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 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1

02.10.2018

Зелен телефон

Неприятни миризми на газьол в с. Тополи.

Община Варна

2

02.10.2018

Зелен телефон

Намерено ранено птиче чухал.

РИОСВ-Варна
РИОСВ-Варна
БДЧР-Варна
Община
Белослав

Сигнал

Отговорна
институция

3

08.10.2018

Зелен телефон

Зад завод за преработка на отпадъци в с.
Езерово тече черна вода и се влива в
езерото.

4

08.10.2018

Зелен телефон

Намерен мишелов със счупено крило в гр.
Вълчи дол.

РИОСВ-Варна

5

10.10.2018

Зелен телефон

Намерена бедстваща хищна птица, ж.к.
„Владислав Варненчик“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

6

11.10.2018

Зелен телефон

Намерен ястреб в с. Куманово.

РИОСВ-Варна

Предприети действия
Препратен по компетентност.
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „Зоопарк-СЦ“ Варна.
Сигналът е основателен. При извършена съвместна
проверка сформирана от кмета на община Белослав под
ската на бившето депо за ТБПО е установено наличие на
води с неясен произход. От страна на дружеството
оператор на завода са започнати дейности по
обезводняване и осушаване на терена.
Сигналът е неоснователен. На място е установен
екземпляр от вида Обикновен мишелов, който е без
фрактури и е в добро физиологично състояние. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пуснат на свобода в
подходящ за вида район.
Сигналът е основателен. Птицата е от вида Обикновенна
кукумявка и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ Варна.
Сигналът е неоснователен. На място е установен
екземпляр от вида Малък ястреб, който е в добро
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т.
1 от ЗБР е пуснат на свобода в подходящ за вида район.

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

7

15.10.2018

Зелен телефон

Намерен
бедстващ
ул.“Камчия“ №37, с.
Аврен.

пеликан
Дъбравино,

на
общ.

8

16.10.2018

Зелен телефон

Намерена ранена птица бекасина в с.
Кранево.

РИОСВ-Варна

9

16.10.2018

Зелен телефон

Намерена
бедстваща
костенурка
ул.“Захари Стоянов“, м-ст Траката.

РИОСВ-Варна

на

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна
БДЧР-Варна
Община
Белослав

10

18.10.2018

Зелен телефон

Неприятни миризми в с. Езерово от завод на
„Екоинвест“.

11

18.10.2018

Зелен телефон

Миризма на фекалии в ЗПЗ-Варна.

12

19.10.2018

Зелен телефон

Намерен бедстващ пеликан в с. Паскалево,
общ. Добрич.

13

22.10.2018

Зелен телефон

Отглеждане и размяна на диви птици,
защитени от закона в гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Община Варна
РИОСВ-Варна
РИОСВ-Варна

14

23.10.2018

Зелен телефон

Пострадал пеликан в рибарско селище
„Камчия“, близо до устието на р. Камчия.

15

24.10.2018

Зелен телефон

Неприятни миризми от свинекомплекс в с.
Дъбовик, общ. Генерал Тошево.

РИОСВ-Варна

16

25.10.2018

Зелен телефон

Намерен бедстващ пеликан на паркинг на
фериботен комплекс, гр. Белослав.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. На място е установен
екземпляр от вида Розов пеликан, който е в добро
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т.
1 от ЗБР е пуснат на свобода в подходящ за вида район.
Сигналът е неоснователен. При проверка на място е
установен екземпляр от вида Горска бекасина. Видът не
е включен в Приложение 3 на ЗБР, като защитен.
Сигналът е основателен. При проверка на място е
установен ранен екземпляр от вида Шипобедрена
костенурка. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
костенурката е настанена в ОП „ЦЗПЖ“ Добрич.
Сигналът е основателен. При извършена съвместна
проверка сформирана от кмета на община Белослав под
ската на бившето депо за ТБПО е установено наличие на
води с неясен произход. От страна на дружеството
оператор на завода са започнати дейности по
обезводняване и осушаване на терена.
Препратен по компетентност.
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „ЦЗПЖ“ Добрич.
Изпратено е писмо за съдействие до ОД на МВР Варна
Сигналът е неоснователен. На място е установен
екземпляр от вида Розов пеликан, който е в добро
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т.
1 от ЗБР е пуснат на свобода в подходящ за вида район.
По предходни сигнали са извършени множество
проверки на свинекомплекса. При две от проверки са
извършени и измервания с апаратура за бързо
определяне на замърсители в атмосферния въздух, като
не са регистрирани стойности над ПДК. Съгласно
екологичното законодателство са предприети всички
необходими действия за които сигналоподателя е
информиран. В сигнала не са изложени нови факти и
обстоятелства, поради което на основание чл.124 от
АПК същият е оставен без разглеждане.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2
от ЗБР птицата е настанена за лечение в ОП „ЗоопаркСЦ“ Варна.

17

26.10.2018

Зелен телефон

Замърсяване на р. Провадийска на входа на
гр. Провадия.

18

26.10.2018

Зелен телефон

От шахта на цех за баници на ул.“Камчия“,
с. Горен Близнак, общ. Аврен, се изхвърлят
отпадъчни води на пътя.

РИОСВШумен
БДРЧ-Варна
Община Аврен

19

29.10.2018

Зелен телефон

Неприятни миризми от свинекомплекс в с.
Дъбовик, общ. Генерал Тошево.

РИОСВ-Варна

20

29.10.2018

Зелен телефон

Отглеждана в клетка малка птичка Елшова
скатия в галерия и арт студио „Нирвана“,
пазар „Чайка“, бл.48, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Сигналът касае замърсяване по течението на р.
Провадийска идващо от територията на РИОСВ-Шумен.
Еколога на община Провадия е сезирал компетентния
РИОСВ.
Препратен по компетентност.
По предходни сигнали са извършени множество
проверки на свинекомплекса. При две от проверки са
извършени и измервания с апаратура за бързо
определяне на замърсители в атмосферния въздух, като
не са регистрирани стойности над ПДК. Съгласно
екологичното законодателство са предприети всички
необходими действия за които сигналоподателя е
информиран. В сигнала не са изложени нови факти и
обстоятелства, поради което на основание чл.124 от
АПК същият е оставен без разглеждане.
Сигналът е неоснователен. На място е установена
празна клетка за птици. В обекта не са установени
защитени видови екземпляри.

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

1

08.10.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за щъркел на главният път
Е87 Варна-Шабла.

РИОСВ-Варна

2

08.10.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за замърсяване на въздуха в
ниската част на кв.“Трошево“ от заводите в
кв. Повеляново и гр.Девня.

РИОСВ-Варна

3

10.10.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

4

11.10.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за обгазяване на имот в
местност Ален мак, от изпускане на
отпадъчни води в градината на съседен
имот.
Сигнално писмо за сеч на здрави дървета с
цел построяване на жилищен блок на
бул.“Република“ до бл. 152.

Община Варна

По сигнала са извършени две проверки. При първата
проверка до главен път Е87 Варна-Шабла в землището
на гр. Каварна е установен екземпляр от вида Бял
щъркел, без видими наранявания. Птицата не е
позволила да бъде хваната. При втората проверка в
района, екземпляра не е установен.
Сигналът е неоснователен. Контрол на качеството на
атмосферния въздух (КАВ) в гр. Варна се извършва
чрез
два
постоянни
пункта
за
мониторинг,
регистриращи стойности в реално време на основните
показатели характеризиращи КАВ. В двата пункта няма
регистрирани стойности близки и над пределно
допустимите концентрации.
Препратен по компетентност.
Препратен по компетентност.

Община Варна

5

17.10.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

6

22.10.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за строеж в района на
Дуранкулашкото езеро.

РИОСВ-Варна

За обекта е проведена процедура по реда на глава шеста
от ЗООС и чл. 31 от ЗБР за създаване на ботаническа
градина. При извършена проверка на място е установено,
че в имота е почистена част от дървесно-храстовата
растителност. Не са констатирани нарушения.

Замърсяване на въздуха от преминаващ
камион в центъра на град Варна.

Община Варна

Препратен по компетентност.
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