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 2019 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Отговорна
институция

Сигнал

Предприети действия

1

01.02.2019

Зелен телефон

Намерена бедстваща граблива птица в гр.
Провадия.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Птицата е намерена мъртва и
на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР е оставена на
място.
Сигналът е основателен. Птицата е намерена мъртва и
на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР е оставена на
място.

2

01.02.2019

Зелен телефон

Бедстваща птица мишелов, до овчарника в с.
Белоградец, община Ветрино.

РИОСВ-Варна

3

05.02.2019

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на
място. Дадени са предписания на две фирми за
почистване на дерето, със срок 15.03.2019 г.

4

07.02.2019

Зелен телефон

В ЗПЗ зад „БГ Агро“ (зърнобаза), от бетонов
възел се изливат води в дерето, вследствие
на което се циментира и се събират
отпадъци.
Силна миризма от завода Екоинвест в с.
Езерово.

РИОСВ-Варна

5

11.02.2019

Зелен телефон

Силна миризма от свинекомплекса в с.
Дъбовик.

Община Ген. Тошево

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка
на място не се констатира миризма с източник завода
за „Механично-биологично третиране на твърди
битови отпадъци и производство на модифицирано
гориво от отпадъци, собственост на „Екоинвест
асетс“ АД, с. Езерово.
Сигналът е препратен на община Генерал Тошево за
предприемане на действия по компетентност.

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

6

11.02.2019

Зелен телефон

Замърсяване на плажната ивица с нефтени
продукти в местност Тузлата, гр. Шабла.

РИОСВ-Варна
Община Шабла

7

11.02.2019

Зелен телефон

Нерегламентирано сметище на ул. „Явор“ до
пазар „Левски“, гр. Варна.

Община Варна

8

12.02.2019

Зелен телефон

Мъртва ушата сова до басейн „Алекси
Алексиев“, до морска гара, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

9

14.02.2019

Зелен телефон

Лебед със счупен крак в двора на имот в с.
Цонево, община Дългопол.

РИОСВ-Варна

10

15.02.2019

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

11

15.02.2019

Зелен телефон

12

19.02.2019

Зелен телефон

Ранена граблива птица, която не може да
лети в читалището на с. Калоян, община
Вълчи дол,
На бул. „Владислав Варненчик“, до МОЛ
Варна са отсечени дървета, до временно
преместваем обект.
По пътя Варна-Бургас, до с. Приселци са
изхвърлени пълни черни чували с
неизвестно съдържание.

13

22.02.2019

Зелен телефон

Силно задимяване от комина на ВВМУ “Н.
Вапцаров“, гр. Варна.

Община Варна

Община Аврен

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Извършени са съвместни
проверки от експерти на РИОСВ-Варна и Община
Шабла. Замърсяването е своевременно почистено от
заетите по проект „Работа“ към оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ към общината и със
съдействието на ПДНГ АД, гр. Шабла.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане на действия по компетентност. При
извършена проверка от инспектори към сектор
„УСКОР“ на община Варна е установено складиране
на строителни материали, необходими за изграждане
на нова техническа инфраструктура в района.
Сигналът е неоснователен.
Сигналът е неоснователен.
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „ЗоопаркСЦ“ Варна за лечение.
Сигналът е неоснователен. Птицата на основание чл.
39, ал. 2, т.12 от ЗБР е пусната на свобода в подходящ
за вида район.
Препратен по компетентност.

Сигналът е препратен на община Аврен за
предприемане на действия по компетентност. При
извършена проверка от инспектори към общината е
установено, че наличните чували са от почистване на
републиканската пътна мрежа от АПИ. Същите са
извозени до регламентирано за това място. Сигналът е
неоснователен.
Коминът е към отоплителната централа на ВВМУ „Н.
Вапцаров“, гр. Варна. Котлите са на работно гориво
природен газ. Предстои извършване проверка на
котелната централа.

14

22.02.2019

Зелен телефон

Зад ОДЗ „Делфинче“ в ж.к. „Възраждане“,
РИОСВ-Варна
Сигналът е основателен. При извършената проверка
гр. Варна има дере, в което тече искрящо
източника на замърсяването не е установен.
зелена вода.
Замърсяването е с краткотраен характер.
Зелен телефон
Силна миризма от свинекомплекс в с.
Община Ген. Тошево
Сигналът е препратен на община Генерал Тошево за
Дъбовик, община Генерал Тошево.
предприемане на действия по компетентност.
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА

15

28.02.2019

1

06.02.2019

Сигнално писмо
по електронна
поща

Замърсяване на въздуха от котел на парно на
ул.“Тодор Влайков“, гр. Варна.

Община Варна

2

06.02.2019

Сигнално писмо
по електронна
поща

Замърсяване на поляните, около Аксаковска
панорама до крепост Мъглиж.

Община Аксаково

3

06.02.2019

Сигнално писмо
по електронна
поща

Замърсени
и
запрашени
булеварди
„Владислав Варненчик“ и „Сливница“ по
време на ремонтни дейности в гр.Варна.

Община Варна

4

07.02.2019

Сигнално писмо
по електронна
поща

Изсичане на дървета
Евтимий“, гр. Варна.

ул.“Патриарх

Община Варна

5

15.02.2019

Сигнално писмо
по електронна
поща

Оцветяване на водите в канал в червен цвят
близо до ЗПЗ, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
Община Варна
БДЧР

на

Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане на действия по компетентност. При
извършена проверка от инспектори към сектор
„Екологичен контрол“ на община Варна е установено
наличие на функциониращ котел на твърдо гориво въглища в избеното помещение на къща. Сигналът е
неоснователен.
Сигналът е основателен и е препратен на община
Аксаково за предприемане на действия по
компетентност. При извършена проверка от
инспектори към общината е установено замърсяване с
отпадъци в държавен горски фонд. Сигналът е
препратен на ТП ДГС Варна за почистване.
Сигналът е основателен и касае реконструкцията на
бул. „Васил Левски“, гр. Варна и е препратен на
община Варна за предприемане на действия по
компетентност.
Препратен по компетентност.

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна
проверка от представители на РИОСВ-Варна, Община
Варна и БДЧР. Констатирано е включване на
производствени отпадъчни води в дъждовната
канализация на гр. Варна. На дружеството „Чайка“ АД
е дадено предписание за преустановяване на
заустването в дъждовната канализация и е съставен
АУАН.

6

15.02.2019

7

25.02.2019

Сигнално писмо
по електронна
поща
Сигнално писмо
по електронна
поща

Разрушаване на буната в гр. Балчик.

Областна
администрация Добрич

Нерегламентирано сметище между м-ст
„Добрева чешма“ и кв.“Виница“, гр.Варна.

Община Варна

Препратен по компетентност.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане на действия по компетентност. За
резултатите от проверката не сме уведомени.
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