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 2019 ГОДИНА
№
по
ред
1

2

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Зелен телефон

От комин във фабрика „Христо Ботев“, гр.
Варна, периодично излиза жълт дим.

РИОСВ Варна

02.01.2019

07.01.2019
Зелен телефон

3

11.01.2019

4

11.01.2019

Зелен телефон

Зелен телефон

5

Отговорна
институция

Сигналът е основателен и касае изгаряне на дървесни
отпадъци от дейността на цех за производство на пана
в самоделна печка за отопление. Дадено е
предписание за недопускане изгарянето им.
Сигналът е неоснователен. При извършена проверка
на място не е установена продажба защитени видове
птици.

Продажба на защитени видове птици под
Аспарухов мост, гр. Варна.

РИОСВ Варна

Замърсяване в района на пристанище ВарнаЗапад между 10-то и 11-то кейово място.

РИОСВ Варна

Сигналът е неоснователен. Не е установено
замърсяване от обекта на кейовото място.

РИОСВ Варна

Сигналът е основателен. Проверени са два обекта в
района на ЗПЗ. Издадени са предписания на
дружествата за почистване на коритото на дерето от
натрупаните циментови утайки и да се премахне
тръбопровода, заустен в дерето непосредствено под
бетонов възел.
Сигналът е основателен и касае изгаряне на дървесни
отпадъци за отопление от дейността на 2 цеха за
производство на мебели и цех за производство на
метални изделия. Съставени са 2 АУАН по ЗУО.
Дадени са предписания за недопускане изгарянето на
отпадъци, класификация на отпадъците по ЗУО и
извършване на СПИ на емисиите, изпускани в
атмосферния въздух от бояджийна камера.

Изхвърляне на отпадъци в дере от фирма
„КУЛ“ ООД, която се намира в ЗПЗ, гр.
Варна.
РИОСВ Варна

14.01.2019

Зелен телефон

Предприети действия

Силно задимяване и остра миризма от
комини на мебелна фабрика РУДИ АН.

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

7

8

Зелен телефон

Замърсяване на река Камчия на 100 м преди
стоянката с лодките, се изливат отпадъчни
води от рибарското селище.

Зелен телефон

Силна задушлива миризма от фурна в
жилищна сграда на ул. Русе, гр. Варна.

15.01.2019

16.01.2019

Зелен телефон

17.01.2019

10

17.01.2019

11

18.01.2019

12

Препратен по компетентност до община Аврен.

Община Варна

Сигналът е неоснователен. Дадено е предписание за
привеждане височината на изпускащото устройство
(комин) в съответствие с изискванията на
нормативната уредба..
Сигналът е основателен и касае изгаряне на дървесни
отпадъци за отопление от дейността на 2 цеха за
производство на мебели и цех за производство на
метални изделия. Съставени са 2 АУАН по ЗУО.
Дадени са предписания за недопускане изгарянето на
отпадъци, класификация на отпадъците по ЗУО и
извършване на СПИ на емисиите, изпускани в
атмосферния въздух от бояджийна камера.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия по компетентност.

РИОСВ Варна

16.01.2019

9

РИОСВ Варна

Зелен телефон
Зелен телефон

Замърсяване на въздуха от мебелна фабрика
РУДИ АН, силна миризма на изгорели
плоскости.

Застрояване на детска площадка в паркинг
на ул. Братя Георгиевич, гр. Варна.
Зад заводите на Девня Цимент се издига
дим, който замърсява околната среда.

Зелен телефон

Три рибарски мрежи в югоизточния край на
Дуранкулашкото езеро, срещу ресторант
„Златна рибка“.

Зелен телефон

В ПП Златни пясъци, местност Перчемлията
се извършва незаконна дейност: рязане на
дървета, заграждане с огради, копаене,
изкореняване на борове, с цел застрояване.

23.01.2019

Община Варна
Община Девня
РД ПБЗН Девня
РИОСВ Варна

РИОСВ Варна

РИОСВ Варна
Дирекция ПП
„Златни пясъци“

Сигналът е основателен. Задимяването е вследствие
възникнал пожар на територията на бивша кариера, в
която на открито се съхраняват складирани бали от
слама. Балите са собственост на „Агрополихим“ АД и
се използват за гориво на котлите на дружеството.
Извършени са три пробовземания на границите на с.
Чернево, с. Кипра и гр. Девня. По всички
контролирани
замърсители
няма
задействани
алармени стойности на апаратурата за експресно
определяне „GASMET. Контролът за КАВ продължи
да се осъществява непрекъснато по резултатите от
АИС “Изворите” гр. Девня и мобилната автоматична
станция, разположена на границата на гр. Девня.
При извършена съвместна проверка с представител на
ИАРА-Добрич, от ЗМ „Дуранкулашко езеро“ са
извадени два броя рибарски мрежи на неизвестни
извършители и унищожени.
Извършена е проверка на място, във връзка с която е
изпратена покана на собственика на имота за
изясняване на обстоятелствата. Дирекция ПП „Златни
пясъци“ е уведомена по компетентност. Проверката
по сигнала продължава.

13

14

15

16

РИОСВ Варна

24.01.2019
Зелен телефон

В кк Албена в ПИ № 39459.507.510, в района
на Балтата, маркират дървета за изсичане.

Зелен телефон

Силно задимяване и лоша миризма от
изгорели гуми и строителни отпадъци от
строителен обект, който се намира в ж.к.
Бриз, ул. доц. д-р Индржишка Кръстева.

Зелен телефон

Обява в сайта OLX.bg за продажба на двойка
черни лебеди.

24.01.2019

28.01.2019

28.01.2019

Община Варна

РИОСВ Варна

Изтичане на червена вода в канал, намиращ
се в ЗПЗ до подстнация Максуда, гр. Варна.

Община Варна
РИОСВ Варна

Замърсяване на въздуха от горене на
автомобилни гуми и пластмаси на бул.
„Княз Борис I“, след бензиностанция
„Шел“ в посока кк Златни пясъци.

Община Варна

Зелен телефон

17

29.01.2019
Зелен телефон

18

РИОСВ Варна

29.01.2019
Зелен телефон

Две рибарски мрежи в Дуранкулашко езеро.

Извършена е съвместна проверка с представители на
РДГ-Варна, ТП ДЛС Балчик и Община Балчик, във
връзка с постъпило в РИОСВ-Варна, писмо за наличие
на опасни дървета в имота. На терен са установени
опасни дървета, които са обозначени.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия по компетентност.

Сигналът е основателен. Предприети са действия по
установяване
на
самоличността
на
лицето
публикувало обявата.
Извършена е проверка на място. В посочения район на
гр. Варна, ЗПЗ не се констатира изтичане на оцветени
води от производствена дейност на обектите. В
северната си част дерето преминава подземно.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия по компетентност.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия по компетентност.
При извършена съвместна проверка с представител на
ИАРА-Добрич, от ЗМ „Дуранкулашко езеро“ са
извадени три броя рибарски мрежи на неизвестни
извършители.

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

9.01.2019

2

14.01.2019

Сигнално писмо
по
електронна
поща
Сигнално писмо
по
електронна
поща

Препратен
сигнал
за
ловуване
на
територията
на
защитена
местност
Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро.
Строителна дейност на плажната ивица в
землището на с. Шкорпиловци, община
Долни Чифлик.

РИОСВ Варна
ТП ДЛС Балчик
РИОСВ Варна

Сигналът е неоснователен. Сигналът е препратен на
ТП ДЛС Балчик за предприемане действия по
компетентност.
Сигналът е неоснователен. При проверка на място е
установено наличие на поставяем обект. Не са
установени нарушения на режимите на защитените
зони. С цел изясняване на обстоятелствата е изискана
допълнителна информация от Министерство на
туризма.

3

28.01.2019

4

28.01.2019

Сигнално писмо
по
електронна
поща
Сигнално писмо
по
електронна
поща

Сигнално писмо относно нерегламентирани
сметища на територията на община
Аксаково.
Сигнално писмо относно лошото състояние
и липсата на контрол в защитена местност
Побити камъни.

Община Аксаково
Община Белослав

Сигналът е препратен на община Аксаково за
предприемане действия по компетентност.

Община Аксаково
РИОСВ Варна

Сигналът е основателен. Сигналът касае изхвърляне
на непречистени отпадъчни води в дере и
замърсяване на площи със строителни и битови
отпадъци в ЗМ „Побити камъни“, група Слънчево-юг.
На фирма „Жар – месни продукти“ ЕООД са дадени
предписания със срокове за изпълнението им.
Нарушителите на замърсяванията със строителни и
битови отпадъци не са установени. На кметовете на
общините ща бъдат дадени предписания за
почистването им.

ДИРЕКТОР:
инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

