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

Дата

Постъпил
сигнал

1

01.07.2015 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване на атмосферния въздух в с.
Обручище. Обгазяването според подателят на
сигнала е от 6 дни насам със серен двуокис от
„Брикел“.

РИОСВ Стара Загора

2

03.07.2015 г.

Електронна поща

Сигнал срещу заповед на регионална
екологична служба за премахване на бараки от
територията на нос Калиакра.

РИОСВ Варна

№

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия
Незабавно след получаване на сигнала, от експерти на
РИОСВ Стара Загора е извършена проверка „на място“.
От извършения обход на Депото за неопасни
производствени
отпадъци
не
е
констатирано
разпрашване.
При проверката, проблем по отношение чистотата на
атмосферния въздух в с. Обручище, както и емисии на
интензивно миришещи вещества не са установени.
Проведени са разговори с жители на с. Обручище и гр.
Гълъбово, като по тяхна информация, в определени дни
(рано сутрин) се усеща миризма на сяра или
сяроводород, а въздуха е непрозрачен, със сиво-жълт
оттенък. Особено силно е било усещането сутринта на
01.07.2015 г., когато хората са почувствали задушлива,
дразнеща гърлото миризма.
На 01.07.2015 г. е извършена проверка и на горивната
инсталация на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово. При
проверката в експлоатация са били два енергийни
котела (ЕК №1 и ЕК №3, като са работели
електрофилтри с 9 полета всеки. Степента на
десулфуризация, към момента на проверката, е била
98.4%. Не е констатирно наличие на неприятни
миризми на площадката на дружеството.
За периода от 25.06.2015 г. до 02.07.2015 г.
регистрираните стойности на показател серен диоксид
от АИС Гълъбово, както и от АИС, експлоатирана от
„Ей и Ес – 3С Марица изток I“ ЕООД, не са
превишавали законоустановените норми.
С писмо от 27.05.2015 г. от РИОСВ Варна е изискана
информация
от
община
Каварна
относно
разрешителния режим на обекти, разположени в
територията на резервата, включително и предоставяне
на копия от разрешенията за поставянето им.
С писмо от 05.06.2015 г. кмета на общината е
информирала РИОСВ, че за 2015 г. няма издадени
разрешения за поставяеми обекти в района.
На 24.06.2015 г., от експерти на РИОСВ Варна е
извършена проверка на територията на Резерват
„Калиакра“. Констатирано е че, от общо 26 павилиона,
разположени на нос Калиакра, 11 се намират на
територията на Резерват „Калиакра“.
Дадени
са
предписания
за
премахване
на
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07.07.2015 г.

Електронна поща

4

07.07.2015 г.

„Зелен телефон“

5

08.07.2015 г.

Електронна поща

Злоупотреба с власт и извършени проверки по
Наредба за чистотата и обществения ред на
територията на община Първомай.
Поредно обгазяване на атмосферния въздух в
с. Капитан Димитриево от горящото сметище
на гр. Пазарджик.

Постъпил в РИОСВ Велико Търново сигнал за
неправомерно изхвърлен токсичен отпадък.

Община Първомай
РИОСВ Пазарджик

РИОСВ Велико
Търново

нерегламентираните поставяемите обекти, попадащи на
територията на резервата.
При констатиране неизпълнение на дадените
предписаня, РИОСВ Варна ще сезира Дирекцията за
национален строителен контрол и община Каварна за
предприемане на действия по принудителното
премахване на обектите.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на
община Първомай.
На 07.07.2015 г., от експерти на РИОСВ Пазарджик е
извършена проверка „на място“. При проверката е
констатирано, че от специализирани пожарни коли и
оператора на депото (със собствен ресурс – работници
и 2 водоноски) се извършва гасене на тлеещи купчини с
отпадъци. Процесите са били овладяни и са се
провеждали мероприятия по окончателното потушаване
на пожара.
От високите температури е започнал процес на
самозапалване на биогаз, прераснал в пожар.
Не е констатирано присъствие на външни хора, както и
наличие на автомобилни гуми – цели или изгорели.
В изпълнение на дадено при предишна проверка
предписание за предприемане на превантивни мерки за
недопускане на умишлени запалвания, както и
организация за своевременно ограничаване на
процесите при самозапалвания на метан, от оператора
са предприети действия за овладяване на такива
процеси.
При направения оглед в с. Капитан Димитриево не е
констатирано наличие на димни газове, обгазяване или
неприятни миризми.
До изграждане на новото регонално депо, от РИОСВ
Пазарджик ще бъдат положени всички усилия,
съвместно с другите компетентни институции, да се
намали до минимум вредното въздействие от сега
действащото общинско депо.
В 12. 35 часа, на „зеления телефон“ на РИОСВ
В.Търново е подаден сигнал от кметския наместник на
с. Деляновци , община Свищов, за цистерна, която е
изхвърлила силно миришеща течност в землището на с.
Деляновци, в район близо до резервоарите, където се
съхраняват питейните води на селото и където минава
водопровода от тях към населеното място.
Проведен е разговор с кметския наместник на селото,
като е установено че водоизточника, от които се
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08.07.2015 г.

Електронна поща

Окастрено дърво заради билборд, в район
Тракия, гр. Пловдив, общ. Пловдив.

Община Пловдив

водоснабдява селото се намира на 2 км. от мястото,
където са разположени напорните резервоари за
подаване на питейна вода.
От РИОСВ веднага е информирана РЗИ В.Търново за
предприемане на мерки за проследяване качеството на
питейната вода.
От РИОСВ е проведен разговор със собственика на
цистерната, който е твърдял, че изхвърлената течност е
утайка от септични ями.
При извършената проверка от експерти от РИОСВ, след
обяд на 08.07.2015 г., е установено, че отдясно, в
затревена сервитутна територия на асфалтов път от с.
Деляновци за с. Морава, община Свищов, на разстояние
около 30 м под бетоновия напорен резервоар за питейна
вода на селото, е изхвърлен течен отпадък с бял цвят и
специфична миризма на химично вещество. При
направения оглед са констатирани три замърсени
участъка, намиращи се на разстояние около 2-3 м един
от друг. Проверката на съществуващата в близост
негативна форма (трап) не е установила наличие от
изхвърления отпадък.
Взети са почвени проби за анализ. Анализът на
получените резултати по показателите: рН, Арсен,
Кадмий, Мед, Хром, Никел, Олово и Цинк, показва, че
са в нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвата. Почвените проби са анализирани и
за съдържание на устойчиви органични замърсители
(УОЗ) в това число за полициклични ароматни
въглеводороди (РАН), полихлорирани бифенили (РСВ)
и органохлорни пестициди Получените резултати
показват, че съдържанието на УОЗ са в рамките на
допустимите норми за вредни вещества в почвата, като
съдържанието на РСВ и органохлорните пестициди е
под границите на количествено определяне на метода
(под откриваемия минимум).
На шофьора на превозното средство е дадено
предписание за почистване на замърсените участъци и
предаване на отпадъците от почистването за
обезвреждане на лице, притежаващо разрешение по чл.
35 от Закона за управление на отпадъците.
Предписанието е изпълнено в срок.
На шофьора на превозното средство е съставен акт за
установяване
на
административно
нарушение.
Предстои издаване на наказателно постановление.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс РИОСВ Пловдив е изпратил сигналът за
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10.07.2015 г.

Електронна поща

Извършване на ремонтни дейности в спортна
зала в гр. Якоруда. Премахнати са, без
предпазни средства за хората, азбестови и
етернитови плоскоти, като същите са
нерегламентирано депонирани в близост до
моста в м. „Грамадна“, по поречието на р.
Места.

РИОСВ Благоевград

8

10.07.2015 г.

Електронна поща

Изграждане на пречиствателна станция в м.
„Буко“, с. Габрене, общ. Петрич, в резултат на
което предстои изсичане на дървета,
включително и вековни. Предстои и
премахване на чешма с питейна вода.

РИОСВ Благоевград
БДЗБР Благоевград

предприемане на действия по компетентност на община
Пловдив.
На 22.07.2015 г., от експерти на РИОСВ Благоевград е
извършена проверка на „на място“. При проверката е
извършен визуален оглед на мястото, посочено в
сигнала, като не е констатирано наличие на азбестови и
етернитови плоскости. От дясната страна на моста, на
около 2-3 метра от реката, на 2-3 места се срещат
изхвърлени строителни отпадъци (тухли и бетон) на
площ от около 3-4 кв. м., както и на три места смесени
битови отпадъци и отпадъци от пластмасови опаковки
на площ от около 2м2. Констатирано е наличие на следи
от багер на 2-3 места.
На кмета на община Якоруда са дадени предписания да
се почистят констатираните замърсени терени, а
отпадъците да се извозят за депониране до Регионално
депо за неопасни отпадъци, за което писмено да се
уведоми РИОСВ Благоевград.
От страна на РИОСВ Благоевград ще се осъществи
последващ контрол по изпълнение на даденото
предписание и при констатирано неизпълнение ще
бъдат приложени съответните административно –
наказателни мерки.
На 11.07.2015 г., от експерти на БД Западнобеломорски
район, гр. Благоевград, съвместно с представители на
РИОСВ Благоевград и на община Петрич, е извършена
проверка „на място“. При проверката е констатирано
следното:
На посоченото място е извършено геодезично
трасиране за проверка на границите на имот - №00486,
м.”Осено”, землище на с. Габрене, община Петрич,
отреден за изграждане на площадката на ПСОВ –
Габрене. За извършването на дейностите в цитираният
имот са издадени Разрешение за строеж №121/28.11.213
г. на главния архитект на общ.Петрич и Разрешително
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни
води от канализационна система на с. Габрене в дере
„Буко”,
десен
приток
на
р.
Струмешница
№43710042/05.06.2015 г., издадено от Директора на БД
Западнобеломорски район”.
За извършването на предстоящите строителни дейности
е предвидено изсичането на 70 бр. дървета – елши и
орехи, само в границите на строителните петна, като е
предвидено маркирането на всяко дърво по съответният
ред от община Петрич.
Към момента на проверката е констатирано, че е
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10.07.2015 г.

Електронна поща

Запрашване на атмосферния въздух на ул.
„Първи май“, гр. Сопот, в резултат на подмяна
на водопроводна мрежа. Използван е
радиоактивен пясък за ремонтните дейности.

РИОСВ Пловдив

10

13.07.2015 г.

„Зелен телефон“

На територията на Гара „Пионер“ пред
складовете се горят отпадъци, обикновено
извън работното време на администрацията,

Столичен инспекторат
Столична община

отсечено само едно дърво. Все още не е направена
маркировка на дърветата, предвидени за изсичане с
оглед на редуцирането на броят им след точното
геодезическо отлагане.
Имотът, предвиден за изграждане на площадката на
ПСОВ, с. Габрене, не попада в границите на защитени
зони по смисъла на чл. 119, ал. 1, т.1 и т.5 от Закона за
водите.
В момента на проверката, в дере „Буко” се заустват
отпадъчни води от съществуващ
канализационен
колектор на с. Габрене.
Установено е наличието на изградени два броя каптажи
в дере „Буко”, в близост до имота, предвиден за
изграждане на площадката на ПСОВ–Габрене. Водите
от същите се ползват за напояване на оранжериен
комплекс. Не е предоставена информация от
представителите
на
община
Петрич
относно
собствеността на двата каптажа.
На 02.07.2015 г., във връзка с писмо на Кмета на
община Сопот и публикации в пресата за радиоактивен
пясък, който се полага по паважа в гр. Сопот, от
експерти на РИОСВ Пловдив, съвместно с
представители на РЛ Пловдив, е извършена проверка
„на място“. При извършената провеката, с мобилна
апаратура за измерване на качеството на атмосферния
въздух, е извършено измерване по показател фини
прахови частици до 10 микрона Апаратурата е
позиционира на втория етаж на сградата на община
Сопот, от северната й страна, на около 10 м от
централната улица „Иван Вазов“, която е част от
републиканския път I-6. Резултатие от направените
измервания са показали, че няма превишение на
средноденонощната норма за измервания поазател.
Извършено е и измерване на радиационния фон на
въздуха в гр. Сопот, като резултатите са показали, че
стойностите са естествени за района.
Взета е и проба от пясък, използван за полагане и
уплътняване на фуги за паваж и бетонови пътни ивици
при изпълнение на проекта. На пробата е извършен
анализ на определяне на специфична активност на
естествени и техногенни и радионуклеиди. Резултатите
са показали, че стойностите са ниски, спрямо
естествените за района.
На основание чл. 112, ал.1 от Закона за управление на
отпадъците, сигналът е изпратен по компетентност на
Столичен инспекторат, Столична община.
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13.07.2015 г.

Електронна поща

12

14.07.2015 г.

Електронна поща

13

14.07.2015 г.

Електронна поща

но пък остават изгорели купчинки.
Атмосферния въздух в района се обгазява и
пречи на живущите там.
На републикански път Е71 на изхода на гр.
Добрич, посока гр. Силистра на територията
на прасковените градини, на изхода на кв.
„Рилци“ е разпръснат силен пестицид. Има
изсъхнали дървета.
Запрашване на атмосферния въздух от
пътната инфраструктура в района на пътя
Драгалевци – Морени.
Замърсяване със строителни отпадъци и
нерегламентирано строителство
в земи
изключителна държавна собственост в района
на т. нар. м. „Топлата вода“, земл. с. Троян,
общ. Симеоновград.

РИОСВ Варна

На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на ОД
„Безопасност на храните“, гр. Добрич. Подателят е
уведомен за препращането на сигнала.

Столичен инспекторат
Столична община

На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на
Столичен инспекторат, Столична община.
На 23.07.2015 г. от експерти на РИОСВ Хасково,
съвместно с представители на община Симеоновград е
извършена проверка „на място“, при която е
консатирано следното:
1. По отношение нерегламентирано строителство:
В района на местността „Дебелата кория“, в землището
на с. Троян, община Симеоновград , до сондажа на
термалния извор т.нар. „Топлата вода“, не е имало
извършено
строителство,
с
изключение
съществуващата от години ограда, обща за петте имота.
До датата на проверката, в РИОСВ Хасково са
постъпили 5 броя уведомления за инвестиционни
предложения по реда на чл. 10 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитени зони (Наредба по ОС) за
горепосочения
район.
Уведомленията
за
инвестиционни предложения са подадени в РИОСВХасково с всички необходими документи съгласно
изискванията от Наредбата по ОС, а именно:
нотариални актове за собственост, скици на имотите,
съответно с начин на трайно ползване „Комплексно
малоетажно
застрояване“
т.е.
промяна
предназначението на земята е извършена преди
постъпването на документацията в инспекцията. За
инвестиционни предложения са издадени становища от
директора на РИОСВ Хасково. Имотите, в които ще се
реализират инвестиционните предложения, не попадат
в границите на защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии, както и
в
териториалния обхват на защитени зони, по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие. Най-близката
защитена зона (на около 5 км отстояние) е BG0000425
„Река Съзлийка” за опазване на природните

РИОСВ Хасково
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15.07.2015 г.

Електронна поща

Нерегламентирано депониране на отпадъци,
предимно строителни, на около 450-500 м. от
края на с. Енина, общ. Казанлък, по пътя за с.
Долно Изворово, в ляво от пътя.

РИОСВ Стара Загора

местообитанията, приета от Министерския Съвет с
Решение №122/02.03.2007 г. Реализацията на
инвестиционните предложения няма вероятност да
окажат отрицателно въздействие върху предмета и
целите на опазване в зоната.
2. По отношение замърсяване със строителни
отпадъци:
В землището на с. Троян, местност „Дебелата кория“, в
ПИ № 078004 са натрупани изкопни земни маси и
асфалтови изрезки.
Имотът, съгласно Акт 419/2004 г., е частна общинска
собственост и представлява изоставена нива (V
категория), с площ от 9.369 дка. От предствените от
община Симеоновград документи е установено, че
натрупаните строителни отпадъци и изкопни земни
маси са от проект: Транзитни пътища V, Лот 3, Път III554 Нова Загора-Симеомовград-Харманли, участък 2:
от км 47+450 до км 57+730. С писмо от 31.05.2012 г.,
кметът на община Симеоновград е уведомил
изпълнителя на проекта, че определя за временно
депониране на излишни земни маси и строителни
материали, ПИ № 078004 в с.Троян, местност
„Дебелата кория“.
В долния край на имота, в непосредствена близост до
пътя Симеоновград – с. Троян, е била изведена с тръба
минерална вода от най-близкия по скица сондаж –
свободно течаща, която се оттича по отводнителния
канал на пътя.
На територията, контролирана от РИОСВ Хасково,
няма изградени съоръжения за третиране на строителни
отпадъци, с изключение на двете регионални депа за
неопасни отпадъци, които имат право да приемат
сравнително малки по количества и вид строителни
отпадъци.
На 09.07.2015 г. от представители на община Казанлък
е извършена проверка в района, източно от село Енина,
при която е констатирано наличие на замърсяване със
строителни отпадъци. В тази връзка, са предприети
действия по почистването им, като отпадъците са
извозени до общинско депо за строителни отпадъци в с.
Шейново. Дадено е предписание от община Казанлък
на кмета на с. Енина за недопускане на повторни
замърсявания с отпадъци.
На 16.07.2015 г., от експрети на РИОСВ Стара Загора,
съвместно с представители на община Казанлък и кмета
на село Енина, е извършена проверка, при която е
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15.07.2015 г.

Електронна поща

Силна миризма на бакелит в сутрешните
часове на 15.07.2015 г. в гр. Свищов.

РИОСВ Велико
Търново

16

15.07.2015 г.

„Зелен телефон“

Около 30-40 автомобила дневно изхвърлят
отпадъци от всякакъв вид в р. Въча, в устието
й или на брега на реката, на около 200 м. след
ВЕЦ, в района на с. Кадиево, общ. Родопи.

РИОСВ Пловдив

17

17.07.2015 г.

Електронна поща

В сутрешните часове, в ниската част на гр.
Русе се усеща миризма на бакелит.

РИОСВ Русе

констатирано, че теренът, посочен в сигнала, е
почистен.
Чрез електронна поща на РИОСВ Велико Търново и
чрез „зеления телефон“, към 7.00 часа на 15.07., също е
постъпил сигнал за синкава мъгла и остра задушлива
миризма в гр. Свищов.
Направена е справка за нивата на замърсителите от 0.00
часа на 14.07.2015 г. до 11.00 часа на 15.07.2015 г. Не са
установени превишения на нормите за контролираните
замърсители.
Осъществена е незабавно връзка с еколога на община
Свищов, който е потвърдил за наличието на миризма на
изгорява пластмаса и бакелит в часовият диапазон от
7.00 до 8.00 часа на 15.07.2015 г., която към 9.00 часа се
е разсеяла.
Вероятна причина за обгазяването е инцидентно
изгаряне на кабели от неизвестни лица.
От експерти на РИОСВ Пловдив, съвместно с кмета на
с. Кадиево, община Родопи и представител на РУП
Стамболийски, и в присъствието на подателя на
сигнала, е извършена проверка „на място“. При
проверката е констатирано, че на територията на
старото корито на р. Въча има изсипани земни маси от
строежа на ж.п. линията Пловдив-София. С нает от
кмета
на с. Кадиево багер, се е извършвало
подравняване на терена.
Имотът е представлява старо сметище, използвано до
2006 г. от селата Кадиево, Оризари и Златитрап. Кметът
на с. Кадиево е помолил фирмата да изсипе няколко
камиона със земни маси за подравняване изцяло терена
на бившето сметище. Не са констатирани други
отпадъци, освен земни маси. На община Родопи е
дадено предписание да се прекрати изсипването на
земни маси на посочения терен.
На 17.07.2015 г. от експерти на РИОСВ Русе е
извършена проверка на "Монтюпе" ЕООД.
Дадено е предписание на оператора на обекта за
представяне на информация за причините за
разпространението на миризми и мерки за
отстраняването им. Предписанието е изпълнено в срок.
С наказателни постановления от 30.07.2015 г., на
оператора на обекта, от РИОСВ Русе, са наложени две
текущи месечни санкции за превишаване на нормите за
допустими емисии по показател "общ органичен
въглерод" за изпускащи устройства № 10 (към карусел
№ 1) и № 14 (към регенерация на пясък № 1).
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20.07.2015 г.

„Зелен телефон“

Дебита на река Ботуня в района на селата
Главаци и Ботуня, обл. Враца, и с. Стояново,
обл.
Монтана,
е
намален
поради
водоплзването от ВЕЦ.

БДДР Плевен

19

21.07.2015 г.

Електронна поща

„Река от промишлени утайки заля Елшица,
МОСВ не знае“.

РИОСВ Пазарджик

В периода от 05.08.2015 г. до 11.08.2015 г., от
регионалните структури на Министерството на
околната среда и водите, е извършен имисионен
контрол на качеството на атмосферния въздух в района
на Индустриален парк, гр. Русе. Получените резултати
показват, че няма отклонение от фоновите нива за
района по показатели "метан" и "неметанови
въглеводороди".
На 10.07.2015 г., на 14.07.2015 г. от експерти на БДДР
Плевен е извършена проверка „на място“. При
извършената проверката е констатирано, че за ВЕЦ
„Ботуня“ и МВЕЦ „Луна“ има издадени, действащи
разрешителни за водовземане от р. Ботуня с цел
производство на ел. енергия, съгласно Закона за водите.
При проверката, ВЕЦ „Ботуня“ не е осъществявала
водовземане. Водното течение на р. Ботуня свободно е
преминавало през преливника на яза на ВЕЦ „Ботуня“.
МВЕЦ „Луна“ е работила с 43.8% от мощността си.
През рибния проход се е изпускало необходимото
минимално водно количество след водохващането за
функционирането на екосистемите в р. Ботуня след
водохващането.
При направения оглед на място на р. Ботуня, в
регулацията на с. Главаци, община Криводол, е
установено, че протича нормалното за сезона водно
количество в коритото на реката.
По време на проверката не е констатирано наличие на
мъртва риба в коритото на реката в обследвания
участък.
При проверката, не констатирани нарушения на
законодателството в областта на опазване на водите.
От експерти на РИОСВ Пазарджик, съвместно с кмета
на с. Елшица е извършена проверка по поречието на р.
Елшишка в района на селото. При провеката е
консатирано, че по поречието на р. Елшишка, в
участъка от с. Елшица до с. Априлци, няма наличие на
утайки, както и замърсени терени.
Проверени са действащите в района хидротехнически
съоръжения: хвостохранилище „Влайков връх“ с
оператор „Майнинг инвест“ АД и Микробиологична
инсталация, собственост на „Биомет 2000“ ЕООД.
Операторите са поддържали непрекъснат водооборот на
използваните води. Няма преливане или следи от
преливане на води от съоръженията.
Водите на р. Елшишка са били без мътност, с понижено
pH определящо се от множеството рекултивирани
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Електронна поща

„С финанси от еврофондове Агенция Пътна
инфраструктура
сече
и
опожарява
растителност и животински свят при ремонта
на АМ Тракия, отбивка за с. Калугерово АМ
Тракия, посока Пазарджик - София, без
оценка на въздействие и без контрол от
МОСВ и МРР.“

РИОСВ Пазарджик

21

21.07.2015 г.

Електронна поща

„Наноси с арсен върху улиците складира
европроект за почистване на р.Тополница“.

РИОСВ Пазарджик

терени и закрития рудник „Елшица“.
На 22.07.2015 г., от експерти на РИОСВ Пазраджик,
съвместно с представител на Областно пътно
управление (ОПУ) Пазраджик е извършена проверка
„на място“. При провеката е констатирано че от
приложения
снимков
материал
към
сигнала,
посоченото място представлява пътен възел с вход и
изход от магистралното платно, в посока с. Калугерово
и е елемент, в обхвата на магистрала „Тракия“ (посока
Пазарджик–София). В средата на пътния възел се
намира триъгълен участък, самозалесил се с дървесни
видове и храсти (с приблизителна площ 200 кв. м.);
От ОПУ Пазарджик е извършено почистване на
растителността в триъгълния участък, с цел
осигуряване на видимост за преминаващите превозни
средства –задължение на ОПУ Пазарджик, съгласно
Правилника за прилагане на Закона за пътищата.
Отсранени и подкастрени са страничните израстъци
(издънки) на дървета от видовете декоративен клен,
кипарис, сливи – на възраст 2-3 години. При обхождане
на почистения участък не са забелязани защитени и/или
под режим на опазване и регулирано ползване
животински видове, съгласно глава III от Закона за
биологичното разнообразие
При проверката нарушения на законодателството в
областта на опазване на околната среда не са
констатирани.
На 22.07.2015 г., от експерти на БДИБР Пловдив,
съвместно с предсатвители на РИОСВ Пазарджик и
представител на община Лесичово, е извършена
провека „на място“. При проверката е констатирано, че
речното корито в регулационните граници на с.
Лесичово е почистено, не се наблюдават наноси,
забентвания и депонирани отпадъци. В речното корито
липсват следи от извършвана дейност по изземване на
наносни отложения. Изградената и въведена в
експлоатация през 2013 г. защитна дига (по левия бряг
на река Тополница) е с равномерен наклон, затревена,
без следи от насипване или изземване на инертен
материал.
В западната страна на селото, върху земеделски терен,
извън сервитута на дигата, е насипана земна маса с цел
подравняване на терена. Състава на земната маса не е
идентичен със състава на образуващите се наносни
отложения в реката.
Депонираните количества земна маса са получени от
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31.07.2015 г.

Електронна поща

Във вилната зона на с. Храбрино, общ.
Родопи, обл. Пловдив, жителите на ул.
„Секвоя“ №1 сигнализират за свлачищни
процеси.

23

31.07.2015 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в района
на гр. Гълъбово, обл. Стара Загора.

Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството
Община Родопи
РИОСВ Стара Загора

терен, върху които в момента се строй стадион и от
изкопните работи при подмяна на вътрешната
водоразпределителна мрежа на селото.
По информация на представителя от община Лесичово,
европейски проект за почистване на р. Тополница не е
реализиран след изграждане на дигата през 2013 г. и не
предстои да се реализира такъв.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
МРРБ и Община Родопи.
Това не единствения сигнал постъпил в РИОСВ Стара
Загора за миризма на сяра в град Гълъбово. В тази
връзка незабавно, след получаването им, от РИОСВ
Стара Загора е предприето извършването на проверки
„на място“ и даване на предписания на операторите на
топлоелектрическите централи в комплекса „Марица
Изток“. В резултат от предприетите от страна на
РИОСВ действия, за сравнително кратък период,
емисиите на интензивно миришещи вещества са
ограничени.
За периода от 27.07. до 31.07.2015 г., от АИС
„Гълъбово“, са регистрирани три превишения на
праговата стойност на средночастовата норма по
показателя серен диоксид. За същия период са отчетени
и завишени концентрации, без да се превишават
нормите за качество на атмосферния въздух.
Основно, емисиите на интензивно миришещи вещества,
превишенията, както и завишените концентрации, в
този период са в резултат на настъпили аварийни
ситуации, изразяващи се в пробив на Енергийни котли
при работата на горивната инсталация в „Брикел“ ЕАД,
двадесет и четири часова експлоатация на горивната
инсталация на „Брикел“ ЕАД с изключена
сероочистваща инсталация и разпалване на мощности в
ТЕЦ 2 и ТЕЦ 3.
За 31.07.2015 г., експертът на РИОСВ Стара Загора, с
работно място в гр. Гълъбово не е съобщил за наличие
на миризми в райна на града.
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