представители на
ИАРА и е съставен констативен протокол на РИОСВ
София № ЗП-ДС-11/30.03.2015 г.
Ресторант „Панорама“ на хотел „Кемпински – Зографски“
се стопанисва от фирма „Фано“ ООД.
При извършената проверка се констатира, че в ресторанта
се предлага хайвер от руска есетра, за което са
предоставени фактури за покупка, както и търговски
документи за произход на стоката. Няма налични данни за
предлагане на хайвер от моруна (Huso huso). Не са
установени нарушения на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).
Видовете риби от Семейство Есетрови (Acipenseridae) –
руска есетра (Acipensergueldenstaedti), чига (Acipenser
ruthenus), пъструга (Acipenser stellatus) и моруна (Huso
huso) са включени в приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 на
ЗБР и са под режим на опазване и регулирано ползване. За
тези видове има издадена Заповед № РД-09-43/20.01.2012
г. на Министъра на земеделието и храните, компетентен
орган по прилагането на която е ИАРА, във връзка с което
представители на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури са поканени за участие в проверката.
С оглед на гореизложеното, с писмо с изх. № С49/02.04.2015 г. постъпилият сигнал е препратен към
ИАРА за предприемане на действия по компетентност.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Столичен инспекторат, Столична община.

