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 2018 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1

01.06.2018

Зелен телефон

Запрашаване на въздуха на ул. „Кирил и
Методий“ в гр. Провадия вследствие
полагане на в и к инфраструктура.

Община
Провадия

2

04.06.2018

Зелен телефон

Мъртъв делфин пред заведение „Хавай“ на
алея Първа в морската градина, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

3

04.06.2018

Зелен телефон

4

12.06.2018

Зелен телефон

5

12.06.2018

Зелен телефон

6

13.06.2018

Зелен телефон

7

14.06.2018

Зелен телефон

8

25.06.2018

Зелен телефон

9

26.06.2018

Зелен телефон

10

27.06.2018

Зелен телефон

Сигнал

Намерен мъртъв лебед пред заведение
„Хавай“ на алея Първа в морската градина,
гр. Варна.
Намерен кълвач с наранено ляво крило.
Предаден е на СЦ Зоопарк-Варна.
Намерена малка сова до административната
сграда на зоопарка в гр. Добрич.
На крайезерния път преди база „Казашко“
неправомерно горене на пластмаса и задимен
въздух.
Препариран мишелов в кв. „Чайка“ в „Мако
кафе“.
В с. Нова Камена, община Добрич разпилян
липов цвят до стопански двор.
Нерегламентирано сметище в центъра на с.
Невша, камион с рег. № РВ 4562 СВ изсипва
пръст.
Намерен мъртъв делфин в близост до
къмпинг „Космос“ в с. Дуранкулак.

Отговорна
институция

РИОСВ-Варна
РИОСВ - Варна

Предприети действия
Препратен по компетентност.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където е
намерен.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където е
намерен.
Екземплярът е настанен в ОП Зоопарк –спасителен център
Варна на основание чл 39.ал.2 т.2 от ЗБР.

РИОСВ - Варна

Извършена е проверка на място. Сигналът е неоснователен.

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

Екземплярът е иззет в полза на държавата. Съставен АУАН
за притежаването му.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен.

Община
Ветрино
РИОСВ-Варна

Препратен по компетентност.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където е
намерен.

11

28.06.2018

Зелен телефон

Труп на делфин на къмпинг „Крапец“ в с.
Крапец.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където е
намерен.

12

28.06.2018

Зелен телефон

Намерена малка сова в безпомощно
състояние в местност „Малка чайка“, гр.
Варна.

РИОСВ –
Варна

Екземплярът е настанен в ОП Зоопарк –спасителен център
Варна на основание чл 39.ал.2 т.2 от ЗБР.

РИОСВ –
Варна

Сигналът е основателен. При извършената проверка е
установено, че помпата в КПС не работи. Служители на „В и
К“ са прочистили тръбата и възстановили работата на
помпата.

РЗИ-Добрич

13

29.06.2018

Зелен телефон

В гр. Балчик се излива мръсен канал в
морето, до заведение „Каваците“ и се носи
силнамиризма на фекалии.

14

29.06.2018

Зелен телефон

Силна неприятна миризма от фермите на
фирма „Ивон 2“ в с. Дъбовик, община
Генерал Тошево.

15

29.06.2018

Зелен телефон

Намерена костенурка в гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Препратен по компетентност.
Сигналът е основателен.
спасителен център.

Екземплярът

е

изпратен

в

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

1

7.06.2018

Сигнално писмо
по
електронна
поща

Сигнално писмо за обгазяване със задушлив,
черен пушек от Северна промишлена зона на
ул. „Тролейна“.

2

8.06.2018

Сигнално писмо
по
електронна
поща

3

13.06.2018

Сигнално писмо
по
електронна
поща

4

15.06.2018

Сигнално писмо
по
електронна
поща

5

18.06.2018

Сигнално писмо
по
електронна
поща

Сигнално писмо за замърсяване на Южен
плаж с множество мокри кърпички от
туристически кораби, град Варна.
Сигнално писмо за запрашен въздух в
следствие от дейността на терен за
рекултивация, находящ се в м. „Мимишона“
град Варна.
Сигнално писмо за непречистени отпадни
води формирани от автомивка на дружество
„Девня Тех“ ЕООД.
Сигнално писмо за изхвърляне на фреон и
масла от компресори в дере от фирма „Фонд
Респект“ ЕООД в ПИ 10135.4510.1031 гр.
Варна.

6

19.06.2018

Сигнално писмо
по
електронна
поща

Сигнално писмо за изсичане на малък парк
поради строеж на нова кооперация гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Морска
администрация

Сигналът е основателен. При извършената проверка е
установено нахлуване в помещението служещо за
почистване на комина и изгаряне на хартия, ленти от касови
апарати и др. Дадено е предписание за трайно ограничаване
на достъпа до помещението. Предписанието е изпълнено.
Вратата е заварена и е поставен катинар.
Препратен по компетентност.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на
място е установено, че терена за рекултивация не
функционира и няма нови засипвания.

РИОСВ-Варна
БДЧР-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна
проверка не е установено заустване на непречистини
отпадъчни води.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е
установено замърсяване на дерето.

Община Варна

Препратен по компетентност.

7

27.06.2018

Сигнално писмо
по
електронна
поща

8

27.06.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо за проверка относно
нападения на лисици в село Паскалево,
община Добричка.
Сигнално писмо за нерегламентирано
сметище до военното поделение в м-ст
„Побити камъни“.

ДГС Добрич

Община Аксаково

Сигналът е предаден на ДГС Добрич.

Препратен по компетентност.

ДИРЕКТОР:

инж. Валери Станев Янев
Директор дирекция „КОС“
За Директор на РИОСВ
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