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 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА
№ по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1.

01.09.2016

Зелен телефон

Намерена малка сова със счупено крило в района
на магазин “Метро”, гр. Варна.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Птицата е предадена за лечение и отговорно
пазене в спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“, гр.
Стара Загора.

2

02.09.2016

Зелен телефон

В квартал „Аспарухово“ до училище „Мара Тасева“
от ПЧМВ има цистерни с гориво със силна
миризма.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При направеният обход не е установено
наличие на миризми.

3

07.09.2016

Зелен телефон

В гр. Девня се усеща силна миризма от химикали.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Изворите“ са в ПДК.

4

07.09.2016

Зелен телефон

От газонаходището на Ракитника червен камион
цистерна „МАН“ с рег.№ В 5603 изхвърля отровни
отпадъци на нерегламентирано място.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на собственика на
камиона. Не са установени нарушения.

5

07.09.2016

Зелен телефон

На изхода на гр. Аксаково в посока гр. Добрич се
изхвърлят строителни отпадъци.

Община Аксаково

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на общ. Аксаково.

6

07.09.2016

Зелен телефон

Ранен щъркел на ул. „Бачо Киро“ № 3, с. Горен
Близнак.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Екзмплярът е в добър жизнен статус и на
основание чл. 39 ал. 2 от ЗБР е освободен в подходящ за вида район.

7

07.09.2016

Зелен телефон

Ранен ястреб до завод „Хайат България“ ЗПЗ.

РИОСВ - Варна

8

08.09.2016

Зелен телефон

Булдозер разорава степта в ЗЗ „Калиакра“ в района
на платото на м-ст „Болата“.

РИОСВ - Варна

9

08.09.2016

Зелен телефон

Ранен пеликан в крилото до фирма „Жар“, с.
Слънчево.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Екзмплярът е починал по време на
транспортирането му към спасителен център.

10

08.09.2016

Зелен телефон

Силно задушлива миризма на азот от
„Агрополихим“ в кв. Повеляново, гр. Девня.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Изворите“ са в пределно
допустимите концентрации.

11

08.09.2016

Зелен телефон

От лодка се хвърлят мрежи в „Шабленско езеро“.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

Сигналът е основателен. Птицата е предадена за лечение и отговорно
пазене в спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“, гр.
Стара Загора.
Сигналът е основателен. При извършената проверка е установено, че
се извършва почвообработка на имот – земеделска територия с начина
на трайно ползване „нива“, с цел създаване на лозов масив, в
границите на който има приоритетно за опазване природно
местообитание.

12

09.09.2016

Зелен телефон

Нерегламентирано сметище в с. Калиманци до
пясъчната криера.

Община Суворово

13

12.09.2016

Зелен телефон

Ранен пеликан между с. Слънчево и с. Припек.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Екзмплярът е починал по време на
транспортирането му към спасителен център.

14

13.09.2016

Зелен телефон

В КК „Св. св. Константин и Елена“, р-т „Марина“
има защитен вид костенурки и влечуги.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място, при която се
констатира незаконно притежаване на екземпляр от защитен вид. За
нарушението е съставен АУАН.

15

14.09.2016

Зелен телефон

Миризма на изгорели отпадъци се носи в района на
школата на полицията на бул. „Янош Хуняди“, гр.
Варна.

Община Варна

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на общ. Варна.

16

15.09.2016

Зелен телефон

Няколко камиона изхвърлят отпадъци на обръщача
на кв. Виница.

РИОСВ - Варна

17

15.09.2016

Зелен телефон

В ЗЗ „Калиакра“ се изорават степите над „Болата“.

РИОСВ - Варна

18

16.09.2016

Зелен телефон

В гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“1, се носи
силна миризма на киселина.

19

16.09.2016

Зелен телефон

Намерен лебед на юг от с. Камен бряг, между
„Яйлата“ и КК „Русалка“.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

20

18.09.2016

Зелен телефон

От завода за прерботка на отпадъци в с. Езерово се
носи силна задушлива миризма.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Изворите“ са в пределно
допустимите концентрации.

21

19.09.2016

Зелен телефон

Изхвърлени от морето фекалии на плажа под хотел
„Империал“, КК „Златни пясъци“.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. Не е установено наличие на замърсяване.

22

26.09.2016

Зелен телефон

Ранена чапла в парка на кв. Аспарухово.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Екзмплярът е в добър жизнен статус и на
основание чл. 39 ал. 2 от ЗБР е освободен в подходящ за вида район.

23

27.09.2016

Зелен телефон

Обгазяване в кв. Изгрев, гр. Варна, до новия
хлебозавод. Горят се гуми и пластмаса.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. Не се констатира обгазяване в района,
както и следи от изгаряне на гуми и пластмаси.

Зелен телефон

В с. Казашко от строеж на 2 къщи (около 2 м. от
брега на Варненско езеро) се изхвърлят строителни
отпадъци и бетон в езерото.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. Не са установени изхвърлени строителни
отпадъци в езерото или по брега. Изкопаните земни се съхраняват в
границите на УПИ-то, където се извършват строително монтажни
работи.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Извършена е проверка. На ползвателя на
съоръжението е дадено предписание да бъде почистено.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Екзмплярът е починал по време на
транспортирането му към спасителен център.

24

27.09.2016

25

28.09.2016

Зелен телефон

От автомивка на ул. “Девня”, след хотел „Адамо“,
бившето ДАП 2; след всеки дъжд утайниците
преливат и отпадъчни води се стичат по плаца и се
вливат в дерето и от там в езерото.

26

30.09.2016

Зелен телефон

Прилеп в безпомощно състояние в кв. Чайка, гр.
Варна.

община

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на общ. Суворово.

Сигналът е основателен. Констатирано е, че в имота са насипани и се
заравняват изкопани земни маси. За обекта няма издадено разрешение
за дейности по третиране на отпадъци.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка е установено, че
е преустановена дейността по почвообработка – техниката не работи и
не се извършват селскостопански дейности на терена, в който е
установено приоритетно за опазване природно местообитание.
Сигналът е препратен по компетентност до кмета на общ. Аксаково.

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

09.09.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно незаконна експлоатация
на пясъчна кариера в с. Осеново, общ. Аксаково.

Министерство на
енергетиката

Сигналът е препратен по компетентност министерство на
енергетиката.
Сигналът е неоснователен, не е констатирано извършване на
разкомплектоване на наличните в имота 10 МПС, няма замърсявания с
течности от автомобилите, няма назначени работници, не са налични
технически средства за извършване на дейности като ремонт или
разкомплектоване на МПС, не са налични и демонтирани части от
МПС. Дадено е предписание имотът да бъде освободен от наличните
МПС.
Сигналът е основателен. Обектът е автомивка за измиване на товарни
автомобили. Дадено е предписание за почистване на допуснатото
замърсяване.
Сигналът е основателен. При извършената проверка е установено, че
се извършва почвообработка в имот – земеделска територия с начина
на трайно ползване „нива“, с цел създаване на трайни насаждения, в
границите на който има приоритетно за опазване природно
местообитание. В границите на имота са премахнати част от
храстовата растителност заедно с 10-15 бр. дървета с диаметър на
дънера от 15 до 30 см. Дадено е предписание за преустановяване на
дейността до установяване на законността на нейното извършване.
Наложена е ПАМ за спиране на дейността до провеждане на процедура
по реда на екологичното законодателство за създаването на „трайни
насаждения - лозя“. Съставен е АУАН за премахването на дървета от
земеделски земи в нарушение режима на ЗЗ „Калиакра“.

2

09.09.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно нерегламентирано
разкомплектоване на автомобили в кв. Виница.

РИОСВ – Варна

3

10.09.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно нерегламентирано
замърсяване на територия, граничеща със складова
база към пристанище Варна.

РИОСВ – Варна

4

10.09.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно опожаряване и разораване
на пасища в ЗЗ „Калиакра“ и Болата.

РИОСВ-Варна

5

13.09.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно търговия със защитен вид
влечуги на територията на гр. Варна.

РИОСВ-Варна

След проверка на обявата е установено, че съшатата е свалена от сайта.

6

14.09.2016

Сигнално писмо

Сигнал, касаещ нарушена проводимост на
канализационна мрежа, вследствие на което се носи
неприятна миризма по ул. „Роза“, гр. Варна.

Община Варна

Предаден по компетентност на Община Варна.

РИОСВ-Варна

Не е констатирано извършване на дейности с отпадъци от метали,
обектът е с ограничен достъп – заключен, не е обозначен като пункт за
изкупуване на метали. Видимо през входната врата на имота не се
констатира наличие на отпадъци от метали.

РИОСВ-Варна

Не е осигурен достъп до обекта, не е открит собственика, имота е
заключен. Видимо през оградата на двора

7

16.09.2016

Жалба

Жалба относно пункт за изкупуване на метални
отпадъци над стадион „Юрий Гагарин“, гр. Варна.

8

16.09.2016

Жалба

Жалба относно незаконна дейност с отпадъци на
пунктове за вторични суровини в кв. Владиславово.

9

17.09.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо отнсоно създадено незаконно
сметище от строителни отпадъци в СО „Прибой“,
гр. Варна.

РИОСВ-Варна и
община Варна

Сигналът е основателен. Налични са строителни отпадъци в дерето,
преминаващо през СО Прибой. Дадени са предписания за почистване
на допуснатото замърсяване.

10

19.09.2016

Сигнално писмо

11

21.09.2016

Сигнално писмо по
електронна поща

12

21.09.2016

Жалба

13

30.09.2016

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно незаконно включване на
битово-феклани отпадъчни води от жилищни
сгради към канализация на ул. „Белгород“, ул.
„Курск“ и ул. „Орел“, кв. Аспарухово, гр. Варна.
Сигнално писмо относно продажба на защитени
видове птици – червен ангъч и белобуза гъска в гр.
Варна.

Община Варна
ВиК Варна

Предаден по компетентност на Община Варна и ВиК Варна.

РИОСВ-Варна

Предстои извършване на проверка.

Жалба относно наличие на силна миризма от шахта
на бул. „Владислав Варненчик“ 31.

Община Варна

Предаден по компетентност на Община Варна.

Сигнално писмо относно извършване на незаконна
дейност – автоморга в кв. Аспарухово.

РИОСВ-Варна

Предстои извършване на проверка.
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