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 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА
№ по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1.

02.10.2016

Зелен телефон

Ранен лебед в местност “Ятата”, до гр. Белослав.

РИОСВ - Варна

Сигнал

Отговорна
институция
РИОСВ - Варна

2

03.10.2016

Зелен телефон

От завода за преработка на отпадъци в с. Езерово се
носи силна неприятна миризма.

3

04.10.2016

Зелен телефон

Ранен пеликан в с. Църква, общ. Балчик.

РИОСВ - Варна

4

04.10.2016

Зелен телефон

Изхвърляне на строителни отпадъци зад училище
„Йордан Йовков“, кв. Строител, гр. Добрич.

Община Добрич

РИОСВ - Варна

Предприети действия
Сигналът е неоснователен.
Сигналът е основателен. Дружеството писменно е уведомило РИОСВ,
че е възникнала аварийна ситуация свързана с нарушаване на процеса
на стабилизиране на органичната фракция. Предприети са незабавни
действия за отстраняване на миризмите.
Сигналът e основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР
екземпляр от вида розов пеликан е настанен за лечение и отглеждане в
ОП "ЦЗПЖ" гр. Добрич.
Препратен по компетентност на общината.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е установено
разпространение на миризми. Дружеството е сключило договор с
фирма за изработване на пречиствателни съоръжения за миризми.
Очаква се до 3 месеца същите да бъдат монтирани.
Сигналът е основателен. При извършената проверка е установено
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от товарен автомобил.
Дадени са предписания за преустановяване на дейността. Изпратена е
покана за съставяне на АУАН.
Препратен по компетентност. След извършена проверка от комисия
назначена от кмета е установено, че тубите са били пълни с изгоряло
палмово масло. От общината са предприели действия за премахването
им.

5

07.10.2016

Зелен телефон

Обгазяване на района около ул. „Перла“ в ЗПЗВарна, от фабрика за производство на кафе.

6

07.10.2016

Зелен телефон

Изхвърляне на строителни отпадъци на обръщача в
кв. Виница.

РИОСВ - Варна

7

10.10.2016

Зелен телефон

В р. Голяма Камчия, до табелата за с. Арковна, има
около 10 туби с червена течност.

Община Дългопол

8

10.10.2016

Зелен телефон

Пристанище Варна – Запад е осеяно с бяла мъгла,
лютива, щипе. В митницата също се усеща.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. По данни от АС за СНИ не са установени
стойности над НДЕ.

9

18.10.2016

Зелен телефон

На плажа между I и II буна в гр. Варна, изхвърлени
голямо количество автомобилни гуми.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Зелен телефон

Камиони изсипват шлака на товарния портал на
ПСОВ – Варна.

10

19.10.2016

РИОСВ – Варна
Община Варна

Сигналът е основателен. При проверката е установено замърсяване със
строителни отпадъци, изкопани земни маси, шлака и черупки от рапани
на площ не по-малка от 5 дка. Препратен е на община Варна за
предприемане на действия по компетентност.

11

21.10.2016

Зелен телефон

На ул. „Подвис“, между бл. 26 и 27 се движат
бетоновози по ръба на преминаващото дере.

Община Варна

Препратен по компетентност.

12

24.10.2016

Зелен телефон

Орел с ранено крило в гр. Суворово, ул. „Ген.
Столетов“ 11 Б.

РИОСВ - Варна

Сигналът e основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР
екземпляр от вида обикновен мишелов е пуснат на свобода в подходящ
за вида район.

13

24.10.2016

Зелен телефон

На пристанище Варна – Запад се усеща остра,
задушлива миризма, идваща от „Агрополихим“.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. По данни от АС за СНИ не са установени
стойности над НДЕ.

14

24.10.2016

Зелен телефон

В двора на „Акс метал“ се горят материали;
обгазяват района в ЗПЗ.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено горене на отпадъци.

Община Варна
Морска
администрация
БДЧР

Препратен по компетентност.

15

25.10.2016

Зелен телефон

В кв. Аспарухово, на плажа в началото на парка
има голямо мазутно петно.

16

28.10.2016

Зелен телефон

Всяка сутрин се наблюдават гъсти облаци дим от
комин на мебелен цех до ресторант „Маран“, ул.
„Прилеп“ в посока Вятърна мелница.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. При извършената проверка е установено
изгаряне на отпадъци. Дадени са шест предписания за привеждане на
дейността в съответствие с нормативните изисквания.

17

28.10.2016

Зелен телефон

Стрелба по водни птици на Шабленска тузла.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

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

03.10.2016

Сигнално писмо

2

03.10.2016

Жалба

3

07.10.2016

Сигнално писмо

4

07.10.2016

Сигнално писмо

5

07.10.2016

6

10.10.2016

Сигнално писмо относно продажба на екземпляри
от вида Дива свиня, чрез публикувана обява в
интернет сайта http://olx.bg
Жалба относно унищожаване на водоизточник
(кладенец) с изведена чешма и превръщането му в
септична яма, от собственици на новострояща се
кооперация на ул. „Вилите“ в кв. Аспарухово.
Сигнално писмо относно продажба на препариран
екземпляр от защитен вид – голям горски
водобегач, чрез обява в базар.бг

ТП ДГС Провадия

Сигналът е препратен по компетентност на ДГС “Провадия”.

Община Варна
БДЧР - Варна

Препратена по компетентност.

РИОСВ-Варна

Предприети са действия по премахване на обявата от интернет сайта.

Сигнално писмо относно продажба на препарирана
костенурка от защитен вид, чрез обява в базар.бг

РИОСВ-Варна

Предприети са действия по премахване на обявата от интернет сайта.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно продажба на видра и
златка, чрез обява в http://olx.bg

РИОСВ-Варна

Предприети са действия по премахване на обявата от интернет сайта.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно продажба на защитен вид
в интернет сайт.

РИОСВ-Варна

Предприети са действия по премахване на обявата от интернет сайта.

7

10.10.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно продажба на защитен вид
костенурка в интернет сайт.

РИОСВ-Варна

Предприети са действия по премахване на обявата от интернет сайта.

8

10.10.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно продажба на защитен вид
костенурка от вида Карета карета в интернет сайт.

РИОСВ-Варна

Предприети са действия по премахване на обявата от интернет сайта.

9

12.10.2016

Сигнално писмо

10

17.10.2016

Сигнално писмо

11

18.10.2016

Сигнално писмо

12

19.10.2016

13

Сигнално писмо относно разпространение на остра
миризма на пропан-бутан от пункт за пълнене на
газови бутилки за битови нужди в гр. Варна, ул.
„Цар Гавраил Радомир“.
Сигнално писмо относно продажба на препариран
екземпляр от защитен вид костенурка, чрез обява в
интернет сайт http://alo.bg

РИОСВ – Варна
РД ПБЗН Варна
РО ИДТН - СБ

Сигналът е основателен. При извършената съвместна проверка е
установено, че обекта се експлоатира без необходимите за това
документи. Сигналът е препратен на община Варна за предприемане
на действия по компетентност.

РИОСВ-Варна

Предприети са действия по премахване на обявата от интернет сайта.

Сигнално писмо относно незаконно изграждане на
инфраструктурата на кабелната мрежа през
общински терени.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно продажба на екземпляр от
вида Дива свиня в интернет сайт.

ТП ДГС Стара
Загора

Препратен по компетентност.

19.10.2016

Сигнално писмо

Сигално писмо относно изграден бетонов възел,
граничещ с „Папас олио“, гр. Балчик.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка е установено, че
силозите за съхраняване на цимент са оборудвани с патронни филтри
за пречистване на праха при зареждането им.

14

20.10.2016

Жалба

Жалба относно нарушена проводимост на
канализационен колектор и наводнени с отпадъчни
води мази в бл. 111, кв. Младост, гр. Варна.

Община Варна

Препратена по компетентност.

15

20.10.2016

Жалба

Жалба относно строителство и полагане на
водопровод и канализационни тръби за отпадъчни
води на ул. „Д-р Стойчо Йорданов“ 11.

Община Варна

Препратена по компетентност.

16

31.10.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно притежание и продажба
на препарирана птица от защитен вид – обикновен
мишелов в интернет сайт.

РИОСВ-Варна

Предприети са действия по премахване на обявата от интернет сайта.

ДИРЕКТОР:

ПЛАМЕН ТАШЕВ

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

