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 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1

29.12.2017

Зелен телефон

2

03.01.2018

Зелен телефон

3

03.01.2018

Зелен телефон

4

04.01.2018

Зелен телефон

5

6

08.01.2018

09.01.2018

Зелен телефон

Зелен телефон

7

10.01.2018

Зелен телефон

8

11.01.2018

Зелен телефон

Сигнал

Над линията в гр. Белослав, минава тръба от
“Азотно-торовия завод” и от нея се изсипва прах.

Гр. Варна, бистро „Офиса“, кв. Възраждане 3, ул.
„Блян“ – изливане на битово-фекални води срещу
бл. 57 до СБА.
Нерегламентирано сметище в с. Каменар, в
близост до боровата гора; до последната спирка
на автобус № 23.
Замърсяване на атмосферния въздух в кв.
Повеляново от „Азотно-торовия завод“.
От сервиз за кафемашини, находящ се в гр. Варна,
ул. „Хаджи Димитър“ 51, се изхвърлят
отпадъците от кафе в задния двор на жилищния
блок.
От пункт за вторични суровини, намиращ се на
обръщача на тролей № 83 и 84 (между магазин
„Алати“ и комина), системно се горят отпадъци. В
района се усеща силно задимяване.
На 09.01.2018 г. около 21.15 часа, камион е минал
по пътя с. Добромир – гр. Дългопол, гр. Провадия
до Ветрино, замърсил е с нещо като основа или
киселина.
Изхвърлени строителни отпадъци на „Паша дере“,
преди помпената станция на „ВиК – Варна“, в
близост до станция на „Петреко“.

Отговорна
институция

Предприети действия

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка е
установено, че над линията минават три тръбопровода, които на
29.12.2017 г. не са функционирали – единият поради липса на
фосфорит за разтоварване, а другите два са за товарене на сода,
която е хигроскопична и не се използвани, поради лоши
метеорологични условия.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. По данни от АС за СНИ и АИС
„Изворите“, няма регистрирани превишения на нормите

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Варна
РИОСВ – Варна
Община Дългопол
Община
Провадия
Община Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място,
утайка от кафе се използва като тор за цветя.

Сигналът е неоснователен. При проверката не е установено
изгаряне на отпадъци и не са открити следи от горене.

Сигналът е основателен. От страна на общинските администрации
са предприети действия за анализ и почистване.

Препратен по компетентност.

9

11.01.2018

Зелен телефон

10

15.01.2018

Зелен телефон

11

15.01.2018

Зелен телефон

12

16.01.2018

Зелен телефон

13

17.01.2018

Зелен телефон

14

18.01.2018

Зелен телефон

15

19.01.2018

Зелен телефон

16

22.01.2018

Зелен телефон

Фирма за производство на мебели, намираща се
срещу входа на „Титан“ ООД в Южна
промишлена зона, гр. Аксаково, гори отпадъци и
се носи задушлива миризма в района.
Системно изхвърляне на строителни отпадъци и
образуване на нерегламентирано сметище в
района на ТВ кула, по пътя за кв. Виница,
разклона за с. Кичево, до спирка на градски
транспорт.
15 бр. бедстващи щъркели в местност „Чакмак
баир“, до с. Тополи.
От постройка в ЗПЗ – гр. Варна, ул. „Девня“ №
138, след склад „Филбо“, излиза гъст черен дим с
неприятна миризма. Вероятно се горят
автомобилни гуми.
Фирма за производство на мебели, находяща се в
гр. Варна, ул. „Цоньо Тодоров“ № 13, гори
отпадъци от производството; носи се дим в
района и се усеща неприятна миризма.
В гр. Добрич, в края на градската градина, на
около 400 м. от колелото в посока с. Богданово
има теч на фекални води от шахта.
Разлято голямо количество моторно масло от
сервиз, намиращ се на бул. „Христо Смирненски“
и продължението на ул. „Евлоги Георгиев“, по
чакълен път на около 20 м. от ул. „Евлоги
Георгиев“, до механа „Мераците“.
От свинарника в с. Баново, общ. Суворово, се
носи неприятна миризма.
Автосервиз, намиращ се на кръстовището след
Дом „Младост“, до газстанцията, ж.к.
Възраждане, се гори автомобилно масло, носи се
неприятна миризма и черен дим в района.
Горят се отпадъци от ПДЧ в м-ст „Пчелина“, ул.
„Прилеп“ № 53; в района се носи дим и неприятна
миризма.

17

22.01.2018

Зелен телефон

18

22.01.2018

Зелен телефон

19

26.01.2018

Зелен телефон

Гъст дим и задушлива миризма се носят от кв.
Младост към кв. Балик, гр. Добрич.

20

27.01.2018

Зелен телефон

21

28.01.2018

Зелен телефон

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. При извършената проверка са дадени пет
предписания: за извършване на собствени измервания, за
регистрация на инсталацията, за утвърждаване на пробовземни
точки, за негорене на отпадъци и за класификация на отпадъците.

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Варна

Община Добрич

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.
Сигналът е неоснователен. При проверката не е установено
изгаряне на отпадъци и не са открити следи от горене.

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е
установено изгаряне на отпадъци.

Препратен по компетентност.
Сигналът е основателен. При извършената проверка е установено,
че замърсяването е в следствие на спукан картер на автомобил.
Собственикът на автомобила при проверката е предприел действия
за ограничаване на замърсяването, чрез поръсване на абсорбент.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е
установено наличие на миризми в с. Баново.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка е
установено, че за отопление на автосервиза се използва стандартно
твърдо гориво – дърва. В автосервиза не са налични масла.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Община Добрич

Препратен по компетентност.

В с. Аврен се изгарят строителни отпадъци,
последната къща до язовира.

Община Аврен

Препратен по компетентност.

В кв. Кайсиева градина, гр. Варна, между магазин
„Алати“ и бившето поделение, всеки ден след 8
часа се пали огън и се обгазява квартала.

Община Варна

Препратен по компетентност.

22

28.01.2018

Зелен телефон

В с. Дъбовик, общ. Ген. Тошево се носи
неприятна миризма от свинарника.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място с
измервания с апаратура за експресно определяне на замърсители
няма задействани аларми.

23

28.01.2018

Зелен телефон

От комина на бл. 127, вх. А в кв. Младост излиза
гъст черен дим с миризма на гума и лак.

Община Варна

Препратен по компетентност.

24

28.01.2018

Зелен телефон

В кв. Максуда, под училище „Иван Рилски“ е
силно задимено от изгаряне на гуми.

Община Варна

Препратен по компетентност.

25

29.01.2018

Зелен телефон

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен, дадени са предписания на „Енерго Про
Мрежи“ АД за обезопасяване на щъркеловите гнезда.

26

30.01.2018

Зелен телефон

В с. Казашка река, две щъркелови гнезда,
разположени на ел. стълбове трябва да бъдат
укрепени и вдигнати.
В с. Доброплодно, общ. Ветрино от „Варна Пак“
се горят отпадъци, черен дим от комина и се носи
задушлива миризма в района.

Община Ветрино

Препратен по компетентност.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА
04.01.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно извършване на
незаконна сеч в ПР „Балтата“, между с. Кранево и
КК „Албена“.

2

08.01.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

3

12.01.2018

Сигнално писмо

4

15.01.2018

5

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

Сигнално писмо относно нерегламентирано
сметище в с. Цонево, общ. Дългопол.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. При извършената проверка, на кмета на
населеното място е дадено предписание за ограничаване на
достъпа, а на кмета на община Дългопол - за ликвидиране на
сметището. Достъпа е ограничен.

Сигнално писмо относно незаконно строителство
на сгради и съоръжения на територията на морски
плаж Кранево – Север.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

Жалба

Жалба относно замърсяване на улици от
отглеждането на около 35 крави с. Честименско,
общ. Тервел.

Община Тервел

Препратен по компетентност.

19.01.2018

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно септични ями, които се
стичат по улиците в с. Старо Оряхово, общ.
Долни чифлик.

Община Долни
чифлик

Препратен по компетентност.

6

22.01.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно замърсяване на
атмосферния въздух в района на фабрика Христо
Ботев, Погребите и Максуда от изгаряне на гуми.

Община Варна

Препратен по компетентност.

7

29.01.2018

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно замърсяване на
атмосферния въздух от комина на малка къща в
близост до ул. „Оборище“ № 33.

Община Варна

Препратен по компетентност.

8

29.01.2018

Жалба

Жалба относно изхвърляне на битови отпадъци
през тераса на жилищен блок в ж.к. Възраждане,
бл. 67.

Община Варна
Район Младост

Препратен по компетентност.

1

Сигнално писмо относно изпускане на бял дим
през деня и черен – вечер, от свинеугоителен
комплекс в землището на гр. Игнатиево.

РИОСВ - Варна

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно продажба в интернет
сайт на препариран екземпляр от вида Синявица.

РИОСВ - Варна

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно замърсяване на
атмосферния въздух и шум от монтирани
климатици по фасадите на жилищните сгради в
района на ул. „Любен Каравелов“ № 18, гр. Варна.

Община Варна

9

30.01.2018

Сигнално писмо

10

30.01.2018

11

30.01.2018

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не
е установено наличие на нерегламентирани горива на територията
на обекта.
Сигналът е основателен, уведомена е Районна прокуратура Варна.

Препратен по компетентност.
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