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 2016 ГОДИНА
№ по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1.

01.11.2016

Зелен телефон

В гр. Добрич, на 300 м. От бул. “Трети март” № 74
има сметище, което дими от 3 седмици и обгазява
квартала.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено наличие на нереегламентирано сметище и неорганизирано
замърсяване на атмосферния въздух.

2

07.11.2016

Зелен телефон

В западната част на ЗЗ „Дуранкулашко езеро“ гори
нива.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установена горяща нива.

3

14.11.2016

Зелен телефон

Намерена граблива птица в безпомощно състояние
в с. Казашко.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

4

16.11.2016

Зелен телефон

ЗЗ „Дуранкулашко езеро“, между южната опашка и
морето има изорана част от степта – около 4,5 хка.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място е
установено, че се обработва обработваема земеделска земя.

5

18.11.2016

Зелен телефон

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено разпространение на миризми и не са открити следи от
изгаряне.

6

21.11.2016

Зелен телефон

7

21.11.2016

Зелен телефон

8

21.11.2016

9

Облаци дим и неприяна миризма се носят от цех за
производство на дограма, до вятърната мелница,
срещу бензиностанцията.
Нерегламентирано сметище от едрогабаритни
отпадъци в района на с. Петров дол, общ.
Провадия.

Предприети действия

Община Провадия

Препратен по компетентност.

Замърсяване на въздуха с черен дим от запалени
гуми в ниската част на дерето в Максуда.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Зелен телефон

Намерен мишелов със счупено крило, не може да
лети, в гр. Шабла.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Птицата е изпратена в ОП“ЦЗПЖ“, гр.
Добрич.

22.11.2016

Зелен телефон

Замърсяване на въздуха с пушек от масово палене
на листа в с. Разделна.

Община Белослав

Препратен по компетентност.

10

22.11.2016

Зелен телефон

Намерен мишелов с ранено крило в кв.
Владиславово, гр. Варна.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Птицата е изпратена в Спасителен център-гр.
Стара Загора.

11

28.11.2016

Зелен телефон

В кв. „Бриз“, ул. „Любен Попов“ № 13 до
кооперацията, изтичане на фекални води.

РИОСВ – Варна
Община Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е установено
изтичане на фекални води. Канализационната система в района е
смесена. Сигналът е препратен по компетентност на община Варна за
предприемане на действия.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА
Извършена е съвместна проверка с ОД на МВР. Достъпа до обекта е
ограничен. Изискана е допълнителна информация от община Варна,
НАП и ОД на МВР с цел изясняване собствеността на имота и статута
на обекта.
Сигналът е основателен. За депото има издадена заповед за налагане на
принудителна административна мярка. За неизпълнение на условие в
заповедта на община Провадия е съставен акт за установяване на
административно нарушение.

1

02.11.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно незаконна автоморга на
ул. „Орел“ № 14, кв. Аспарухово.

2

02.11.2016

Сигнално писмо

Сигнал относно депониране на отпадъци на
общинско депо в близост до гр. Провадия.

РИОСВ-Варна

3

02.11.2016

Сигнално писмо

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

РИОСВ-Варна

4

07.11.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно горене на отпадъци на
нерегламентирано сметище на територията на с.
Ветрино, общ. Ветрино.

5

09.11.2016

Сигнално писмо

6

09.11.2016

Сигнално писмо

7

14.11.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно продажба на препариран
орел в интернет сайт.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен.

8

15.11.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно предполагаемо
замърсяване с радиационен отпадък.

РИОСВ-Варна

Сигналоподателя е уведомен писмено от къде може да се информира
за състоянието на радиационната обстановка в страната.

9

21.11.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно съхранение и изгаряне на
отпадъци в инсталация на „Девня Цимент“ АД.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно замърсяване чрез
водосточна тръба с кучешки изпражнения, урина и
косми зад кабинет по алтернативна медицина на ул.
„Бели лилии“ № 15, гр. Варна.

10

11

21.11.2016

22.11.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно незаконно изхвърляне на
отпадъчни води от бетонов възел на ЗСК Девня, с.
Дюлино.
Сигнално писмо относно запрашаване на
атмосферния въздух от строителен обект, находящ
се в гр. Варна, ул. „Девня“, в близост до
бензиностанция „Шел“.

Сигнално писмо за запрашаване на въздуха около
ул. „Девня“, гр. Варна от строителен обект.

РИОСВ-Варна

Община Ветрино

РИОСВ-Варна

Община Варна

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Съставен е АУАН за констатираното
нарушение. Екземплярът е конфискуван.
Препратен по компетентност.
Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна проверка с БДЧР,
при която не е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни
води.
Препратен по компетентност.

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка е установено, че
като гориво се използва RDF (модифицирано гориво), което е
разрешено с комплексното разрешително на дружеството.

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ-Варна

Извършена е съвместна проверка с представители на община Варна,
при която видимо не е установено замърсяване на атмосферния въздух
с емисии на прах. Дадени са предписания за представяне на договор за
извършване на събарянето, документ разрешаващ дейността по
третиране на строителни отпадъци и за предприемане на мерки за
предотвратяване на замърсяването на въздуха с прах.

12

13

14

23.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

Областна дирекция
по безопасност на
храните

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно влошено здравословно
състояние на гражданин след консумация на риба,
закупена от кооперативен пазар, гр. Варна.

Сигнално писмо

Сигално писмо относно непрекъснато разглобяване
на автомобили в пункт за скрап зад спирка до бл.
207 в кв. Кайсиева градина, гр. Варна.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е установено
разглобяване от наличните в обекта автомобилни предници. Дадено е
предписание за представяне на документи доказващи произхода на
предниците и наличните автомобилни части.

Сигнално писмо

Сигално писмо относно нерегламентирано
разглобяване на автомобили, разливане на масла и
горива върху почвата от автосервизи след „Теси
Кар“, в посока гр. Аксаково.

РИОСВ - Варна

Предстояща проверка.

Препратен по компетентност.
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