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 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА
№ по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1.

07.12.2016

Зелен телефон

Намерена сова със счупено крило в кв. Аспарухово,
ул. “Св. св. Кирил и Методий”, бл. 36, вх. Г.

РИОСВ - Варна

2

09.12.2016

Зелен телефон

Изхвърляне на строителни отпадъци на терен за
рекултивация на територията на с. Кичево, в посока
гр. Балчик.

РИОСВ - Варна

3

10.12.2016

Зелен телефон

Нерегламентирано изхвърляне на строителни
материали до обръщача в кв. Виница.

РИОСВ - Варна

4

12.12.2016

Зелен телефон

Пред базата на КООП Търговия, гр. Варна в кв.
Възраждане, от комина за аспирация на сервиз за
бояджийски услуги, излиза мъгла с боя.

РИОСВ - Варна

5

13.12.2016

Зелен телефон

Жилищен блок на ул. „Цар Освободител“ 88 е
обгазен от миризма на бои на ацетонова основа.
Миризмата идва от гаражи под блока.

РИОСВ – Варна
Община варна

6

17.12.2016

Зелен телефон

Силна миризма и дим от фирма „Илтекс“, с.
Слънчево.

Зелен телефон

Изхвърляне на строителни материали на обръщача
в кв. Виница.

7

17.12.2016

Предприети действия
Екземплярът е донесен мъртъв на 08.12.2016 г. и е предаден за
препараторска дейност на Природонаучен музей-Варна на основание
чл.39 , ал. 2, т. 3 от ЗБР.
Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е
констатирано, че са нерегламентирано изхвърляни битови отпадъци.
На собственика на имота са дадени предписания за почистване.
Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е
констатирано, че нерегламентирано са оползотворени строителни
отпадъци и изкопани земни маси. Дадени са предписания на
собственика на имота за отстраняване на нарушението. Съставен е
АУАН и е издадена ПАМ.
Извършена е проверка на място, при която е установено, че
бояджийската камера е оборудвана с филтри за пречистване на
емисиите. На собственика е дадено предписание за извършване на
собствени периодични измервания на емисиите от дейността на
камерата.
Извършена е съвместна проверка от представители на РИОСВ –
Варна, община Варна и ОЦ на ПСД. При проверката е констатирано,
че миризмата е вследствие на извършени дейности по нанасяне на боя
„Марсел“ (производител „Нинахим“ ООД, гр. Русе) на бетонови
повърхности в подземния гараж на жилищната сграда. Съгласно
представената декларация за съответствие от производителя на боята,
същата е предназначена за употреба на закрито.
По разпореждане на представителите на община Варна боядисването е
преустановено.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено разпространение на миризми.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е
констатирано, че нерегламентирано са оползотворени строителни
отпадъци и изкопани земни маси. Дадени са предписания на
собственика на имота за отстраняване на нарушението. Съставен е
АУАН и е издадена ПАМ.

8

19.12.2016

Зелен телефон

Умрял лебед на Офицерски плаж, гр. Варна, на 50
м. от канала.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Екземплярът от вида ням лебед е оставен на
мястото, където е намерен, съгласно чл.39,ал.2, т.4 от ЗБР

9

20.12.2016

Зелен телефон

Черен дим се носи по ул. „Георги Пеячевич“ № 32,
гр. Варна; вероятно от запалени гуми.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е установено
изхвърляне на разтворители в канализацията. Производственото хале
няма връзка с канализацията.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място е
установено, че в имота не са изхвърлени строителни отпадъци. В
същия са изпълнени рекултивационни дейности.

10

23.12.2016

Зелен телефон

11

27.12.2016

Зелен телефон

12

29.12.2016

Зелен телефон

Незаконен автосервиз, от който се изхвърлят
отпадъци от твърдо горене; пожароопасен обект с
дървен покрив и азбестово покритие в гр. Варна,
ж.к. Изгрев, ул. „Перуника“, зад Военна болница.
Изхвърляне на отпадъци от разредители и бои в
канализацията, от цех за производство на
контейнери (бившия завод „Елпром“) на ул. Дунав,
гр. Балчик.
Изхвърляне на строителни отпадъци в частен имот,
срещу магазина на „Мерцедес“ на магистралата, в
посока гр. Шумен.

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

02.12.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно разлив на нефтопродукти
от автомивка, разположена на ул. „Георги
Петлешев“ и ул. „Ивайло“, гр. Аксаково.

РИОСВ-Варна

2

05.12.2016

Сигнално писмо

Сигнал относно продажба на антифриз и течност за
чистачки с ниско качество в магазин в гр. Варна.

Комисия за защита
на потребителите

3

21.12.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно източване на яз. Снежина,
общ. Провадия с цел улавяне на риба.

БДЧР Варна
Напоителни
системи

4

21.12.2016

Жалба

5

6

22.12.2016

23.12.2016

Жалба относно денонощен режим на работа на
сонда в местност Боровец-Юг.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно продажба на екзотични
животни в развъдник находящ се в землището на с.
Камчия, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, чрез
публикувана обява в интернет сайта http://vipdog.net/.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно незаконно сметище в
близост до кв. Виница, което създава предпоставки
за свлачище.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено изтичане на нефтопродукти.
Препратен по компетентност.

Сигналното писмо е изпратено до компетентните институции.

Предстои извършване на проверка.

РИОСВ - Бургас

Сигналът е препратен по компетентност на РИОСВ-Бургас.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е
констатирано, че нерегламентирано са оползотворени строителни
отпадъци и изкопани земни маси. Дадени са предписания на
собственика на имота за отстраняване на нарушението. Съставен е
АУАН и е издадена ПАМ.

7

27.12.2016

Жалба

Жалба относно замърсяване на атмосферния въздух
в района на ул. „Гоце Делчев“ № 39 и ул. „Кукуш“,
гр. Варна, вследствие изгаряне на гуми и други
негодни за употреба материали в домашни горивни
уредби.

8

29.12.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно премахнати дървета в гр.
Добрич.

Община Добрич

Препращане по компетентост на община Добрич.

9

30.12.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо за изхвърлени строителни и
битови отпадъци на територията на община Варна.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Община Варна

Препратен по компетентност.
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