ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

04.01.2017 г.

„Зелен телефон“

В района на 140 - 157 км. на автомагистрала
„Тракия“, са забелязани мъртви птици, от
двете страни на пътя, на разстояние една от
друга - около 50-70 м.
Видът на птиците е оприличен, вероятно на
„мишелов“, като концентрирано количество
от измрелите птици е имало на 145 км. на
магистралата.

РИОСВ Пловдив
ОДБХ Пловдив

2

09.01.2017 г.

„Зелен телефон“

Изпускане, и в момента, на водите на яз. Въча,
може да измре рибата.

БД Пловдив

Предприети действия
През този период, на територията на страната,
включително област Пловдив, са констатирани огнища на
инфлуенца по птиците (грип по птиците) при домашни и
диви птици. Със заповед №РД 09-1024/29.12.2016 г. на
Министъра на земеделието и храните за ограничаване и
ликвидиране на болестта се нарежда незабавно привеждане
в състояние на повишена епизоотична готовност нa всички
райони на страната.
РИОСВ е компетентен орган за разпореждане с екземпляри
от защитени животински видове, намерени мъртви или в
безпомощно състояние. В случай на открити мъртви
екземпляри, законът предвижда екземплярът „се оставя на
мястото, където е намерен или убит“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 112 от
Административнопроцесуалния кодекс,
сигналът е
препратен по компетентност до Областна дирекция по
безопасност на храните, гр. Пловдив.
Язовир „Въча“ е включен в Приложение № 1 на Закона за
водите.
С месечния график за използване на водите от комплексни
и значими язовири, през месец януари, от язовир „Въча“ са
разрешени 50,000 млн.м3 вода за електропроизводство,
като тези обеми да се използват при обем в язовира над
130,00 млн. м3, с цел гарантиране на придобити права по
разрешителни за риборазвъждане.
В МОСВ, ежедневно, постъпва информация от
експлоатационните дружества за състоянието на
стопанисваните от тях комплексни и значими язовири.
Информацията включва данни за наличен обем,
регистриран приток за денонощието, отчетен разход и
други характеристики.
Съгласно постъпилата в МОСВ, на 09.01.2017 г.,
информация, обемът на язовир „Въча“ (към 08:00 ч.) е
129,765 млн.м3, при регистриран приток 48,279 м3/сек и
среден разход 57,504 м3/сек за денонощието. В сравнение с
предишните дни не се наблюдава рязко понижаване на
обема в язовира.
При констатиране на нарушение на поставеното в
месечния график условие, от МОСВ ще бъдат предприети

3

16.01.2017 г.

Мобилен „Зелен
телефон“

4

23.01.2017 г.

5

30.01.2017 г.

„Мобилен „Зелен
телефон“
„Зелен телефон“

От
живущите
на
ул.
„Иларион
Макариополски“ № 5 се изгарят отпадъци –
найлонови, в печка, като се замърсява със
сажди и миризми съседните къщи и околна
среда.
От 3-4 дни се наблюдава измиране на риба в р.
Чепеларска при с. Бачково, обл. Пловдив.
В ж.к. „Младост 4“, срещу академията на
МВР през булеварда, се намира червен,
ламаринен, полусферен автосервиз, който
нерегламентирано гори масло и замърсява
атмосферния въздух в района.

Община Сандански

ОДБХ Пловдив
РИОСВ София

административно
–
наказателни
мерки
спрямо
експлоатационното дружество.
Сигналът е препратен за изпълнение по компетентност на
община Сандански.

Сигналът е препратен за изпълнение по компетентност на
ОДБХ Пловдив.
На 31.01.2017 г., от експерти на РИОСВ София, съвместно
с представители на район „Младост“ и 07 РПУ, е
извършена проверка „на място“. При проверката е
констатирано следното:
На обекта се извършват автосервизни услуги – смяна на
масла и ремонт на двигатели.
Помещението за ремонтна дейност е с трайна настилка
(бетон). Сервизът разполага със съдове за събиране на
отработените масла, които са разположени върху вани за
събиране на евентуални разливи, както и с гранулат за
абсорбиране на маслата при аварийно разливане.
В помещението на автосервиза е монтирана печка за
отопление на твърдо гориво (дърва). Органолептично, не е
установено замърсяване на атмосферния въздух в района.
При проверката, не е констатирано извършване на
изгаряне на отпадъци.
За генериращите се от дейността отпадъци, дружеството
(стопанисващо обекта) не разполага с утвърдени от
РИОСВ София работни листа за класификация на
отпадъците.
За предаването на отпадъците от отработени масла
дружеството има сключен договор с „Валд-95“ ЕООД.
Дадени са следните предписания на управителя на
стопанисващото дружество:
- Да се извърши класификация на образуваните от
дейността
на
дружеството
отпадъци,
съгласно
изискванията на Наредба № 2 за класификацията на
отпадъците.
- Да се води отчетност на отпадъците;
- Да се представи договор за предаване на отпадъците от
черни и цветни метали с лице притежаващо документ
издаден по реда на чл.35 от ЗУО.
РИОСВ София ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на дадените предписания и при констатирано
неизпълнение ще приложи съответните административно –

наказателни мерки.
От РИОСВ София ще бъде съставен акт за установяване на
административно
нарушение
на
управителя
на
стопанисващото
дружество
за
неизвършената
класификация на формиращите се при дейността отпадъци.

