РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА
ПЕРИОДА МЕСЕЦ МАРТ 2012 ГОДИНА
№
по
ред

Отговорен отдел
специалист

Предприети действия

Намерен малък бухал в гр. Добрич,
ул. “Баба Тонка” № 49.

Отдел “ПД” – ст.
експерт “ЗТ- Хр. Димов

Екземплярът е в добър жизнен статус. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от
ЗБР, птицата е пусната в подходящ за вида район.

Вх. № С-1251

Млада червеногуша гъска закачена за
далекопровод по пътя за къмпинг
“Космос” – Дуранкулак.

Отдел ПД” – ст.
специалист”КЗТ”- Г.
Петров

05.03.2012г.

Вх. № С-1305

40.

09.03.2012г

Вх. № С-1437

Намерена ушата сова със счупено
крило – гр. Варна, кв. Виница, ул.
“Цар Борис III” № 49.
Мъртъв лебед в кв. Аспарухово, м-ст
“Карантината”.

41.

12.03.2012г

Вх. № С-1453

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел
“КОС” – гл. експерт
“КОВ от СС” М.Милкова

При пристигане на място е установено, че птицата се е оплела в жица за
високо напрежение. С помощта на машина на енергоснабдяване, птицата е
спасена. Лявото крило е счупено. На основание чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗБР
птицата е настанена в спасителен център за лечение и отговорно пазене в
ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна.
Сигналът е неоснователен. При пристигане на място не е констатиран
цитираният в сигнала екземпляр.

42.

14.03.2012г

Вх. № С-1532

43.

14.03.2012г.

Вх. № С-1583

44.

16.03.2012

Вх. № С-1644

45.

16.03.2012

Вх. № С-1663

Намерени множество мъртви хищни
птици в с. Казашко.

46.

17.03.2012

Вх. № С-1669

В гр. Белослав в канала плуват
огромно количество фекалии,
изпуснати от свинекомплекса в с.

Дата

Постъпил
сигнал

37.

01.03.2012г.

Вх. № С-1250

38.

01.03.2012г.

39.

Сигнал

ПСОВ към “Областен диспансер за
психични
заболявания
със
стационар”
– гр.
Варна
не
функционира, в резултат на което се
замърсява Варненско езеро.
Мъртви хищни птици в с. Българево,
общ. Каварна, ветропарк до “Болата”.
По стария път за гр. Девня, разклона
за с. Игнатиево се горят гуми. Носи
се неприятна миризма и дим във
въздуха.
Мъртъв лебед на Трета буна, срещу
заведение “Хавай”, гр. Варна.

Отдел “ПД” – ст.
експерт “ЗТ- Хр. Димов
Отдел “КОС” – ст.
експерт “ЕПД” – Б.
Павлова
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов

Отдел “КОС” – гл.
експерт “КОВ от СС”
– М. Милкова

Намереният екземпляр е млад, без видими следи от наранявания. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР птицата е оставена на мястото, където е
открита.
Сигналът е неоснователен. При огледа на ПСОВ се установи, че
пречиствателните съоръжения по технологичния път на отпадъчните води
функционират.

Откритият екземпляр е в района на военното поделение в с. Българево.
Птицата е без видими следи от наранявания и фрактури. На основание чл.
39, ал. 2, т. 4 от ЗБР птицата е оставена на мястото, където е открита.
Инсталацията е в работен режим. Не е установено наличие на миризми
извън границите на площадката. Сигналът е неоснователен.

Обходена е плажната ивица между Първа и Трета буна. Не е констатиран
мъртъв екземпляр от вида лебед. Сигналът е неоснователен.
При оглед на района е открит екземпляр от вида мишелов, който отказва
да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗБР птицата е настанена в ОП
“Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене.
В близост е открит мъртъв екземпляр от вида пеликан. На основание чл.
39, ал. 2, т. 4 от ЗБР птицата е оставена на мястото, където е открита.
Извършена е проверка на “Манекс сън” Ад собственост на
свинеугоителен комплекс, с. Слънчево. При проверката е установено
изтичане на отпадъчна вода от площадката на комплекса в Харамийско

Слънчево.

47.

19.03.2012

Вх. № С-1700

Замърсяване на околната среда и на
въздуха на ул. “Царевец” № 36-38 и
ул. “Генерал Колев”.

Отдел “КОС” – ст.
експерт “ЕПД” – Б.
Павлова

48.

19.03.2012

Вх. № С-1701

На плажната алея до минералния
басейн са намерени мъртви лебеди.

49.

19.03.2012

Вх. № С-1725

От “Екарисаж-Варна” се носи
неприятна миризма.

Отдел “ПД” – мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “КОС” – ст.
експерт “ЕПД” – Б.
Павлова; гл. експерт
“АВ и ЛОС”– А.
Драгнева

дере. Анализа на взетата водна проба сочи превишение на
индивидуалните емисионни ограничения и дружеството е в процедура по
налагане на ежемесечна санкция.
На ул. “Царевец” и ул. “Генерал Колев” се извършват строителноремонтни работи на пътното платно. От строителната техника,
преминаващи частни автомобили и метеорологичните условия се
наблюдава неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух с прах.
След обстоен обход на плажната ивица между Първа и Трета буна, не са
констатирани мъртви екземпляри от вида лебед. Сигналът е
неоснователен.
При проверката е установена характерната за дейността на предприятието
миризма. При огледа на инсталациите озонаторните съоръжения работят.
В периода 17.30 – 18.00 часа, поради спиране на електрозахранването
единия от озонаторите изключва, което е причината за наличието на
миризма в цитирания период.

50.

20.03.2012

Вх. № С-1731

На площадка за вторични суровини –
запалени акумулатори, с което се
замърсява въздуха.

Отдел “КОС” – ст.
експерт “ЕПД” – Б.
Павлова; ст. експерт –
Д. Илиева

При извършената проверка са установени следи от изгаряне на хартия на
отредената площадка за временно съхраняване на отпадък от хартиени и
картонени опаковки. Не са установени следи от горене на акумулаторни
батерии.

51.

20.03.2012

Вх. № С-1754

В защитена зона “Ятата” в гр.
Белослав се отглеждат прасета
частна собственост.

Отдел “ПД” – ст.
експерт “ЗТ - Хр.
Димов

52.

21.03.2012

Вх. № С-1801

53.

23.03.2012

Вх. № С-1873

Намерена паднала ушата сова в
безпомощно състояние на 18 км от
Варна, в резерват Камчия.
Изхвърляне на масла от незаконен
гараж на ул. “Невен” № 13, гр.
Варна.

Отдел “ПД” – мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “КОС” – ст.
експерт “КТПО” – Д.
Илиева

54.

23.03.2012

Вх. № С-1899

55.

24.03.2012

Вх. № С-1934

Незаконно притежаване на диви
птици в района на кв. Виница, гр.
Варна.
В резерват “Ятата”, между с.
Константиново и гр. Варна са
намерени 4 убити птици.

Отдел “ПД” – мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” – мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов

В западна част на ЗМ “Ятата”, в близост до канала са констатирани 10 бр.
прасета, които се отглеждат свободно в защитената зона. На основание чл.
14, ал. 2 от ЗООС са дадени 2 предписания: животните да се затворят в
ограденото за тях място, до 31 юли 2012 г. животните да напуснат
територията на ЗМ”Ятата”.
Екземплярът е млад с видима фрактура на дясното крило. На основание
чл. 39., ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанена в ОП “Зоопарк – спасителен
център”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене.
При проверката е установено, че в автосервиза лицето извършва ремонт
на собствени автомобили, в резултат на което се образуват отпадъци от
масла, части и детайли на автомобили, акумулаторни батерии.
Помещението не е собственост на лицето. На основание чл. 93, ал. 4 от
ЗУО са дадени 3 предписания: да се представят договори за предаване на
генерираните отпадъци, договор за наем на автосервиза и да се извърши
класификация на образуваните отпадъци.
При проверка на място не са констатирани нарушения. Сигналът е
неоснователен.

56.

28.03.2012

Вх. № С-2078

В кв. “Бриз – юг” до електронното
табло на стадион “Юрий Гагарин”
има нерегламентирано сметище от
строителни отпадъци.

Отдел “КОС” – ст.
експерт “КТПО” – Д.
Илиева

При проверката са установени 5 мъртви грабливи птици от вида мишелов,
3 от които са в напреднала форма на разлагане, а останалите 2 – без
видими следи от наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
птиците са оставени на мястото, където са открити.
Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по
компетентност с писмо с изх. № С-2078/1/30.03.2012 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА
1.

05.03.2012

Вх. № С-1330

Сигнално писмо за сметище гр.
Варна, кв. Левски, бул. “Мадара 30
до бл. 6.

Отдел “КОС” – ст.
експерт “КДО” – Т.
Керанова

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по
компетентност с писмо с изх. № С-1330/1/09.03.2012 г.

2.

08.03.2012

Вх. № С-1397

Отдел “КОС” – гл.
експерт “ХП” – Н.
Петрова

Извършена е съвместна проверка с общината, РВМС, РЗИ и ВиК Добрич
на гъшекланицата. Не са установени отклонения в дейността. Причината
е несъобразеното ново строителство на жилищни блокове. ВиК е поело
ангажимент за проектиране и изграждане на нова канализация.

3.

14.03.2012

Вх. № С-1535

Сигнално писмо относно подаден
сигнал от жител на гр. Добрич, за
запушена канализационна тръба,
която отвежда отпадъчните води на
гъшекланица в града. Носи се силна
миризма.
Сигнално писмо за умрял лебед в
канала до “БМ Морски дракон” на
плаж “Кабакум”.

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов

Намереният мъртъв екземпляр е без видими следи от наранявания. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР птицата е оставена на мястото, където е
открита.

4.

23.03.2012

Вх. № Ж-1882

Жалба относно незаконно сметище
за изкупуване на черни и цветни
метали в с. Каменар.

Отдел “КОС” – гл.
експерт “ИСО” – Пл.
Семетджиев

Извършена съвместна проверка с МВР – Варна и РПУ – Аксаково.
Констатирани са налични количества отпадъци от черни и цветни метали
извън границите на депото.

5.

27.03.2012

Вх. № С-2039

Сигнално
писмо
нерегламентирано извършване
дейности с отпадъци.

Отдел “КОС” – ст.
експерт “КТПО” – Д.
Илиева

6.

28.03.2012

Вх. № Ж-2115

Жалба относно казан за ракия, чийто
отпадъчни води се оттичат в съседен
имот, с. П. Свещарово.

Отдел “КОС” – гл.
експерт “КОВ от СС”
– М. Милкова

Изпратено писмо до сигналоподателя с изх. № С-2039/1/02.04.2012 г. с
молба за предоставяне на допълнителна информация относно
местонахождението на площадката за изкупуване на пластмасовите
отпадъци.
Извършена е проверка, при която не е констатирано изтичане на
отпадъчни води извън границите на имота.

7.

30.03.2012

Вх. № 08-01-2335

Жалба препратена от община Варна
относно незаконен птичи пазар в
градинката на ул. “Черни връх” и ул.
“Акад. Д. Попов”.

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов

за
на

Предстои извършване на проверка.

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Март 2012 г. са 20 броя с номера от 37 до 56 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По
електронна поща са получени 7 броя сигнали за месец Март 2012 г.
ДИРЕКТОР:
Румяна Радилова

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
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