РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2014 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

1.

06.01.2014 г.

“Зелен телефон”

От канализацията на ул. “Моряшка” в кв.
Аспарухово се носи силна миризма на ацетон.

РИОСВ – Варна

2.

07.01.2014 г.

“Зелен телефон”

Сеч на дървета в Резерват “Камчия”.

РИОСВ – Варна
Общ. Долни Чифлик

3.

09.01.2014 г.

“Зелен телефон”

В кв. Повеляново се усеща миризма на
изгорели газове

РИОСВ - Варна

4.

10.01.2014 г.

“Зелен телефон”

Ранена граблива птица на летище Варна

РИОСВ – Варна

Отговорна
институция

Предприети действия
Извършен е обход на района, при който не е установена миризма
на ацетон, както и промишлени производства и източници на
миризми.
Извършена е съвместна проверка с сигналоподавателя от ДЛС
Шерба. Констатирани са 100 бр. отсечени дървета с цел по –
лесно бране на листа от бръшлян.Сигнала е препратен към
Кмета на община Долни чифлик за извършване на проверка и
изясняване на обстоятелствата.
Извършена е проверка. Данните от АИС “Изворите” не показват
превишения
на
средночасовите
пределнодопустими
концентрации
Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът , посочен
в сигнала.

5.

14.01.2014 г.

“Зелен телефон”

Черен, гъст дим се носи над с. Езерово, общ.
Белослав

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка. На 14.01.2014 г. е постъпило
уведомление от “ТЕЦ – Варна” ЕАД, с. Езерово за разпалване на
котел №2. По данни от АИС “ТЕЦ – Варна” няма регистрирани
превишения на средночасовите пределнод1опустими
концентрации.

6.

27.01.2014 г.

“Зелен телефон”

Намерен малък мишелов със счупено крило в
гр. Каварна

РИОСВ - Варна

Птицата е прегледана от ветеринарен лекар.Екземплярът е в
добър жизнен статус и е освободена в подходящ за вида район.

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

2.

03.01.2014 г.

17.01.2014 г.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно замърсяване на
въздуха от заводите край гр. Варна

РИОСВ - Варна

Цитирания времеви интервал в сигналите става въпрос за
локални и линейни източници на газови емисии с битов и
транспортен характер.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно неприятни миризми
вследствие на изливащи се отпадни води в
реката от мандрата в с.Генерал киселово, общ.
Вълчи дол

РИОСВ - Варна

Извършена е проверка. Не е установено изтичане на отпадъчни
води.

3.

23.01.2014

Жалба

4.

28.01.2014 г.

Сигнално писмо

5.

30.01.2014 г

Жалба

Относно обгазяване на жилищна сграда от
парна инсталация собственост на община
Варна.

Община Варна

Извършена е проверка на място, при която е установено, че
котела не подлежи на контрол, а димните газове се изпускат в
атмосферата чрез комина на жилищната сграда

Сигнално писмо относно запушване на
каналните шахти в близост до града под
могила в гр. Игнатиево

Община Аксаково

Жалбата е препратена до Община Аксаково за предприемане на
действия по компетентност.

Жалба относно химическо чистене “Свежест”
на ул. “Сан Стефано” №5 гр. Варна изхвърлят
препарати с неприятна миризма

РИОСВ - Варна

Предстои извършване на проверка на място.

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Януари 2014 г. са 6 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по
електронна поща, жалби и сигнални писма са 5 броя сигнали за месец Януари 2014 г.
ДИРЕКТОР:

/П/
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

Съгласувал:

Директор на Дирекция “КОС” В. Станев ………………………….дата …………………..2014 г.
Директор на Дирекция “ПД” Пл. Ташев ……………………….дата ………………… 2014 г.
Изготвил:
Ст. специалист ТД по АО в дирекция “АФПД” Шенай Реджебова .......................................... дата ......................... 2014 г.

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

