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 ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

1

01.02.2018

Зелен телефон

Силна миризма на нафта се усеща по
крайбрежната алея, гр. Варна, до “Топлата вода”;
по повърхността на водата на Шокъровия канал се
забелязват леки мазни петна.

РИОСВ-Варна
БДЧР

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна проверка не
е установена опалисценция по повърхността на водата и следи от
нефтопродукти в канала и морето.

2

02.02.2018

Зелен телефон

Ранен сокол в безпомощно състояние в с.
Страшимирово, общ. Варна.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Птицата е намерена в гр. Варна и е
настанена в ОП „Зоопарк СЦ-Варна“ съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ЗБР.

3

06.02.2018

Зелен телефон

Мъртъв делфин на южния плаж, гр. Варна.

4

07.02.2018

Зелен телефон

Запалени автомобилни гуми и черен дим в района
на МОЛ – Варна, в посока ул „Девня“, на около
100 м. преди кръговото в ляво.

РИОСВ - Варна

РИОСВ-Варна
Община Варна
Район Младост

Сигналът е неоснователен.
Препратен по компетентност

5

08.02.2018

Зелен телефон

Разлив на гориво (вероятно масло) на паркинга до
бл. 5 на ул. „Джеймс Баучер“.

6

09.02.2018

Зелен телефон

Между бул. „Евлоги Георгиев“ и бензиностанция
„Лукойл“, гаражи се ползват за работилници и се
отопляват с отработени масла.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. При проверката е установен разлив на
масло от спукан картер. На собственика на собственика на МПС е
дадено предписание за отстраняване на разлива. Същото е
изпълнено в срок.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е
установено горене на масла, както и на други видове отпадъци.

7

11.02.2018

Зелен телефон

Ранен лебед на Втора буна.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП „Зоопарк СЦВарна“, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР.

8

12.02.2018

Зелен телефон

Намерен ранен сокол в авиобаза „Чайка“, гр.
Варна.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Птицата е пусната на свобода в подходящ
за вида район, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР.

Зелен телефон

Теч на лилава течност, приличаща на боя по
пътното платно, в посока от магазин „Декатлон“
към „Двете кули“ по бул. „Владислав Варненчик“,
след това по бул. „Република“ в посока към
„Практикер“.

РИОСВ – Варна
БДЧР
Община Варна
В и К Варна

Сигналът е основателен. При извършената съвместна проверка с
представители на БДЧР и В и К, източникът е установен. Предвид
компетенциите на община Варна по ЗУТ и като собственик на
дъждовната канализация е дадено предписание за предприемане на
действия по компетентност – прекъсване на заустващата в
дъждовната канализация тръба.

9

13.02.2018

10

15.02.2018

Зелен телефон

11

19.02.2018

Зелен телефон

12

20.02.2018

Зелен телефон

13

20.02.2018

Зелен телефон

14

20.02.2018

15
16

17

Намерена мъртва Забулена сова на северния изход
на гр. Шабла, в посока с. Дуранкулак.

РИОСВ-Варна

В гр. Варна, на ул. „Геори Пиячевич“ № 10 е
запален огън, горят се гуми в близост до дерето. В
района се носи черен дим.
В гр. Добрич, ж. к. Дружба 4, в района на бл. 65 от
вчера се носи дим със силна, задушлива миризма.
Предполага се, че идва от комина на бл. 64.
В гр. Варна, ул. „Цоньо Тодоров“ № 13 (зад
затвора), фирма гори отпадъци от мебелно
производство.

Община Добрич

Зелен телефон

В завод „Метал“ се горят отпадъци, обгазен е
целия район, носи се пушек и задушлива миризма.

РИОСВ - Варна

22.02.2018

Зелен телефон

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

РИОСВ - Варна

22.02.2018

Зелен телефон

23.02.2018

Зелен телефон

Замърсяване на почвата с автомобилни масла на
площадка за производствени и складови дейности
до Дом на слепите, гр. Варна.
На кръстовището на ул. „Евлоги Георгиев“ и бул.
„Хр. Смирненски“, в пункт за вторични суровини
и атоморга срещу бл. 22, системно се изгарят
пластмасови и други отпадъци. В района се носи
дим и неприятна миризма.

Сигналът е основателен. Птицата е предадена на Природонаучен
музей-Варна за попълване на колекцията, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 3
от ЗБР.
Препратен по компетентност.

Община Варна
Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. При извършена проверка е установено
горене на отпадъци от ПДЧ плоскости. Съставен е АУАН и е
дадено предписание за преустановяване на горенето.
Сигналът е основателен. В РИОСВ е постъпило уведомление от
дружеството за възникнал горивен процес в следствие на дейности
по рязане на метал с ъглошлайф.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е
установено наличие на миризми в населеното място.
Сигналът е неоснователен. Не е установен разлив на масла.

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената незабавна проверка на
място в пункта не е установено горене на пластмаси и други
отпадъци.

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

2

3

02.02.2018

Сигнално писмо

Препратен сигнал от кмета на общ. Тервел
относно замърсяване на водна площ, служеща за
напояване на животни в с. Зърнево, общ. Тервел.

Община Тервел
РИОСВ-Варна

08.02.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно червена течност с
неустановен произход в дерето между бул.
„Владислав Варненчик“ и „Двете кули“.

РИОСВ – Варна
БДЧР
Община Варна
В и К Варна

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно трайно увреждане,
намаляване на площта и фрагментация на
неподвижни крайбрежни дюни с тревна
растителност в границите на плаж Шкорпиловци,
вследствие на автомобили, мотоциклети, каравани
и др.

РИОСВ - Варна

08.02.2018

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна проверка на
място с представители на община Тервел и БДДР не е установено
изтичане на течно тор от тръбата. Събраната вода под нея е видимо
чиста, без характерния мирис на торови води.
Сигналът е основателен. При извършената съвместна проверка с
представители на БДЧР и В и К, източникът е установен. Предвид
компетенциите на община Варна по ЗУТ и като собственик на
дъждовната канализация е дадено предписание за предприемане на
действия по компетентност – прекъсване на заустващата в
дъждовната канализация тръба.

Препратено писмо за предоставяне на информация до Община
Долни чифлик.

4

09.02.2018

Сигнално писмо

Препратени сигнали от кмета на общ. Девня
относно замърсяване на атмосферния въздух.

5

19.02.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно изливане на фекални
води по улица от тръба в местност „Ваялар“.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. На 04 и 05.02.2018 г. в АИС Изворите не
са регистрирани стойности над ПДК. В РИОСВ няма постъпили
уведомления за възникнали аварийни ситуации. От АС за СНИ
няма регистрирани стойности над НДЕ.

Община Варна
В и К Варна

Препратен по компетентност.

инж. Валери Станев Янев
Директор дирекция „КОС“
За Директор на РИОСВ
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