РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

250.

01.11.2011г.

Вх. № С-5640

Намерена птичка в безпомощно
състояние пред Фестивален и
конгресен център, гр. Варна.

251.

01.11.2011г.

Вх. № С-5648

Замърсяване на новия канал (до
пристанище Варна-Запад) с нафтени
петна, движещи се от изток на запад
в посока Варненско езеро.

252.

03.11.2011г

Вх. № С-5680

След с. Карапелит, общ. Добрич гори
стърнище.

253.

03.11.2011г

Вх. № С-5689

Горене на гуми на хълма зад болница
“Св. Марина”, гр. Варна.

254.

07.11.2011г

Вх. № С-5750

На ул. “П. Попов”, м-ст “Св.
Никола”, гр. Варна, се носи силна
миризма на мазут или нафта.

Сигнал

Отговорен отдел
специалист
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел “УО, В и ВФФ”
– ст. експерт “КИЗ” –
С. Русева

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
гл. експерт”МКП и ЗН”
- Й. Йорданов
Отдел “УО, В и ВФФ”
– ст. експерт – Т.
Керанова

Отдел
“КАВ и КПКЗ” –
гл. експерт “АВ и
ЛОС”- С. Пенкова

Предприети действия
След извършен обстоен оглед на района, не е забелязан бедстващ
екземпляр. Сигналът е неоснователен.

Извършен е оглед на Кораборемонтен завод, кей 6, където са
забелязани петна от сигналоподателя, не е установено замърсяване на
акваторията. Към момента на проверката на територията на завода се
извършват ремонтни дейности на следните кейови места и докове:
плаващи докове – Док 2, Док 3, сух док и кей № 1. Замърсяване в
посочения район не се констатира.
Извършена е проверка. Установен е нарушителя и му е съставен акт
по ЗООС.

При извършеният обход на вилната зона зад “МБАЛ Св. Марина” е
установено образуване на множество локални сметища за битови
отпадъци. В момента на проверката не се наблюдава горене и няма
следи от разнасяне на дим. Сигналът е препратен към община Варна
за предприемане на действия по компетентност.
При проверката не са констатирани действащи източници на емисии в
атмосферния въздух, произвеждащи миризми. В момента на проверката
на посочения адрес не е установено наличие на миризма на мазут или
нафта.

В Дуранкулашко езеро ловува
незаконно ловна дружинка от
Ваклино.
Във входа на жилищен блок на бул.
“Княз Борис I” № 34 се носи силна
миризма на боя.
По Аспарухов мост, в посока гр.
Бургас, преди с. Приселци от дясната
страна се горят автомобилни гуми.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП”- Г.
Петров
Отдел “КАВ и КПКЗ” гл. експерт”АВ и ЛОС”
- А. Драгнева
Отдел “КАВ и КПКЗ” гл. експерт”АВ и ЛОС”
- А. Драгнева

При извършената проверка в района на Дуранкулашко езеро, не са
констатирани нарушения.

Вх. № С-5939

В района на Дуранкулак, “Орлово
блато” се извършва лов.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП”- Г.
Петров

При извършената проверка в резервата не е констатирано наличие на
ловци около езерото.

Вх. № С-5940

На паркинга на ул.“Н. Вапцаров”№ 3
стои щъркел, който не може да лети.

След извършен обстоен оглед на района, не е забелязан бедстващ
екземпляр. Сигналът е неоснователен.

В гр. Шабла, от Езерецко блато към
черния път за морето се чуват
изстрели на ловна пушка.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП”- Г.
Петров

Замърсяване на пристанище ВарнаИзток, 13 място от канала, който
излиза от Кораборемонтен завод –
Варна.
В гр. Шабла, района на Езерецко
блато се чуват изстрели от ловна
пушка в не ловен ден.

Отдел
“УО, В и ВФФ” –
гл. експерт - М.
Милкова
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП”- Г.
Петров

При проверката е установено изтичане на отпадъчни води в Черно
море от бетонна тръба, разположена на територията на “Булпорт
Логистика” АД. Взета е водна проба от изтичащите води. Предстоят
проверки за изясняване на ситуацията.
Извършена е проверка в района на Езерецко перило, не са установени
нарушители.

Вх. № С-5974

От дясната страна на пътя за с.
Кичево – камиони изсипват пръст и
строителни отпадъци.

Вх. № С-6040

На 380 м. от гр. Шабла, северно от
рибарското селище между с. Езерец
и с. Крапец се извършва лов на
летящ дивеч.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
гл. експерт”МКП и ЗН”
- Й. Йорданов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” – М.
Михайлов

Извършена е проверка. Установено е насипване. За терена има проект
за рекултивация съгласуван от МОСВ. Дадени са предписания на
фирмата-изпълнител да се преустановят всякакви дейности на терена
и да се явят в РИОСВ Варна за изясняване на обстоятелствата.
При проверката се установи, че се извършва лов в тъмната част на
денонощието при невъзможност да се определи видовия състав на
обекта за обстрел.

255.

14.11.2011г.

Вх. № С-5843

256.

16.11.2011г.

Вх. № С-5890

257.

18.11.2011г.

Вх. № С-5911

258.

19.11.2011г.

259.

21.11.2011г.

260.

21.11.2011г.

Вх. № С-5941

261.

21.11.2011г.

Вх. № С-5948

262.

22.11.2011г.

Вх. № С-5963

263.

22.11.2011г.

264.

26.11.2011г.

Сигналът е препратен за действия по компетенции към Община Варна,
Район “Одесос” с писмо с изх. № С-5890-1/16.11.2011 г.
При обхода на с. Приселци не е установено горене на автомобилни
гуми. Преди с. Приселци, пред частен имот са установени следи от
палеж на градински отпадъци. Сигналът е неоснователен.

При проверката на Езерецко перило, не са констатирани нарушения.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА
1.

02.11.2011

Вх. № С-5655

Сигнал относно рекичка в Западна
промишлена зона – гр. Варна
оцветена в синьо.

Отдел “УО, В и ВФФ”
– ст. експерт “КИЗ”–
С. Русева

2.

08.11.2011 г.

Вх. № Ж-5765

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
гл. експерт”МКП и ЗН”
- Й. Йорданов

3.

30.11.2011 г.

Вх. № С-6113

Жалба относно имот № 1058/УПИ
XXVI кв.34, находящ се в Западна
промишлена зона, гр. Варна, в който
има нерегламентирано изхвърляна на
пръст и други строителни отпадъци.
Сигнално
писмо
относно
замърсяване на река Батова с миещи
препарати от “Добруджански хляб”.

Отдел
“УО, В и ВФФ” –
гл. експерт - М.
Милкова

Извършен е оглед на дерето в участъка му от “Печатница Изток –
Варна” до “Елдоминвест” ООД – I район и на ръкава, преминаващ в
близост до зърнобаза, собственост на “Зърнени храни Силистра” АД.
Не е установено оцветяване на водите в дерето.
Извършена е проверка съвместно с представител на Община Варна.
Съгласно разпоредбата на чл. 5 и чл. 9 от ЗУО притежателя на
отпадъка е лицето, в чието владеене е той. Уведомени са
собствениците за предприемане на незабавни действия по
възстановяване качествата на околната среда в посочения имот.
Предстои извършване на проверка на 06.12.2011 година.

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец ноември 2011 г. са 15 броя с номера от 250 до 264 според регистъра за сигнали приети по “Зелен
телефон”. По електронна поща са получени 3 броя сигнали за месец ноември 2011 г.

ДИРЕКТОР:
Румяна Радилова

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

