ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

29.02.2016 г.

Електронна поща

Замърсяване на атмосферния въздух в с.
Яворец, общ. Габрово, от производство на
дървени въглища на площадката до бившата
леярна.

РИОСВ Велико Търново

2

29.02.2016 г.

Електронна поща

Добив на строителни материали в района на
екологически и архитектурен резерват, с.
Жребичко.

РИОСВ Пазарджик

Предприети действия
През месец октомври 2015 г., за констатирани нарушения
на екологичното законодателство от дейността на
инсталация за производство на дървени въглища,
намираща се в УПИ 431 от кв. 44 по плана на с. Яворец,
община Габрово, стопанисвана от „Ивера 8“ ЕООД, гр.
Севлиево, от РИОСВ Велико Търново е връчена и
приложена Заповед за прилагане на принудителна мярка
(ПАМ) – спиране на работата на инсталациите за
производство на дървени въглища (пломбиране на 6 броя
реторти) до привеждане на обекта в съответствие с
изискванията на: Закона за чистотата на атмосферния
въздух, Закона за управление на отпадъците и Наредба №
1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри.
На 21.03.2016 г. от експерти на РИОСВ Велико Търново е
извършена проверка на производствено-складовата база за
дървени въглища, в с. Яворец, община Габрово, при която
е констатирано, че пломбите на реторти 4, 5 и 6 са с
ненарушена цялост, а
реторта 3 е изведена от
експлоатация. Предвид, че мерките по Заповедта за ПАМ
са изпълнени, предстои отмяната й за реторти 1 и 2. На
дружеството е връчен предупредителен протокол и е
дадено предписание за изпращане на ежемесечна
информация до РИОСВ Велико Търново относно времето
на работа на ретортите, количеството използвана
дървесина и количеството произведени дървени въглища.
РИОСВ Велико Търново ще продължи да осъществява
стриктен контрол на обекта и при констатирано
неизпълнение на даденото предписание ще бъдат
предприети съответните административно-наказателни
мерки.
На 09.03.2016 г. от експерти на РИОСВ Пазарджик е
извършена проверка на място на площ „Лесковец“.
Установено е, че площта, в която евентуално ще се
извършва проучване, не попада в границите на защитени

3

01.03.2016 г.

Електронна поща

Продажба на забранен хайвер от моруна в
ресторант Панорама на хотел Маринела.

РИОСВ София

4

14.03.2016 г.

Електронна поща

Нерегламентирано замърсяване на земеделска
земя от сметището на с. Вазово, общ.
Исперих.

РИОСВ Русе

5

14.03.2016 г.

„Зелен телефон“

Фекални води текат от краварник, намиращ се
до с. Севар.
Има силна, неприятна миризма, замърсява се
водопроводна шахта.

РИОСВ Русе

зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000,
съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в
границите на защитени територии по смисъла на чл.5 от
Закона за защитените територии.
Процедурата по предоставяне на разрешение за проучване
на строителни материали в площ „Лесковец“, разположена
в землището на с. Жребичко, община Брацигово, област
Пазарджик се провежда съгласно изискванията на Закона
за подземните богатства, което е от компетенциите на
Министерство на енергетиката.
На 15.03.2016 г. е извършена проверка, в ресторант
„Панорама“ на хотел „Маринела“, от експерти на РИОСВ
София, съвместно с представители на ИАРА и БАБХ –
ОДБХ София - град. Констатирано е, че ресторанта не
работи. От представителя на ОДБХ София – град е
предоставено копие от констативен протокол от извършена
проверка на обекта във вечерните часове на 11.03.2016 г.,
във връзка с идентичен сигнал, постъпил в ОДБХ София –
град, съгласно който нарушения не са констатирани.
От фирмата, стопанисваща ресторант „Панорама“ са
предоставени документи за произход на наличния хайвер
по време на проверката – фактури за покупка, както и
търговски документи за произход на стоката. Няма
налични данни за предлагане на незаконен хайвер от
моруна (Huso huso).
На 18.03.2016 г. от експерти на РИОСВ Русе, съвместно
със служител на община Исперих, е извършена проверка на
посочения район в с. Вазово, община Исперих, в края на
ул. „Хан Аспарух“. Констатирано е нерегламентирано
замърсяване в посочения район във връзка с което на кмета
на община Исперих са дадени предписания с конкретен
срок за изпълнение. РИОСВ Русе ще осъществи последващ
контрол за изпълнение на предписанията.
На 18.03.2016 г. от експерти на РИОСВ Русе, съвместно
със служители на ВиК „Меден кладенец” ООД, гр. Кубрат
и кметство с. Севар, извършиха проверка на
кравекомплекс, собственост на ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър”.
От извършения оглед в кравекомплекса е констатирано, че
през зимните месеци, в резултат на запълване на откритите
канали, които транспортират течната торова маса, същата
не е постъпвала в лагуната. Разляла се е зад оградата и е
заблатила, намиращия се в близост водосбор, който
достига до селски гьол. По информация от представителя
на ВиК „Меден кладенец” ООД, отточната шахта не е

6

16.03.2016 г.

„Зелен телефон“

На 15.03.2016 г. до сутрешните часове на
16.03.2016 г. е имало неприятни миризми от
ф. „ИЗОЛА ПЕТРОВ“, усетени на ул. „Стара
планина“ № 65 и от детската градина до
фабриката в кв. Чепинци.

РИОСВ София

изградена върху водопровода и нейното предназначение е
при авария да поема излишните количества вода, поради
което дъното й не е бетонирано. На дружеството са дадени
задължителни предписания да извърши почистване на
заблатените терени и отточната шахта. За констатираното
нарушение на управителя на ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър”
ще бъде
потърсена административно-наказателна
отговорност. РИОСВ Русе ще осъществи последващ
контрол по изпълнение на дадените предписания.
На 16.03.2016 г. е извършена проверка на място от
експерти на РИОСВ София на „Производствено-складова
база за хидроизолационни материали“ към фирма „Изола
Петров“ ЕООД. Съгласно представения при проверката
„Дневник
на
машиниста“
е
установено,
че
производствената дейност е започнала на 15.03.2016 г. Към
момента на проверката (около 13:00 ч.) е установено, че
линията за хидроизолационни материали не работи.
При проверката са проверени и двете пречиствателни
съоръжения (оросителните камери) № 1 и № 2 към
Битумна вана и Технологичната инсталация на
производствената площадка на дружеството, като
органолептично е установено миризма в непосредствена
близост до тях. При извършения обход, от експерти на
РИОСВ София и представител на дружеството, на
територията на производствената площадка (посока запад)
в близост до портала е установена епизодична миризма.
Органолептично е установена миризма извън територията
на производствената площадка, единствено в близост до
входа на главния портал посока запад. При обхода по
площадката е установено, че са премахнати ламаринените
листове във височина (от кота покрив надолу на
разстояние от около 1,5 м.) по цялото продължение на
сградата на „Подготвителен цех“ от нейните северна и
южна страна, което е предпоставка за разпространение на
миризми и неорганизирани емисии от вътрешността на
халетата. При обхода на покривната част над
производствената инсталация около изпускащо устройство
К1 и оросителната камера № 2, видимо е установено
наличие на неорганизирани производствени емисии от
горецитираното отворено пространство на „Подготвителен
цех“, както и локално органолептично е установено
миризма на битум. Премахването на ламаринените листове
по данни на оператора е във връзка с предвидена
реконструкция и поставянето на прозорци, с цел постигане
на съответствие и не допускане на разпространението на

7

21.03.2016 г.

„Зелен телефон“

Фирма „Ангро“ има нерегламентирано
изградена яма на производствената площадка,
в която се изхвърлят отпадъчни химични
вещества.
Фирмата няма разрешително по направление
отпадъци.

РИОСВ София

миризми и неорганизирани емисии.
Предвид констатираното при проверката на дружеството са
дадени 2 бр. предписания:
1. да предприеме и изпълни мерки по затваряне (покриване)
на отвореното пространство по цялото продължение на
сградата на „Подготвителен цех“ от нейните северна и
южна страна, с цел постигане на съответствие и не
допускане на разпространението на миризми и
неорганизирани емисии.
2. За предприетите и изпълнени действия фирма „Изола
Петров“ ЕООД, писмено да уведоми РИОСВ София; да
представи в РИОСВ София, писмен отчет по изпълнение
на дейностите, заложени в инвестиционната програма
/план график/. РИОСВ София ще осъществи последващ
контрол по изпълнение на дадените предписания.
От експерти на РИОСВ София е извършена проверка на
дружество „Ангро“ ООД на производствена площадка,
находяща се в с. Гурмазово, община Божурище. Основната
дейност на дружеството е производство на строителни
материали и смеси. На площадката са ситуирани: цех за
смесване и пакетиране на строителни смеси, хале поточна
линия за трошене на камък, складови помещения и
помещение с инсталация за сушене на мокър пясък. До
цеха за смесване и пакетиране на строителни смеси са
ситуирани силози и инсталации за смесване и пакетиране
на строителни смеси. Дружеството има входирано в
РИОСВ София Заявление за извършване на регистрация и
издаване на регистрационен документ за извършване на
дейности по третиране на отпадъците.
В деня на проверката е направен обход извън границите на
производствената площадка, като не е установено изтичане
на отпадъчни води към прилежащия терен (част от бивш
стопански двор). Не е констатирано изхвърляне на
отпадъчни химични вещества в изгребната яма и шахтата
за дъждовни и отпадъчни води.
На „Ангро“ ООД са дадени следните предписания, със
срок на изпълнение 08.04.2016 г.:
Да се представят в РИОСВ София:
- документи за почистването на изгребната яма за битовофекалните отпадъчни води и шахтата за дъждовни и
отпадъчни води от измиването в цеха за течни смеси в
периода 01.01.2015 г. до 01.04.2016 г.;
- информационни листове за безопасност на всички
суровини използвани в производството, както и на всички
продукти, пускани на пазара (на електронен носител);
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22.03.2016 г.

Електронна поща

Експлоатация на закритото сметище на гр.
Айтос и замърсяване на терени с отпадъци в
гр. Айтос.

РИОСВ Бургас

9

22.03.2016 г.

Електронна поща

В гр. Асеновград, между завод „Калцит“ АД и
строителна фирма „Запрянови“ има две
незаконни
автоморги,
работещи
без
разрешителни.

РИОСВ Пловдив

10

25.03.2016 г.

Електронна поща

Сеч в парк Витоша, над в.з. „Симеоново“.

РИОСВ София

- оценка на безопасността на съхранението на опасни
химични вещества и смеси по утвърдения формат на
министъра на околната среда и водите Заповед № РД288/03.04.2012 г., като и инструкции за безопасно
съхранение на съхраняваните опасни химични вещества и
смеси (на електронен носител).
Дадените предписания са изпълнени в указания срок.
На 22.03.2016 г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ Бургас. Установено е разтоварване на отпадъци от
сметоизвозващата фирма на община Айтос „Астон сървиз“
ООД. За депото е издадена Заповед № РД-103/06.07.2015
г. на директора на РИОСВ Бургас, за преустановяване на
експлоатацията, считано от 20.07.2015 г. и пренасочване на
отпадъците от територията на община Айтос към
регионално депо Братово-запад. Във връзка с
констатациите от проверката са дадени предписания на
„Астон сервиз“ ООД незабавно да се преустанови
депонирането на отпадъци на депо Айтос и да се
предприемат мерки за преустановяване пушенето на
отпадъци (запръстяване, съдействие от пожарната и др.).
За констатираното нарушение – изхвърляне на отпадъци на
депо Айтос, което е с преустановена експлоатация, на
кмета на община Айтос и на управителя на „Астон сервиз“
ООД ще се съставят актове.
При извършена проверка на наличните два обекта в
посоченият в сигнала участък от РИОСВ Пловдив е
установено следното:
1. „Фивера груп“ ООД, гр. Асеновград има издадено
разрешително от 2015 г. за дейности R12 и R13 на
отпадъци с кодове 16 01 04* и 16 01 06.
2. От „Айла 99“ ЕООД, гр. Асеновград е подадено
Уведомление за ИП през месец ноември 2015, за обект
„Изграждане на преместваемо съоръжение, магазин за
авточасти втора употреба и автосервиз за ремонт на МПС и
разкомплектоване на бракувани МПС“. Към момента на
площадката не се извършва никаква дейност. Обектът не е
захранен с ел. енергия и не е започнало изграждане на
предвидените в ИП помещения и участъци за дейности с
МПС.
На 25.03.2016 г. е извършена съвместна проверка от
експерти на РИОСВ София, представители на РДГ – София
и ДПП „Витоша“. Констатирано е, че в района над в.з.
„Симеоново“, в подотдели 1057 „г“, „и“, „л“ и „о“ се
провежда сеч – пробирка, 20 % интензивност, за която има
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25.03.2016 г.

Електронна поща

12

25.03.2016 г.

Електронна поща

13

28.03.2016 г.

„Зелен телефон“

Постъпил сигнал срещу паркиран камион на
ул. „Хан Крум“ № 17, гр. Асеновград, и
складирани на тротоара дърва и тухли.
Отсечено плодно дърво – череша в двора на
жилищна
кооперация
на
адрес
бул.
„М.Д.Скобелев“ № 35.
На ул. „Панайот Пипков“, кв. „Драгалевци“ се
извършва ново строителство. Каналът за БФВ
води е включен към дъждовната канализация.

Община Асеновград
Столична община
Столичен инспекторат
Столична община

издадени позволителни за сеч от 26.01.2016 г. Сечите са в
съответствие с ГСП на ТП ДГС „София“ . Дърветата,
предвидени за отсичане, са маркирани с оранжева боя и
контролна горска марка. Поставени са информационни
табла за провеждане на сечта.
В момента не се извършва сеч, поради неблагоприятни
метеорологични условия. Добитата дървесина е складирана
на временен склад, по протежение на съществуващ път.
С цел усвояване на дървесината в подотлед 1057 „о“ и „м“
е извършено възстановяване и частична корекция на
извозен път през подотдел 1057 „н“, за което има издадено
съгласувателно писмо на РИОСВ София.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на община
Асеновград.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Столична община.
На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния
кодекс сигналът е препратен по компетентност на
Столичен инспекторат, Столична община.

