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 ЮНИ 2017 ГОДИНА
№
по
ре
д

Дата

Постъпил
сигнал

1

03.06.2017

Зелен телефон

Засипване с пръст на терен до пристанище ВарнаЗапад.

РИОСВ - Варна

2

04.06.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа в КК “Камчия”, до
ресторант „Кристал“.

РИОСВ - Варна

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия
Сигналът е основателен.
Сигналът е неоснователен. Н а основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР

екземплярът остава на място където е намерен.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР

птицата е в добро състояние и се пуска в подходящ за вида
район

3

05.06.2017

Зелен телефон

Намерен малък бухал или сова, гр. Варна.

РИОСВ - Варна

4

05.06.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа пред хотел „Берлин“ в КК
„Златни пясъци“.

РИОСВ - Варна

5

05.06.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа на „Кални бани“, гр.
Варна.

РИОСВ - Варна

6

05.05.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа на рибарите в кв.
Аспарухово, гр. Варна.

РИОСВ – Варна

екземплярът остава на място където е намерен.

7

13.06.2017

Зелен телефон

Ранен делфин плува в морето в КК „Камчия“, след
руския комплекс, в посока къмпинг „Рай“, при
заведение „Балатон“.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

8

15.06.2017

Зелен телефон

Засипване на влажните зони край Повеляново.

РИОСВ – Варна

Ситналът е неоснователен.

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР

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

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

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР
9

23.06.2017

Зелен телефон

Бедстваща кукумявка в кв. Галата.

РИОСВ – Варна

птицата е в добро състояние и се пуска в подходящ за вида
район

10

24.06.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин в КК „Албена“, между 13 и 14
спасителен пост.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР

11

24.06.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин до южен плаж, заведение ”Куба“
бар.

РИОСВ – Варна

екземплярът остава на място където е намерен.

12

25.06.2017

Зелен телефон

В гр. Балчик замърсяване на въздуха от товарене на
кораб с жито.

Община Балчик

Препратен по компетентност

13

27.06.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин на централния плаж на с. Крапец.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен.

14

28.06.2017

Зелен телефон

От комина на хотел „Вежен“ – черен дим; обгазява
района и се усеща неприятна миризма (до
Свободния университет).

РИОСВ-Варна
Община Варна

След извършена проверка на място е установено, че се използват
два котела с мощност под 0,5 MW и сигнала е препратен по
компетентност на община Варна.

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

01.06.2017

Сигнално писмо по
елктронна поща

Сигнално писмо относно публикувана обява в
интернет сайт за продажба на препарирана
костенурка карета.

РИОСВ-Варна

При проверка на посочения линк от сигналоподавателя, е
установено, че обявата не е налична.

2

01.06.2017

Сигнално писмо по
елктронна поща

Сигнално писмо относно отглеждане в плен на
шипоопашата костенурка.

РИОСВ-Варна

При проверка в посочения линк от сигналоподавателя към
профила на продавача на екземпляра, е установено че няма достъп
до публикацията на обявата.

3

06.06.2017

Жалба

4

07.06.2017

Жалба

5

08.06.2071

Жалба

6

12.06.2017

Жалба

7

13.06.2017

Сигнално писмо

8

13.06.2017

Жалба

9

14.06.2017

Сигнално писмо

Жалба относно преливане на отпадъчни води от
ревизионна шахта на градската канализация в
двора на имот, находящ се на ул. „Цар
Освободител“ № 36 в гр. Провадия.
Жалба относно преливане на битово-фекални води
на уличното платно, бул. „Осми Приморски полк“,
след ТУ-Варна, гр. Варна.
Препратена жалба от МОСВ относно извършване
на незаконни дейности на терен в землището на с.
Кранево, общ. Балчик.
Жалба относно преливане на отпадъчни води в
мази на жилищна сграда, гр. Варна, ул. „Неофит
Бозвели“ № 57 Б, вследствие на нарушена
канализационна мрежа.
Сигнално писмо относно периодично запушване с
битови отпадъци на канализационна тръба, ул.
„Дръзки“ № 17-23, гр. Варна.
Жалба срещу изграждането на приемопредавателна станция на покрива на пощенски
клон № 10 в гр. Варна от „БТК“ ЕАД.
Препратено сигнално писмо от МОСВ относно сеч
на дървета в защитена зона.

Община Провадия

Препратен по компетентност.

Община Варна
„В и К – Варна“
ООД

Препратен по компетентност.

РИОСВ-Варна

Жалбата е неоснователна. При извършена проверка на терен в
присъствието на жалбоподателя не са установени дейности в
границите на защитени територии и увреждане на дюни.

Община Варна
„В и К – Варна“
ООД

Препратен по компетентност.

„В и К – Варна“
ООД

Препратен по компетентност.

РЗИ-Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. За имота има съгласувано от РИОСВВарна инвестиционно предложение.

10

21.06.2017

Жалба

Жалба от живущите в СО „Ален мак“ относно
замърсяване на атмосферния въздух и шум в
района, вследствие дейността на „Перота Холдинг“
ООД.

11

22.06.2017

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно извършваща се дейност от
автобояджийски услуги в гр. Варна.

12

23.06.2017

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно публикувана обява в
интернет сайт за продажба на костенурка карета.

13

26.06.2017

Сигнално писмо

14

28.06.2017

Жалба

15

29.06.2017

Жалба

Сигнално писмо относно замърсяване на вътрешен
двор на кабинет по алтернативна медицина,
находящ се на ул. „Бели лилии“ № 15, гр. Варна с
кучешки изпражнения, урина и косми чрез
водосточна тръба.
Жалба относно отглеждане на животни (телета и
прасета), както и изпразване на шахта в същия
имот, находящ се на ул. „Бузлуджа“ в гр. Суворово.
Жалба от парк хотел „Москва“, касаеща
преустановяване от страна на община Долни
Чифлик на услугите по събиране и транспортиран
на битовите отпадъци на хотела.

Община Варна

-

Препратен по компетентност.

Сигналът е анонимен. Приет за сведение.

РИОСВ-Варна

При проверка на посочения линк от сигналоподавателя се
установи , че обявате не е налична.

Община Варна

Сигналът постъпва за трети път. Два пъти е препращан в община
Варна за предприемане на действия по компетентност. На сигнало
подателя е изпратено писмо в което са му разяснени
компетенциите на РИОСВ.

Община Суворово

Препратен по компетентност.

Община Долни
чифлик

Препратен по компетентност

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ
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