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 2012 ГОДИНА

№
по
ред
1.
2.

3.

4.

Дата
02.11.2012г.
05.11.2012г.

05.11.2012

08.11.2012г.

Постъпил
сигнал
“Зелен телефон”
“Зелен телефон”

“Зелен телефон”

“Зелен телефон”

5.

09.11.2012г

Тел. 112

6.

11.11.2012г

“Зелен телефон”

7.

15.11.2012г

“Зелен телефон”

8.

24.11.2012

“Зелен телефон”

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

Мъртъв делфин на брега на
Варненско езеро, в с. Казашко.

РИОСВ - Варна

Намереният мъртъв екземпляр е в напреднал стадий на разлагане. Същият
е оставен на мястото, където е открит.

Нерегламентирано отглеждане на
охльови в къща в с. Овчага, общ.
Провадия.
Замърсяване в края на с. Николаевка
от 3 кравеферми, които изсипват
отпадъците по шосето. Носи се
неприятна миризма в цялото село.

РИОСВ - Варна

Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен.

РИОСВ - Варна

Изхвърляне на фекалии в шахта на
ул. “Св. св. Константин и Елена”,
срещу блок № 40, кв. Виница и
носене на неприятна миризма в
района.
Изхвърляне на строителни отпадъци
до контейнер в кв. Левски, ул.
“Петър Райчев”, бл. 2 от лекотоварен
камион.
Два мъртви делфина в района на
фара в гр. Шабла.

Община Варна

Извършена е проверка на кравеферми разположени на територията на
бившия стопански двор. Оборската тор се събира на бетонирани
площадки, след което се използва за наторяване на земеделски земи.
Извън територията на бившия стопанския двор не е констатирано
замърсяване с течна и твърда фракция от кравефермите.
Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по
компетентност.

Ранен щъркел в района на
бензиностанцията в с. Цонево, общ.
Дългопол.
Лов на животни в местност
“Дюните”, с. Дуранкулак.

Община Варна

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по
компетентност.

РИОСВ - Варна

Намерените мъртви екземпляри са без видими следи от наранявания.
Същите са оставени на мястото, където са открити.

РИОСВ - Варна

Извършена е проверка. Обходена е територията около бензиностанцията.
Не е констатиран ранен щъркел.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. Не са констатирани ловци в района. Сигналът е
неоснователен.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ ВАРНА

1.

2.

3.

01.11.2012

05.11.2012

06.11.2012

Сигнално писмо

Жалба

07.11.2012

Жалба

5.

13.11.2012

Статия

7.

19.11.2012

26.11.2012

РИОСВ - Варна

Във връзка с постъпила жалба в
Областна администрация Варна от
жителите на с. Езерово, общ.
Белослав относно вдигане на шум и
прах от кораборемонтен завод.

РИОСВ - Варна

Жалба получена в Министерски
съвет отнасяща се до неправомерно
нарязване на скрап.

РИОСВ – Варна
Морска администрация
- Варна

Жалба за изсипване на строителни
отпадъци в близост до дере над
Ботаническата градина, кв. Виница.

РИОСВ – Варна
Община Варна

Незаконен птичи пазар на ул. “Черни
връх” и ул. “Акад. Методи Попов”,
гр. Варна.

РИОСВ - Варна

Сигнално писмо срещу пункт за
вторични суровини в гр. Варна, ул.
“Петър Райчев” № 4.

Община Варна
РЗИ Варна
РИОСВ – Варна

Жалба относно шум, прах и
непрекъсната миризма на фекалии в
гр. Варна, ул. “Ламбо Пасков” № 44.

Община Варна
“В и К - Варна” ООД

Сигнално писмо

4.

6.

Препратено сигнално писмо от
МОСВ
относно
носеща
се
непоносима миризма на фекалии от
кравеферма в с. Овчарово, обл.
Добрич.

Статия

Жалба

Извършена е проверка на място с представители на общ. Добричка и
кметство Овчарово. Животинските екскременти примесени със слама в
полутечно състояние се отвеждат в бетонови шахти, разположени пред
всяко хале. Полутечната фракция, посредством помпи и подземна
инфраструктура от шахтите се транспортира до земнонасипна водоплътна
лагуна. Оборската тор от лагуната се използва за наторяване на собствени
земеделски земи. Транспортирането й до тях се извършва със
специализирана техника по полски пътища. При неподходящи
метеорологични условия техниката се движи през населеното място.
Пътят, по който се движат превозните средства не е замърсен с торови
маси. Торенето на земеделските земи е със сезонен характер.
Контрол на качеството на атмосферния въздух в с. Езерово се извършва с
автоматична измервателна станция, регистрираща данни в реално време.
Анализът на данните не показва замърсяване на въздуха в следствие от
дейности на кораборемонтния завод. При извършените на 07.11.2012 г.
контролни измервания на показателите за шум, излъчван в околната
среда, не е установено превишаване на граничните стойности на шума в
жилищната зона.
Във връзка с препратената жалба по случая е образувана преписка, въз
основа на постъпили сигнали в РИОСВ-Варна от месец август. Не е
установено изтичане на отпадъчни води в езерото, както и замърсяване на
атмосферния въздух в следствие на рязането. За допуснатото замърсяване
на прилежащата брегова ивица с отпадъчни материали са дадени
предписания за тяхното отстраняване, изпълнени в срок.
Извършена е проверка. Ограничен е свободният достъп до имота.
Извършва се насипване в северната част на терена. Насипванията са в
рамките на площите, предназначени за рекултивиране. За извършване на
рекултивационни дейности собственикът на терена има проект за
рекултивация съгласуван от МОСВ. Към момента на проверката се
изпълнява техническа рекултивация. Дадени са 2 предписания: да не се
допуска замърсяване на съседни имоти и да се извърши почистване на
замърсените части на пътя водещ до терена за рекултивация.
Извършена е проверка, при която е констатирана продажба на домашни
гълъби и фуражи за животни. Не са констатирани за продажба защитени
животински видове.
Към момента на проверката пунктът не работи. Не е констатирано
замърсяване с отпадъци около обекта. При справка в регистъра на
РИОСВ-Варна е установено, че фирмата има издаден регистрационен
документ за дейности с отпадъци.
В близост до цитирания адрес се намира ревизионна шахта, определена за
отвеждане в канализационната мрежа на отпадъчни води от изгребни ями.
Извършена е проверка от комисия в състав РИОСВ-Варна, общ. Варна,
“В и К - Варна” ООД и БДЧР – Варна. Взето е решение ревизионната
шахта да се запечата.

8.

26.11.2012

Сигнално писмо

Писмо от община Варна във връзка с
получени множество сигнали за
пункт за изкупуване на вторични
суровини в район Приморски, кв.
Изгрев, в близост до ул. “Петър
Райчев” № 4.

Община Варна
РЗИ Варна
РИОСВ – Варна

Към момента на проверката пунктът не работи. Не е констатирано
замърсяване с отпадъци около обекта. При справка в регистъра на
РИОСВ-Варна е установено, че фирмата има издаден регистрационен
документ за дейности с отпадъци.

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Ноември 2012 г. са 8 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по
електронна поща, жалби и сигнални писма са 8 броя сигнали за месец Ноември 2012 г.
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