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 2017 ГОДИНА
№ по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1.

01.02.2017

Зелен телефон

2

02.02.2017

3

Отговорна
институция

Предприети действия

Намерен мъртъв лебед на плажа между Топлата
вода и Втора буна в гр. Варна.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
екземплярът остава на мястото където е намерен.

Зелен телефон

Намерен лебед изцапан с мазут на Морска гара в
гр. Варна

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
екземплярът остава на мястото където е намерен.

03.02.2017

Зелен телефон

От разсадник, намиращ се от „Метро“ в посока
крайезерния път, се горят отпадъци и се носи
неприятна миризма в района.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
констатирано горене на отпадъци и наличие на миризми.

4

04.02.2017

Зелен телефон

Багери насипват пръст в района на с.
Страшимирово, посока Варна – Запад.

РИОСВ – Варна

5

04.02.2017

Зелен телефон

Намерен мъртъв лебед в рибарското селище на
Траката.

РИОСВ – Варна

6

05.02.2017

Зелен телефон

Намерена мъртва забулена сова на Шабленска
тузла.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
екземплярът остава на мястото където е намерен.

7

06.02.2017

Зелен телефон

Намерен мъртъв лебед в КК „Слънчев ден“, до
хотел „Спорт Палас“.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
екземплярът остава на мястото където е намерен.

8

13.02.2017

Зелен телефон

В района на с. Дуранкулак има капани за птици.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

9

14.02.2017

Зелен телефон

Намерен ранен орел до хотел „Ла Мер“, Кабакум.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
екземплярът е настанен за лечение в Зоологическа градина –Добрич.

10

16.02.2017

Зелен телефон

Намерен ранен ястреб в местност „Доброгледски
лозя“, гр. Белослав.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

Зелен телефон

Засипване на зелените площи със земни маси в с.
Казашко; между селото и езерото.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. При извършената проверка е установено
насипване на терена с изкопани земни маси за изпълнение на
вертикална планировка за изграждане на парк. За дейностите по
третиране на отпадъци дружеството няма разрешително. Предстоят
последващи действия.

11

17.02.2017

Сигнал

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място е
установено извършване на строителни работи за изграждане на
жилищна сграда.
Сигналът е основателен. Намерени са два мъртви екземпляра от вида
ням лебед и на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР екземплярите са
оставени на мястото където са намерени.

Сигналът е неоснователен. При извършената незабавна проверка на
място е извършен контрол на качеството на атмосферния въздух с
апаратура за експресно определяне на 24 бр. замърсители. Няма
задействани аларми.
Сигналът е основателен. На територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“
в северозападната част на “Орлово блато”, част от защитената
територия, до пътя в посока къмпинг „Космос“, земл. с. Дуранкулак,
общ. Шабла, е констатирано, че има действащ пожар. Същият е
овладян своевременно. Засегната площ е около 1 дка.

12

17.02.2017

Зелен телефон

В района н пристанище Варна – Запад се усеща дим
и мирис на амоняк.

13

17.02.2017

Зелен телефон

Пожар в ЗМ „Дуранкулашко езеро“.

РИОСВ - Варна

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

14

23.02.2017

Зелен телефон

Замърсяване на въздуха с прахови частици и шум
от пункт за рязане на дърва „Дърва за огрев“ в кв.
Възраждане 3, до старата газостанция. Теренът е
разположен върху тревна площ и е нарушен
хумусния слой.

15

23.02.2017

Зелен телефон

Намерен мъртъв лебед в КК „Златни пясъци“, пред
хотел „Нимфа“.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
екземплярът остава на мястото където е намерен.

16

28.02.2017

Зелен телефон

Автосервиз на ул. „Подвис“, до бл. 22 гори гуми;
излиза черен дим и се носи неприятна миризма.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено горене на отпадъци и наличие на следи от горене.

17

28.02.2017

Зелен телефон

В централния подлез, изхода към Катедралата, се
продават кокичета и минзухари.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Съставен е АУАН.

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

01.02.2017

Сигнално писмо по
елктронна поща

2

02.02.2017

Сигнално писмо по
елктронна поща

3

03.02.2017

Сигнално писмо по
елктронна поща

4

07.02.2017

Сигнално писмо по
елктронна поща

5

07.02.2017

Сигнално писмо по
елктронна поща

Сигнално писмо относно намерен прилеп, гр.
Варна.

Сигнално писмо относно замърсяване на
атмосферния въздух на територията на с.
Доброплодно, общ. Ветрино.

Сигнално писмо относно тежка миризма от
химическо чистене под ресторант „Гардения“, гр.
Добрич.
Сигнално писмо относно разпространение на
неприятна миризма и пушек в кв. Младост, до
Изчислителния център от разглобяване на коли,
горене на кабели и гуми.
Сигнално писмо относно дейността на автоморга в
с. Тополи.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е
установено наличие на два котела на твърдо гориво, като в единия се
изгарят изрезки от ПДЧ плоскости и парчета от дървени палети.
Комина на единия котел е под билото на съседната сграда. На
управителя на дружесвото са дадени предписания за увеличаване
височината на комина и преустановяване изгарянето на ПДЧ
плоскости и парчета от дървени палети. Предстоят последващи
действия.

РИОСВ - Варна

Сигналът е оттеглен.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено горене на кабели и гуми, както и разглобяване на МПС.

РИОСВ – Варна

При извършената на място проверка не е установено изгаряне на
отпадъци. По отношение дейността на автоморгата са изискани
документи с предписание. Работата по сигнала продължава.

6

09.02.2017

7

09.02.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно разглобяване на
автомобили на 100 м. от преливник на р. Камчия.

8

13.02.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно нерегламентирано
сметище в гр. Каварна, кв. Хаджи Димитър, в
посока плажа.

9

20.02.2017

Жалба

Жалба относно извършване на ремонтни дейности
от автосервиз на ул. „Тодор Влайков“ № 19.

Община Варна

Препратен по компетентност.

10

20.02.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно изгаряне на автомобилни
гуми в кв. Владиславово, до бл. 222.

РИОСВ-Варна

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

11

24.02.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно продажба на препариран
екземпляр от вида Червеногуша гъска, чрез обява в
интернет сайт.

РИОСВ-Варна

12

24.02.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно продажба на препариран
екземпляр от защитен вид кос, чрез обява в
интернет сайт.

РИОСВ-Варна

13

24.02.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно сеч в гората при с.
Дъбравино, общ. Аврен.

РИОСВ-Варна

24.02.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно продажба на препариран
екземпляр от вида Карета, чрез обява в интернет
сайт.

14

Сигнално писмо относно заплащане на продуктова
такса от заведения „Балканска скара“.

Сигналът е основателен. При извършената проверка на 3 бр. обекти е
установено, че стопанисващите дружества не са заплатили продуктова
такса. Дадени са предписания за внасяне на таксата по сметката на
ПУДООС.
Сигналът е основателен. При проверката на място е установено
наличие на не по-малко от 20 МПС в частен двор. Дадено е
предписание да се предадат в център за разкомплектоване.
На кмета на община Каварна е дадено предписание за предприемане на
действия за ограничаване на достъпа до депото, в т.ч. предотвратяване
изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места и/или създаването на
незаконни сметища и организирване на почистването им.

Сигнално писмо по
електронна поща

РИОСВ – Варна

РИОСВ-Варна

Община Каварна

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Сигналът е препратен до Районна прокуратура
– Добрич за проверка за наличие на извършено престъпление, съгласно
Глава осма, Раздел I от Наказателния кодекс.
Сигналът е основателен. Сигналът е препратен до Районна прокуратура
– Варна за проверка за наличие на извършено престъпление, съгласно
Глава осма, Раздел I от Наказателния кодекс.

Препратен по компетентност до ТП ДГС-Варна.
Сигналът е основателен. Сигналът е препратен до Районна прокуратура
– Варна за проверка за наличие на извършено престъпление, съгласно
Глава осма, Раздел I от Наказателния кодекс.

инж. Валери Станев Янев
Директор дирекция „КОС“
За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 40/20.02.2017 г.
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