СРЕПУБЛИКА 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 2019 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Отговорна
институция

Сигнал

1

02.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен ранен екземпляр от вида Мишелов
в с. Дебрене, общ. Добричка.

РИОСВ-Варна

2

03.10.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

3

03.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен екземпляр от вида Обикновен
мишелов
със счупено крило в кв.
„Повеляново“, гр. Девня.
Намерен мъртъв делфин на плажната ивица
пред хотел „Парадйз Блу“, к.к. „Албена“.

4

04.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен щъркел със счупено крило в с.
Голица, общ. Долни чифлик.

РИОСВ-Варна

5

07.10.2019 г.

Зелен телефон

Образувани две незаконни сметища в с.
Цонево, общ. Дългопол.

Община Дългопол
РИОС Варна

6

08.10.2019 г.

Зелен телефон

Неприятна, силна миризма на изгорели
кабели и пластмаса от цех за вторични
суровини,
находящ
се
в
Западна
промишлена зона, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
Община Варна

РИОСВ-Варна

Предприети действия
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.
2 от ЗБР, екземплярът е настанен за лечение в ОП
"ЦЗПЖ" - Добрич.
Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида Малък
ястреб и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е
настанен за лечение в ОП "ЦЗПЖ" - Добрич.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място, при която на плажната ивица не е открит
мъртъв екземпляр от разред Китоподобни.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.
2 от ЗБР, екземплярът е настанен за лечение в ОП
"Зоопарк-СЦ" - Варна.
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на
място. Дадени са предписания на кмета на общината за
отстраняване на замърсяванията.
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на
място. Констатирано е нерегламентирано изгаряне на
отпадъци на площадка за дейности с отпадъци.
Изпратена е покана за явяване в РИОСВ-Варна на
упълномощен представител на дружеството за
съставяне на АУАН. Изгарянето на отпадъци на
площадката е преустановено.

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

09.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен ранен пеликан в гр. Девня до
пречиствателната станция.

РИОСВ-Варна

8

09.10.2019 г.

Зелен телефон

Изхвърлени опаковки и стъкленици с
химически вещества на местност „Траката“,
гр. Варна.

Община Варна
РИОСВ-Варна

9

10.10.2019 г.

Зелен телефон

Община Девня
РИОСВ-Варна

10

11.10.2019 г.

Зелен телефон

Камион на частна фирма изхвърля
строителни отпадъци в местност „Добрева
чешма“, гр. Варна.
Голям
камион
изхвърля
строителни
отпадъци в местност „Боровец-Север“, гр.
Варна.

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида Розов
пеликан и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е
настанен за лечение в ОП "Зоопарк-СЦ" - Варна.
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е
наличие на изхвърлени опаковки от химически
вещества. Нарушителят не е установен. Сигналът е
препратен на община Варна за почистване на терена и
екологосъобразно третиране на отпадъците от
опаковки.
Сигналът е препратен на община Девня за
предприемане на действия по компетентност.

Община Варна
РИОСВ-Варна

Сигналът е препратен на община Варна
предприемане на действия по компетентност.

11

11.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен ранен екземпляр
от вида
Крайбрежно шаварче в кв. Аспарухово, гр.
Варна.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.
2 от ЗБР, екземплярът е настанен за лечение в ОП
"Зоопарк-СЦ" - Варна.

12

15.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен ястреб с ранен крак по пътя за гр.
Белослав.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида Голям
ястреб и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е
настанен за лечение в ОП "Зоопарк-СЦ" - Варна.

13

15.10.2019 г.

Зелен телефон

Наблюдава се голям, бял облак от дим от гр.
Белослав към гр. Девня от циментовите
заводи.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. Извършени са проверки на
Девня цимент АД и района на промишления комплекс
на Девня. Не се констатира голям бял облак от дим.

14

16.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин на брега пред хотел
„Берлин Голдън Бийч“, к.к. „Златни пясъци“,
гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Съгласно Разрешително по
Наредба № 8 е уведомена Община Варна за
предприемане на действия по отстраняване на
намерения мъртъв делфин.

за

15

17.10.2019 г.

Зелен телефон

Моторно масло се съхранява и излива върху
почвата до складова база на „Енерго Про
продажби“ АД, на бул. „Трети март“, гр.
Варна.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е
нерегламентирано третиране на отпадъчно масло на
площадката. Изпратена е покана за явяване в РИОСВВарна на упълномощен представител на дружеството
за съставяне на АУАН.

16

18.10.2019 г.

Зелен телефон

На ул. „Г.С.Раковски“, гр. Варна
наблюдава мъгла с миризма на сяра.

се

Община Варна
РИОСВ-Варна

Сигналът
е
неоснователен.
Вследствие
на
неблагоприятни
метеорологични
условия
в
сутрешните часове на деня и автомобилния трафик е
констатирано повишаване концентрациите на азотни
оксиди в двата постоянни пункта на гр. Варна. Няма
превишаване ПДК по контролираните замърсители на
атмосферния въздух.

17

18.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен сокол със счупено крило в кв. „Св.
Никола“, гр. Варна

РИОСВ-Варна

18

21.10.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

19

21.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин до хотел „Роял
Гранд“ във водата, близо до брега, гр.
Каварна.
Намерен мъртъв делфин в гр. Бяла на Южен
плаж.

20

22.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен щъркел със счупено крило в с.
Ветрино, общ. Ветрино.

РИОСВ-Варна

21

22.10.2019 г.

Зелен телефон

Поставен капан за залавяне на диви пойни
птички на дърво в общински приют за
кучета в с. Каменар.

РИОСВ-Варна

22

24.10.2019 г.

Зелен телефон

Образувано нерегламентирано сметище от
строителни отпадъци в местност „Сотира“,
гр. Варна.

Община Варна
РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида Малък
ястреб. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата
е настанена за лечение в ОП "Зоопарк-СЦ" - Варна.
Ястребът е била в много тежко състояние и в рамките
на същия ден е умряла.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място, при която не е открит мъртъв екземпляр от
разред Китоподобни.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място, при която не е открит бедстващ екземпляр от
разред Китоподобни.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място, при която не е открит бедстващ екземпляр от
защитен вид.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място, при която не са установени забранени уреди и
средства за улавяне на диви птици или други защитени
видове животни.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане на действия по компетентност.

РИОСВ-Варна,
Община Бяла

23

28.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен лебед със счупен клюн на брега в с.
Казашко,общ. Варна.

РИОСВ-Варна

24

28.10.2019 г.

Зелен телефон

Община Дългопол
РИОСВ-Варна

25

28.10.2019 г.

Зелен телефон

В с. Цонево, общ. Дългопол редовно се
палят и тлеят с дни нерегламентирани
сметища след гробищния парк на селото.
В изоставен парцел в кв. „Левски“, гр. Варна
системно се изхвърлят и палят отпадъци.

Община Варна
РИОСВ-Варна

Сигналът е препратен на община Варна
предприемане на действия по компетентност.

26

31.10.2019 г.

Зелен телефон

Намерен розов пеликан, кйто не може да
излети в с. Генерал Колево,общ. Вълчи дол.

РИОСВ-Варна

27

21.10.2019 г.

Зелен телефон

Община Варна
РИОСВ-Варна

28

31.10.2019 г.

Зелен телефон

В района на телевизионната кула в гр. Варна
се е образувало нерегламентирано сметище
от строителни и битови отпадъци.
Намерен ястреб с рана на крилото до
поликлиниката
в
кв.
„Владислав
Варненчик“, гр. Варна.

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.
2 от ЗБР, екземплярът е настанен за лечение в ОП
"ЦЗПЖ" - Добрич.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане на действия по компетентност.

1

07.10.2019 г.

Мъртъв делфин във водата до вълнолома в
гр. Варна

РИОСВ-Варна

2

11.10.2019 г.

Отглеждане на диви птици (гларуси) от
физическо лице в частен имот в гр. Варна.

РИОСВ-Варна

3

11.10.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща
Сигнално писмо
по електронна
поща
Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо относно нарушение на
екологичното
законодателство
при
провеждане на езотеричен семинар в ЗЗ
„Побити камъни“

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида Ням
лебед. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е
настанена за лечение в ОП "Зоопарк-СЦ" - Варна.
Сигналът е препратен на община Дългопол за
предприемане на действия по компетентност.
за

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на
място, при която е установено, че бедстващият
екземпляр е умрял. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР, птицата е оставена на мястото където е намерена.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място, при която не е открит мъртъв екземпляр от
разред Китоподобни.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място, при която не са установени екземпляри от сем.
Чайкови.
Сигналът е неоснователен. За посочената в сигнала
територия, няма въведени забрани или ограничения за
посещение, провеждане на срещи/мероприятия,
произтичащи от заповеди за обявяване на защитени
зони и/или защитени територии или от планове за
управление на защитени зони или защитени
територии.
.

4

14.10.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо относно недостатъчно
пространство в клетката на тигъра в
зоологическата градина в гр. Варна.

РИОСВ-Варна

5

24.10.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Изгаряне на отпадъци от производствена
дейност и ПДЧ-плоскости в двора на
мебелна фабрика в гр. Добрич.

РИОСВ-Варна

6

24.10.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално
писмо
относно
влошеното
качество на атмосферния въздух и шумово
замърсяване в района на ул. „Подвис“, гр.
Варна.

Община Варна

Сигналът е неоснователен. Екземплярът се отглежда в
клетка с външна площ от 60 м², височина 3 м и 2 бр.
вътрешни помещения с обща площ 16,48 м².
Минималните изисквания за вида заложени в Наредба
№ 6 са 40 м² открита площ и 25 м², закрита площ и
височина от 3,5 м за отглеждане на два броя животни.
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е
нерегламентирано изгаряне на производствени
отпадъци от ПДЧ плоскости в котел за водно
отопление на сградата. На управителят на дружеството
е съставен на АУАН.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия по компетентност.

ДИРЕКТОР:
инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

