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 АПРИЛ 2016 ГОДИНА
№ по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1.

01.04.2016

Зелен телефон

На цветния пазар до Катедралата в гр.Варна,
продават Залист подезичен, като част от декорация
на букети.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. Видът Залист подезичен е включен в
приложение 4 на ЗБР, но не подлежи на регулирана ползване.

2

04.04.2016

Зелен телефон

Сигнал за намерена глава на делфин на плажа на
Аспарухово, пред заведение „Ред Рок“.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т. 4 от ЗБР, екземплярът да остане на място.

3

05.04.2016

Зелен телефон

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. Извършват се ремонтни дейности на
съществуващ преместваем обект.

4

06.04.2016

Зелен телефон

Община Варна

Препратен по компетентност.

5

07.04.2016

Зелен телефон

Община Варна

Препратен по компетентност.

6

11.04.2016

Зелен телефон

Намерен умрял делфин до Морска гара – Варна, от
външната страна до вълнолома.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т. 4 от ЗБР, екземплярът да остане на място.

7

11.04.2016

Зелен телефон

Сигнал за намерен умрял делфин в КК “Албена”,
до яхтеното пристанище.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

8

12.04.2016

Зелен телефон

В Орлово блато, от страна на с. Крапец, двама
души с надуваема лодка ловят риба.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. Не е установено навлизане в границата на
ЗМ „Дуранкулашко езеро“с надуваеми лодки, както и извършване на
риболов.

9

13.04.2016

Зелен телефон

Сигнал за задушлива/неприятна миризма в района
на ЗПЗ, под “Варна Комерс”.

Община Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено наличие на миризма.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Дадени са предписания за представяне на
план с мерки за недопускане на миризми, извън границите на
производствената площадка и присушаване на образувано заблатяване
до земнонасипен канал.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Сигнал за строеж на плажната ивица в
с.Шкорпиловци на северен плаж в ляво от
естакадата, копае се с багер.
Сигнал за запрашен въздух в кв. „Бриз“, ул.
„Индржишка Кръстева“ № 9, над езиковите
гимназии, в следствие на строежи в района.
Сигнал от вилна зона “Траката“ между ул. „8-ма“ и
ул. „12-та“ има строителен обект, където редовно
се изгарят строителни отпадъци и обгазяват района.

10

14.04.2016

Зелен телефон

Сигнал за нетърпима миризма в района на
свинекомплекса в с. Слънчево.

11

14.04.2016

Зелен телефон

До Института по хидро- и аеродинамика – Варна,
изхвърляне на строителни и други видове
отпадъци, от които се носи неприятна миризма.

Предприети действия

12

25.04.2016

Зелен телефон

Разлив на нефтопродукти в дере, минаващо през
КК “Св. Св. Константин и Елена”.

13

25.04.2016

Зелен телефон

Замърсяване с фекални отпадъци от дейността на
конната база до с. Доброглед, на поляна в близост
до селото.

РИОСВ - Варна

Община Аксаково

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна проверка с
БДЧР не е установено замърсяване с нефтопродукти. При проверката
от страна на БДЧР е взета водна проба от водите на мястото на
вливането на дерето в Черно море.
Препратен по компетентност.

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

04.04.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно изсичане на дървета и
незаконен строеж на паркинг, беседка и кът за
отдих около блок 161, жк „Младост“, гр. Варна.

Община Варна

Препратен по компетентност.

2

08.04.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно замърсяване на плаж
Камчия с моторно масло.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна проверка с
БДЧР не е констатирано замърсяване.

3

12.04.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно нерегламентрирано
отглеждане на прасета и кокошки в обект на
територията на гр. Белослав.

РИОСВ - Варна

Сигнала е неоснователен. При извършената съвместна с община
Белослав проверка на място не е установено изтичане на отпадъчни
води от имота.

4

20.04.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо за замърсяване на въздуха от
червен прах, образуващ се при силен вятър от
кортовете на стадион „Спартак“.

Община Варна

Препратен по компетентност.

5

21.04.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо за изложба на декоративни
животни в Морската градина на гр. Варна.

РИОСВ - Варна

Нарушения не са костатирани. Сигналът е неоснователен.

6

22.04.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно замърсяване на околната
среда от пункт за изкупуване на вторични суровини
в кв. Кайсиева градина, гр. Варна

РИОСВ - Варна

Предстои извършване на проверка.

7

26.04.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно замърсяване на въздуха от
изгаряне на автомобилни гуми на ул. „Прилеп“, гр.
Варна

Община Варна

Препратен по компетентност

Сигнално писмо

Сигнално писмо за нерегламентирано изпускане на
води от Шабленски езерен комплекс в Черно море

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Установено е изтичане на езерните води към
Черно море, които са оформили канал. В района не са установени
следи от навлизане на тежка техника. Езерото се е отворило по
естествен начин.

8

26.04.2016
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