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 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА
№
по
ред
1.

2.

3.

4.

Дата

02.12.2014 г.

03.12.2014 г.

04.12.2014 г.

05.12.2014 г.

Постъпил
сигнал

Сигнал

“Зелен телефон”

В района на ж.п. гара “Повеляново” се усеща
остра миризма.

РИОСВ – Варна

“Зелен телефон”

В кв. Младост, от спирка “Капитан Георги
Георгиев” в посока ЦДГ “Синчец” се стича
вода с миризма на нафта, оцветена в червено,
жълто и зелено.

РИОСВ – Варна

“Зелен телефон”

Изтичане на газ в района на ж.п. гара
“Повеляново”, синкав облак във въздуха.

“Зелен телефон”

Бедстваща граблива птица на пътното платно
след с. Чернево в посока АМ “Хемус”.

Отговорна
институция

РИОСВ – Варна

РИОСВ – Варна

5.

05.12.2014 г.

“Зелен телефон”

Под оранжериите на с. Игнатиево с багери и
друга техника се отнема почва, предназначена
за рекултивация в сгуроотвала на ТЕЦ-Варна.

Община Аксаково
ОДЗ – Варна

6.

08.12.2014 г.

“Зелен телефон”

Намерен мъртъв лебед в района на офицерски
плаж, гр. Варна.

РИОСВ – Варна

Предприети действия
Извършена е проверка на данните от автоматичните системи за
собствени непрекъснати измервания на “Агрополихим” АД гр.
Девня. Анализът на данните показва, че всички контролирани
показатели са в норма.
Извършена е проверка на място. При извършения оглед се
констатира, че е запушена ревизионна шахта, находяща се на
ул. “Иван Панайотов Церов”, в близост до блок № 109.
Канализацията по улицата е за битово-фекални води.
Изтичането на отпадъчни води от ревизионната шахта е
преустановено от служители на “В и К Варна” ООД. Шахтата е
отпушена.
Извършен е обходна района на ж.п. гара “Повеляново”, при
който не се установи наличие на син облак. В момента на
проверката и обхода вали дъжд. Извършена е проверка на
данните от АС за СНИ на “Агрополихим” АД, гр. Девня.
Анализът на данни показва, че нормите са допустими, емисии
не се превишават по контролираните показатели. Инсталацията
в момента на проверката работи с натоварване 100 %.
Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк –
Варна” за лечение. След възстановяване е пусната на свобода в
подходящ за вида район.
Сигналът е основателен. Същият е препратен за предприемане
действия по компетентност на община Аксаково и ОДЗ –
Варна.

Сигналът е основателен. Екземплярът е оставен на място на
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР.

7.

12.12.2014 г.

“Зелен телефон”

Изкопаване на строителни отпадъци и земни
маси от площадката на фирма “Цезар и
Клеопатра”, с. Слънчево, превозват се с
тежкотоварни машини и се изхвърлят зад
свинекомплекса в с. Слънчево.

РИОСВ- Варна
Община Аксаково

Извършена е проверка на място, при която се установи, че на
площадката на фирма “Цезар и Клеопатра”, с. Слънчево не са
налични строителни отпадъци не се извършват строително
монтажни работи. Сигналът е неоснователен.

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място
са извадени 7 броя рибарски мрежи и 5 коша за раци. Не са
констатирани други нарушения и наличие на рибари в ЗМ
“Дуранкулашко езеро”.

8.

13.12.2014 г.

“Зелен телефон”

Рибарски мрежи в “Орлово блато” в с.
Дуранкулак.

РИОСВ- Варна

9.

18.12.2014 г.

“Зелен телефон”

Мишелов с ранено крило до бившето бинго
“Мустанг” в гр. Варна.

РИОСВ- Варна

Сигналът е неоснователен. При извършване на проверка на
място, не е установено наличие на екземпляр.

10.

23.12.2014 г.

“Зелен телефон”

Нерегламентирано сметище в с. Оброчище,
по пътя за гр. Балчик, местност “Орехова
градина”.

РИОСВ – Варна
Община Балчик

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

11.

29.12.2014 г.

“Зелен телефон”

Намерена малка хищна птица в с. Генерал
Кантарджиево.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Намереният екземпляр е настанен в
ЦЗПЖ-Добрич.

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

13.12.2014 г.

Сигнално писмо

Препратен сигнал от община Варна относно
преграждане на дере Кокарджа над бул.
Христо Смирненски, в района на чешма
“Аязмото”.

Община Варна

Уведомяване от общината за извършена проверка по сигнала и
направени констатации.

ДИРЕКТОР:
инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

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

