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

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1

03.07.2017 г.

„Зелен телефон“

В резултат на обилни валежи и градушки от
снощните часове, в с. Масларево, общ. Полски
Тръмбеш, има паднал мъртъв възрастен
щъркел от гнездото си, който се е грижел за
малките. В момента малките щъркели са сами
и бедстват.

РИОСВ Велико Търново

2

04.07.2017 г.

„Зелен телефон“

В местност „Ливадите“, с. Караманово, водите
на река Студена река са придошли и има
смесване на отпадъчните води от намиращите
се в района, и с обща канализация,
телеугоителен комплекс, свинекомплекс,
кравеферми.

РИОСВ Русе

3

05.07.2017 г

„Зелен телефон“

РИОСВ Велико Търново

4

06.07.2017 г.

Мобилен „Зелен
телефон“

В двора на частен имот в с. Масларево се
съобщава за един възрастен щъркел със
счупено крило и един мъртъв възрастен
щъркел.
Запрашаване на атмосферния въздух в район
Северен, гр. Пловдив, при почистване на
междублоково пространство на ул.

Община Пловдив

Предприети действия
От експерти на РИОСВ Велико Търново е извършена
незабавна проверка в с. Масларево. При проверката, е
потърсен кмета на селото, за оказване на съдействие за
откриване местонахождението на гнездата в селото.
Обходени са 7 гнезда на щъркели. Установени са паднали
мъртви птици от 4 гнезда. Не са открити ранени и
бедстващи птици. На кмета на селото са дадени указания за
наблюдение на пострадалите гнезда, като, при
необходимост, да сигнализира на РИОСВ Велико Търново
за предприемане на мерки.
От РИОСВ Русе незабавно е изискана информация от
кметство село Караманово. Съгласно получената
информация, от представители на община Ценово е
извършена проверка на 04.07.2017 г., след получен сигнал
за наводнение в землището на с. Караманово.
При извършената проверка е констатирано, че поради
падналите обилни валежи във водосбора на р. Студена (от
порядъка на 130 л/м2) се е покачило водното ниво на реката
в района на с. Караманово. Реката е преляла в част от
коригираните участъци. Наводнили са се около 5000 дка
обработваеми земи, както и района на телеугоителния
комплекс в селото.
Ситуираните на площадката на телеугоителния комплекс
животновъдни ферми имат необходимите съоръжения за
временно съхранение на генерираните течни отпадъци.
Към свинефермата, собственост на „Вард Мекс” ООД, е
изградена бетонова лагуна за поемане на течната торова
маса. Генериранте от трите кравеферми отпадъчни води (от
измиване на съоръженията за съхранение на мляко), чрез
обща съществуваща канализация се отвеждат в бетонна
безотточна шахта.
Незабавно, експерти на РИОСВ Велико Търново са се
насочили към селото. На път към с. Масларево е
установена телефонна връзка със собственика на имота,
който е обяснил, че ранената птица е починала.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е пренасочен за предприемане на
действия съгласно компетенциите на общинската

5

09.07.2017 г.

Мобилен „Зелен
телефон“

6

10.07.2017 г.

Електронна поща

„Панагюрище“ № 33, и № 25 на запад.
В промишлената зона на гр. Благоевград от
високия комин се изпуска гъст черен дим.
Сигналоподателят смята, че това е в резултат
на неправилно горене на слънчогледови
семки.

На територията на с. Шкорпиловци,
курортната част, нерегламентирано се
къмпингува, което оставя след себе си
замърсяване с битови отпадъци, БФВ,
паркиране в зелени площи и др.

РИОСВ Благоевград

РИОСВ Варна

администрация на гр. Пловдив.
На 10.07.2017 г. , от експерти на РИОСВ Благоевград е
извършена проверка на „Рубин 08” ООД. При проверката е
констатирано следното:
„Рубин 08” ООД е с предмет на дейност производство на
електрическа енергия от биомаса (слънчогледови люспи).
За производството на електрическа енергия дружеството
експлоатира инсталация, включваща котел тип ПКМ 4.5 с
предкамера за индиректно изгаряне на биомаса
(слънчогледови люспи), пароинсталация и турбина за
производство на електрическа енергия.
Прахо - газовата емисия от горивния процес, се изпуска в
атмосферния въздух посредством изпускащо устройство
(комин с височина 18 м), като преминава за очистване през
батерия от 3 бр. сухи циклони и допълнително мокро
очистване.
Не са констатирани нарушения в технологичния режим на
работа на инсталацията. Изпусканите димни газове (в
момента на проверката) са видимо светли.
Съгласно данните в дневника за работата на инсталацията
и поддръжката на пречиствателните съоръжения, на
09.07.2017 г. няма регистрирани нарушения в
технологичния режим на инсталацията.
Представени са документи, удостоверяващи предприетите
от дружеството действия за монтиране на допълнително
пречиствателно съоръжение за очистване на прахо –
газовата емисия, преди изпускането й в атмосферния
въздух.
Дадено е предписание на управителя на дружеството за
недопускане на изпускане на черен дим и сажди от комина
на „Био ТЕЦ Рубин“ до монтиране на новото
пречиствателно съоръжение, като да се следи за редовната
поддръжка на наличните пречиствателни съоръжения и
работата на инсталацията в нормален технологичен режим.
РИОСВ Благоевград ще осъществи последващ контрол по
изпълнение на даденото предписание.
На 17.07.2017 г., от експерти на РИОСВ Варна е извършена
проверка „на място“. При обхождане на територията,
попадаща в землището на община Долни чифлик, не е
констатирано наличие на замърсяване с отпадъци, както в
горската територия, така и по плажната ивица и
прилежащите дюни. След края на землищната граница на
община Долни чифлик, на около 300 м в посока юг, в
землището на с. Самотино, община Бяла, е констатирано
разполагане на палатки и каравани и замърсяване с битови

7

8

14.07.2017г.

20.07.2017 г.

„Зелен телефон“

Мобилен „Зелен
телефон“

В гр. Етрополе се намира централа за
производство на ток, която нерегламентирано
депонира биотор в частни имоти, дерета,
поляни, ливади, от Етрополе до Ботевград,
Ябланица и други в района селища.

Замърсяване на тротоари и улици от
отглеждане на кози в частен имот на ул.
"Искърско дефиле" № 30, гр. Нови Искър.

РИОСВ София
РИОСВ Плевен

Столичен инспекторат
Столична община

отпадъци.
Територията,
замърсена
с
отпадъци
попада
в
териториалния обхват на РИОСВ Бургас. От РИОСВ
Бургас, сигналът е изпратен по компетентност до община
Бяла, като за предприетите действия по почистването,
общината ще уведоми писмено РИОСВ Бургас.
„Централатa за производство на електроенергия и когенерация“, гр. Етрополе, собственост на „Грийн Форест
Проджект“ АД, е с предмет на дейност производство на
електрическа енергия от ВЕИ – биомаса. Като суровини за
производствения процес се използват сорго, третикале и
царевичен силаж. Операторът прилага интегрирана
фирмена политика по управление на околната среда,
включваща планиране на количествата, необходима
биомаса,
респективно
количества
образуван
ферметационен продукт.
Получените от дейността ферментационни продукти –
твърда и течна фракция се използват за наторяване на
земеделски земи, на основание сключени договори със
земеделски производители.
При извършената проверка от РИОСВ София, са
представени договори със земеделски производители за
доставка на растителна биомаса (суровина) и съответно
приемане/изкупуване на готовия ферметационен продукт
(течна и твърда фракция). Дружеството е представило и
двустранни
приемно-предавателни
протоколи.
Представена е Декларация за съответствието на качеството
на ферметационен продукт.
Относно движението на транспортните средства – с
община Етрополе е съгласувана транспортна схема за
преминаващите през населеното място камиони,
довеждащи суровина и извозващи твърдата и течната
фракция към земеделските производители.
Използването на биоторове, органични утайки от
промишлени и други води за внасяне в земеделските земи
се разрешава и контролира от специализираните органи на
Министерството на земеделието и храните. В тази връзка,
сигналът е препратен по компетентност към БАБХ.
На основание чл.112 от Административнопроцесуалния
кодекс, сигналът е пренасочен по компетентност на
Столичен инспекторат, Столична община.

