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 2017 ГОДИНА

№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1

01.11.2017

Зелен телефон

Изхвърляне на строителни отпадъци и пръст в
дере преди кв. Виница (мостапреди кв. Виница –
вдясно) от камион с рег. № В 3438 КА.

Сигнал

2

07.11.2017

Зелен телефон

Кълбета дим и замърсяване на въздуха от малко
промишлено предприятие, което се вижда от
шоурума на „Тойота“, гр. Варна.

3

07.11.2017

Зелен телефон

По пътя за с. Каменар, местност “Пчелина”,
камиони изливат фекалии в мръсния канал; усеща
се неприятна миризма в района.

4

08.11.2017

Зелен телефон

5

08.11.2017

Зелен телефон

6

10.11.2017

Зелен телефон

7

10.11.2017

Зелен телефон

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и
образуване на сметище на входа на с. Медовец,
общ. Дългопол.
В с. Въглен, общ. Аксаково се усеща неприятна
миризма; от сметището летят найлонови торбички
към селото, тъй като сметището не се запръстява
редовно.
Замърсяване на Белославско езеро в района на кв.
Повеляново, в близост до „Агрополихим“; голямо
петно във водата около 500 м с млечно-син цвят.
В гр. Добрич, ул. „Калиакра“, срещу бившия
медицински институт, автосервиз гори отпадъци
и замърсява въздуха в района.

Отговорна
институция

Предприети действия

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място при която
е установено, че производствените помещения се отопляват с три
броя самоделно изработени печки в които се горят дървесни
отпадъци от дейността на дружеството. На управителя са дадени
предписания.

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. При проверка е установено, че дерето е
засипано със строителни отпадъци и изкопани земни маси. На
кмета на с. Медовец е дадено предписание за отстраняване на
замърсяването, а на кмета на община Дългопол е възложено
извършването на последващ контрол и да уведоми РИОСВ-Варна, в
срок до края на 2017 г.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на място. Не е
установено разпространение на миризми.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено наличие на петно във водата.

Община Добрич

Препратен по компетентност.

8

14.11.2017

Зелен телефон

В кв. Аспарухово се усеща непрекъснат
нискочестотен шум, вероятно от корабите.

9

14.11.2017

Зелен телефон

10

17.11.2017

11

12

21.11.2017

24.11.2017

РЗИ-Варна

Препратен по компетентност.

В с. Добри дол е изграден овчарник в
непосредствена близост до жилищна сграда;
всички фекалии с багер се изхвърлят до оградата
на къщата.

Община Аврен

Препратен по компетентност.

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа пред хотел „Прибой“;
местност „Прибой“.

РИОСВ – Варна

Зелен телефон

В с. Слънчево, общ. Аксаково, от свинекомплекс
„Манекс сън“, отпадни води се изливат в нива
пред входа му, където има изградено
хвостохранилище и на вада се стича по шосето;
носи се миризма на фекалии в района.

РИОСВ – Варна

Зелен телефон

Замърсяване на пристанището в гр. Балчик,
оранжева течност по повърхността на водата.

РИОСВ-Варна
БДЧР
Морска
администрация

Сигналът е неоснователен.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място е
установено събиране на дъждовни води пред входа в следствие на
обилните валежи през предходните дни. Събирането на водите се
дължи на запушен водосток в следствие на което водите преливат
по уличното платно.
Сигналът е основателен. Извършена е съвместна проверка с БДЧР,
при която е потвърдено наличието на ръждиво – червеникаво петно
по повърхността в районите на кейовите стени. Не е установен
брегови източник на замърсяване.

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

01.11.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно изхвърляне на стари
бордюри в дере от работниците, които
ремонтират магистрала „Хемус“ в района на 406
км в посока гр. Варна.

Обласно пътно
управрлениеВарна

С писмо на „Областно пътно управление – Варна“, са дадени
предписания за извършване на проверка и уведомяване на РИОСВВарна, за резултатите и предприетите действия.
В резултат на проверката – сигнала е неоснователен.

2

03.11.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно сеч на дървета на
територията на резерват „Камчия“.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен.

3

08.11.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно продажба в интернет
сайт на препариран мишелов в гр. Добрич.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. За публикуваната обява е уведомена
Районна прокуратура-Добрич.

4

27.11.2017

Сигнал от
електронни медии

Сигнал относно багер, който разкопава степите в
ЗЗ „Комплекс Калиакра“.

РИОСВ-Варна

Извършени са проверки на място. За изясняване на
обстоятелствата са изпратени писма до Община Каварна и
Напоителни системи – клон Черно море.

5

28.11.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо за пушек от комина на заведение
„Магнолия“ в ж.к. Владислав Варненчик.

Община Варна

Препратен по компетентност.

6

29.11.2017

Препратен сигнал
от МОСВ

Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух в с.
Доброплодно.

РИОСВ-Варна

Предстои извършване на проверка.

7

30.11.2017

Препратен сигнал
от РЗИ-Варна

Сигнал относно складиране на използвани съдове
за събиране на отпадъци в имот в СО „Франга
дере“ – метални и пластмасови контейнери, които
са във видимо лошо състояние и от които се носи
неприятна миризма.

Община Варна

Сигналът е адресиран до компетентния орган – община Варна и е
приет за сведение.
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