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
МЕСЕЦ МАЙ 2014 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

1.

03.05.2014 г.

“Зелен телефон”

Намерен малък щъркел със счупено крило в с.
Ген. Колев, общ. Вълчи дол.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР,
намереният мъртъв екземпляр е оставен на мястото, където е
открит.

2.

09.05.2014 г.

“Зелен телефон”

Замърсяване на дерето на ул. “Евлоги
Георгиев” № 1 с отпадъци.

Община Варна

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

3.

13.05.2014 г.

“Зелен телефон”

МВР

Взета е почвена проба. Пробата е изследвана от ИАОС. Води се
разследване.

4.

14.05.2014 г.

“Зелен телефон”

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. Не са констатирани нарушения.
Сигналът е неоснователен.

5.

19.05.2014 г.

“Зелен телефон”

От комина на затвора в гр. Варна излиза
черен дим и замърсява въздуха в района.

РИОСВ – Варна

6.

20.05.2014 г.

“Зелен телефон”

От асфалтовата база на “Стимекс” в гр.
Аксаково се носи гъст пушек.

РИОСВ – Варна

7.

21.05.2014 г.

“Зелен телефон”

Извършване на бластиране на площадка,
намираща се в района на Южна промишлена
зона, гр. Варна, под Аспарухов мост.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка на място. На площадката и в района не се
извършва бластиране.

8.

23.05.2014 г.

“Зелен телефон”

Косене на трева на остров “Голяма Ада” в ЗМ
“Дуранкулашко езеро”.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. Не са констатирани нарушения.
Сигналът е неоснователен.

Ями, пълни с петролни продукти за
обезпаразитяване на животни в района на
местност “Батова”, с. Батово.
В североизточната част на ЗМ
“Дуранкулашко езеро”, от страната на морето
се изземва пясък.

Отговорна
институция

Предприети действия

Извършена е проверка на място. По финансови причини е
спряно подаването на природна газ и котелната централа работи
с дизелово гориво.
При извършената проверка е установено, че 20 бр. от 240 бр.
ръкави от касетъчния филтър са скъсани, като своевременно
дружеството е предприело почистване на филтъра и смяна на
ръкавите. Дадено е предписание натоварването на
асфалтосмесителната инсталация от 24 t/h да се свали на 15 t/h.

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

12.05.2014 г.

Сигнално писмо

2.

15.05.2014 г.

Жалба

3.

19.05.2014 г.

Жалба

4.

26.05.2014 г.

Сигнално писмо,
получено по
електронна поща

5.

29.05.2014 г.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно шумово натоварване
на околната среда от дейността на заведения
за бързо хранене в района на ул. “Драган
Цанков” между №2 и №4, гр. Варна.
Жалба относно шумово натоварване на
околната среда от антени, вентилатори,
външни тела на климатици и запрашаване от
въздуховодите, монтирани на казаино и хотел
на ул. Преслав 44.
Жалба относно производствена дейност на
цех, находящ се в местност “Пчелина”.
Сигнално писмо относно незаконен строеж в
ЗЗ “Галата” и нарушаване на местообитанията
на защитени видове животни в района.
Сигнално писмо относно наличие на
незаконно сметище от строителни материали
в най-северната част на плаж “Кабакум –
Север”.

Община Варна

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

Община Варна

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

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка на място, при която не са констатирани
нарушения.

Община Варна

Извършена е проверка на място, при която се констатира шатра,
поставена върху дървени дъски, тип скара.

Община Варна

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

ДИРЕКТОР:
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

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

