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

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

223

02.11.2015

224

06.11.2015

Постъпил
сигнал
Зелен телефон

Зелен телефон

Зелен телефон
225

09.11.2015

226

10.11.2015

227

Сигнал за силно задушлива миризма от
запалени листа и шума в коплекс „Св.Св.
Константин и Елена“, хотел „Романс“,
жилищен комплекс „Сплендит“
Сигнал за намерен сокол със счупено крило
на жп гара Варна.
Сигнал за силна миризма на фекалии. В двора
на ВиК Варна се извършват строителни
дейност, при които обратният насип се полага
с фекални отпадъци.

Отговорна
институция
Община Варна

РИОСВ – Варна

РИОСВ – Варна

Зелен телефон

В гр.Белослав е намерена ранена граблива
птица.

РИОСВ – Варна

Зелен телефон

Сигнал за миризма от фекалии в района на В
и К Варна.

РИОСВ – Варна

Зелен телефон

На улица „Уста Кольо Фичето“, срещу
„Интерком груп“ в двора на зърнени храни,
има сигнал за силно запрашаване във въздуха
с дървени стърготини.
Сигнал за замърсяване на въздуха от фирма
„Мела“, улица „Прилеп“ гр.Варна.
Сигнал за замърсяване на въздуха и околната
среда, в следствие на обработване на метали с
пясъкоструйка от фирма находяща се в
западна промишлена зона гр.Варна.

РИОСВ – Варна

12.11.2015

228

12.11.2015

229

17.11.2015

Зелен телефон
Зелен телефон

230

Сигнал

18.11.2015

РИОСВ – Варна
РИОСВ – Варна

Предприети действия
Сигналът е изпратен по компетентност към Община Варна.

Сигналът е основателен. Птицата е от вида обикновен мишелов
и е със счупено крило. Настанена е временно в ОП “ЗоопаркСЦ”-Варна" и след това е прехвърлена в ЦЗПЖ" гр. Добрич.
Сигналът е основателен. Миризмата е в следствие на
наторяване с утайки, които не са преминали обезводняване.
Дадени са предписания за отстраняване на източника на
миризми и представяне на план за управление на строителни
отпадъци.
Сигналът е неоснователен.Птицата е от вида обикновен
мишелов, същата е в добро физиологично състояние и е
пусната на свобода в землището на гр. Варна.
Сигналът е основателен. Миризмата е в следствие на
наторяване с утайки, които не са преминали обезводняване.
Дадени са предписания за отстраняване на източника на
миризми и представяне на план за управление на строителни
отпадъци.
Сигналът е основателен. В следствие на смилане на дървесни
изрезки в мобилна дробилна инсталация е допуснато
неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух. Съставен
е АУАН.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е
установено изпускане на емисии в атмосферния въздух.
Сигналът е основателен. При извършената проверка са дадени
предписания за преустановяване бластирането на откритата
площадка и навеса под които е разположена дробометната
машина да се уплътни в западната и северната части.

Зелен телефон
231

РИОСВ – Варна

Сигнал за сеч на млади дръвчета и храсти в
местност „Бели кайряк“ до с.Българево,
посока нос Калиакра.

РИОСВ – Варна

27.11.2015

Зелен телефон
232

Сигнал за горска сеч в ЗМ „Снежанска
кория“, общ. Провадия.

30.11.2015

Сигналът е основателен. Извършена е сеч на дървета в
защитена местност “Снежанска курия”, в сервитута на канал за
напояване. Дадено е предписание на “Напоителни системи –
клон Черно море” ЕАД, собственици на канала, за
предоставяне на документи и данни на фирмата, с която имат
договор за извършване на сеч.
Сигналът е неоснователен.При извършената проверка е
установено, че са отсечени храсти. Територията, където е
извършена сечта не попада в Резерват “Калиакра”, но попада в
ЗЗ “Калиакра”. Съгласно заповедта за обявяването на
защитената зона не е забрано премахването на храсти.
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