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

№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

19.01.2016 г.

Електронна поща

Наличие
на
различни
по
вид
и
местоположение замърсявания с битови и
строителни отпадъци в региона на гр. Бяла,
Старо Оряхово, Обзор и Долни Чифлик.

РИОСВ Варна
РИОСВ Бургас

2

22.01.2016 г.

„Зелен телефон“

Сладкарски цех в с. Сумер, общ. Монтана,
изгаря отпадъци с цел отопление, замърсява
атмосферния въздух в района.

РИОСВ Монтана

3

28.01.2016 г.

„Зелен телефон“

Безпокойство на птици от вида червеногуша
гъска, включени в приложение 2 и 3 от ЗБР.
На 27.01.2016 г., в часовете между 15.00 17.30 ч., в района на земеделските земи на
селата Езерец и Крапец, общ. Шабла, от екип
на БАН е пускан дрон за заснемане на
гъските, с което са били подплашени около 45 хил. броя гъски. В района е имало и ловци,
които е възможно да се възползват от
вдигането
на
птиците
във
въздуха.

РИОСВ Варна

Предприети действия
От експерти на РИОСВ Бургас е извършена проверка на
депото на Община Бяла и е констатирано следното:
- депото приема отпадъци от населените места на
територията на община Бяла. За депото е издадена Заповед
на Директора на РИОСВ Бургас № РД-156 от 09.10.2015 г.
за преустановяване на експлоатацията му, считано от
01.11.2015 г.
- за неспазване на Заповедта на Директора на РИОСВ
Бургас, на Кмета на Община Бяла ще се състави Акт за
установено административно нарушение.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс, във връзка с чл.19, ал.3, т.15 и чл.112, ал.1 от
Закона за управление на отпадъци, сигналът от РИОСВ
Варна е препратен по компетентност на кмета на община
Долни Чифлик.
На 01.02.2016 г. от експерти на РИОСВ Монтана е
извършена проверка на обект „Наслада – 99” ООД сладкарски цех с. Сумер. Констатирано е, че в обекта е
разположено водогрейно котле, което се използва за
отопление и технологични нужди. В момента на
проверката не е установено изгаряне на отпадъци в
котлето. Изискана е писмена информация от управителя на
„Наслада 99“ ООД за управлението на отпадъците на
територията на обекта.
От охраната на северните защитени територии към РИОСВ
Варна, на 28.01.2016 г. през целия ден, са извършени
обходи на възможните места за струпване на голям брой
птици. С повишено внимание са обходени землищата на с.
Дуранкулак, с. Крапец, с. Езерец, общ. Шабла и с. Поручик
Чунчево и с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, при което не е
забелязан безпилотен летателен апарат, екип на БАН или
ловци в района.
С цел изясняване на обстоятелствата, е изпратено писмо до
БАН за предоставяне на информация, извършват ли техни
представители обследване на района на Община Шабла и
Община Каварна и с каква цел.

4

29.01.2016 г.

„Зелен телефон“

На територията на Националния хиподрум –
Банкя, в края на хиподрума, към пътя за ж.п.
линията се гори слама.

РИОСВ София

В РИОСВ Варна е постъпило писмо от ръководителя на
Изследователска група „Консервационна биология“ към
ИБЕИ-БАН, провел теренните проучвания, съгласно което:
В периода 27-30.01.2016 г., екип от ИБЕИ е провел полеви
проучвания върху поведението и плътността на
зимуващите гъски в района гр. Каварна – с. Крапец.
Полевите проучвания са част от дейностите по подготовка
на План за управление на ЗЗ по Натура 2000. При
наблюденията и документирането на ятата, в зависимост от
метеорологичните условия са използвани два дрона: Inspire
1 Professional и Phantom 3 Pro. При използваната схема за
наблюдение и документиране на ятата с тези дронове,
кацналите гъски не се обезпокояват и не излитат, когато
дронът е на височина 90 м над тях.
С писмо с изх. № С-21/03.02.2016 г. на РИОСВ София,
сигналът е препратен по компетентност на Столичен
инспекторат, Столична община.

