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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

08.12.2015 г.

„Зелен телефон“

Неизпълнение на здравната оценка и
издаденото комплексно разрешително на
сметището на гр. Монтана, което трябва
ежедневно да се запръстява, а това не се
изпълнява.

РИОСВ Монтана

2

14.12.2015 г.

Електронна поща

Над с. Марикостиново, общ. Петрич,
животновъдна
ферма,
е
разположен
електропастир на 2 м. от къщите, без
разрешението на живеещите в района.

РИОСВ Благоевград

3

16.12.2015 г.

Електронна поща

На 16.12.2015 г. от 00.10 ч. е усетена
сероводородна миризма в гр. Пловдив, на ул.
„Прогрес“, идваща от „Монди“ АД, гр.
Стамболийски.

РИОСВ Пловдив

Предприети действия
На 08.12.2015 г. в 16:15 ч. от експерти на РИОСВ Монтана
е извършена проверка на място на терена на регионално
депо за неопасни отпадъци – Монтана (РДНО - Монтана) и
по документи. При проверката на място (в клетка 2 на
РДНО-Монтана, която е в експлоатация) е установено:
определен е дневен работен участък, маркиран е с дървени
колчета и е запръстен (теренната проверка е в 16:24 часа,
т.е. в края на работния ден). В непосредствена близост до
определения дневен работен участък има налична купчина
земни маси. Откосите на тялото на депото са частично
запръстени. В работния проект за рекултивация на клетки
1 и 2 на РДНО – Монтана е предвидено да се извърши
временна рекултивация на откосите. Към момента на
проверката работният проект е в процедура по съгласуване
с МОСВ. От извършената проверка на отчетната книга е
установено, че на депото са приети отпадъци с код 17 05 06
(изкопни земни меси, различни от упоменатите в 17 05 07)
с цел запръстяване. По данни от отчетната книга има
налично количество земни маси.
При проверката на 08.12.2015 г. не е констатирано
неизпълнение на условията в КР № 162-Н1/2010 г.,
касаещи запръстяването на дневния работен участък.
Предвид естеството на сигнала и функционалната
компетентност на РИОСВ Благоевград, от инспекцията е
изпратено писмо до кмета на община Петрич (Изх. № ЕП714/14.12.2015 г.) с искане за предоставяне, в най-кратки
срокове, на информация за издадени по реда на ЗУТ
документи за обекта и за резултатите от извършена
проверка на обекта, в случай че такава е извършена. До
момента не е постъпил отговор от Общинска
администрация – Петрич.
Във връзка с поредния сигнал на наличие на миризми на
на 21.12.2015 г. от експерти на РИОСВ Пловдив е
извършена проверка в „Монди Стамболийски“ ЕАД, при
която не се установено наличие на миризма. В момента на
проверката всички инсталации в обекта работят с
обичайното натоварване, без аварийни или анормални

режими. Производственият процес е непрекъснат и
автоматизиран, с постоянно натоварване във времето.
Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Пловдив се
следи непрекъснато чрез пунктовете за автоматичен
мониторинг, разположени на територията на града и
включени в Националната система за мониторинг на
околната среда. Информацията от пунктовете се събира,
оценява и обобщава ежедневно чрез непрекъснато
наблюдение на показатели, характеризиращи КАВ
съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух. В периода, обхващащ дните, в които са подадени
сигналите, данните от автоматичните мониторингови
пунктове, показват стойности, които са в съответствие с
нормите, определени с наредбите по КАВ, единствените
превишения са по показател ФПЧ10, предвид зимен сезон
и масовото използване на твърди горива в бита за
отопление.

