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 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА
№
по
ред
1.
2.

3.

4.

Дата
07.12.2012г.
10.12.2012г.

10.12.2012

11.12.2012г.

Постъпил
сигнал
Тел. 112
“Зелен телефон”

“Зелен телефон”

“Зелен телефон”

5.

15.12.2012г

“Зелен телефон”

6.

16.12.2012г

“Зелен телефон”

7.

23.12.2012г

“Зелен телефон”

8.

24.12.2012

Тел. 112

9.

28.12.2012

Тел. 112

10.

31.12.2012

“Заелен телефон”

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

Намерен розов пеликан между двата
моста в местност “Карантината”, кв.
Аспарухово.
Бедстващ сокол в с. Левски, общ.
Суворово.

РИОСВ - Варна

Обходена е територията между двата моста в местност “Карантината”. Не
е констатиран екземпляр от вида пеликан.

РИОСВ - Варна

Извършена е проверка. Не е открит бедстващ екземпляр от вида сокол.

Изливане
на
битово-фекални
отпадъчни води от специализирани
автомобили в ревизионна шахта до
“База нова” в ЗПЗ, гр. Варна.
Нерегламентирано изхвърляне на
опасни води във Варненско езеро от
фирма производител на белина,
находяща
се
в
близост
до
Домостроителния комбинат.
Засипване на зелена тръстика в с.
Казашко, след прелеза.

Община Варна
“В и К – Варна” ООД

Сигналът е препратен до Община Варна и управителят на “В и К – Варна”
ООД за предприемане на действия по компетентност.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. Не е установено изтичане на отпадъчни води във
Варненско езеро.

РИОСВ - Варна

Чуват
се
изстрели
в
м-ст
“Рибарници”, с. Дуранкулак и лодки
в Дуранкулашко езеро.

РИОСВ - Варна

Извършена е проверка. Дадени са 2 предписания:
- да се преустановят дейностите по насипване на изкопни земни маси,
- да се предостави в РИОСВ – Варна цялата документация, касаеща
извършваните дейности.
Предписанията са изпълнени в срок.
Извършена е проверка. Не е установено нарушение.

Намерена отстреляна червеногуша
гъска в гр. Шабла.
Намерен пеликан в с. Езерово, до
завод “Делфин”.
Щъркел със счупено крило в с.
Цонево, до язовира в посока гр.
Дългопол.
На пристанище Варна, корабно място
№ 13, от тръба изтича мръсна вода.

РИОСВ - Варна
РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. Намерена е умряла червеногуша гъска. Предадена
е за изследване във ветеринарна клиника.
Извършена е проверка. При опит да бъде хванат, екземплярът е излетял.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. Не е открит бедстващ екземпляр от вида щъркел.

РИОСВ – Варна

Извършен е оглед на района на тринадесето кейово място, при който не е
установено наличие на заустване на отпадъчни води.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ ВАРНА
1.

2.

3.

4.

5.

04.12.2012

05.12.2012

06.12.2012

11.12.2012

18.12.2012

Жалба

Жалба

Сигнално писмо

Жалба

Сигнално писмо

Жалба относно имот в м-ст
“Налбанка”, който се засипва със
строителни отпадъци и земни маси.

РИОСВ – Варна
Община Варна

Извършена е проверка. Дадени са предписания за отстраняване на
нередностите. Предстои последващ контрол.

Жалба относно шумово натоварване
на околната среда в резултат от
извършване
на
авторемонтни
дейности на ул. “Стефан Стамболов”,
гр. Добрич.
Сигнално писмо относно образуване
на нерегламентирано сметище върху
земеделска земя по пътя Варна –
Кичево.
Препратена жалба от МОСВ относно
неправомерно нарязване на корабен
скрап на територията на пристанище
Варна.

Община Добрич

Жалбата е препратена до Община Добрич за предприемане на действия
по компетентност.

РИОСВ – Варна
Община Варна

Извършена е проверка. Предстои установяване на собствениците на
имотите.

РИОСВ – Варна
Морска администрация
- Варна

Препратен сигнал от ОБДХ – Варна,
касаещ разливане на отпадъчни води
пред пивница и магазин в центъра на
с. Щипско, общ. Вълчи дол.

Община Вълчи дол

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

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Декември 2012 г. са 10 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали
по електронна поща, жалби и сигнални писма са 5 броя сигнали за месец Декември 2012 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

