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 МАРТ 2018 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1

02.03.2018

Зелен телефон

Сигнал

В двора на къща е забелязана змия, гр. Варна.

Отговорна
институция

Предприети действия

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на място не е
открита змия в двора на къщата.

2

04.03.2018

Зелен телефон

Силна неприятна миризма и обгазяване от горене
на въглища или други отпадъчни материали в
оранжерии, с. Вранино, общ. Каварна.

3

04.03.2018

Зелен телефон

Неприятна миризма от изгаряне на въглища или
отпадъци от жилищна сграда на ул. ”Гаврил
Кръстевич”, граничеща с жилищна кооперация на
ул. „Велев“ 22 в гр. Варна.

4

06.03.2018

Зелен телефон

В кв. Трошево, на ъгъла между ул. „Хан Кубрат“
и ул. „Фантазия“, автосервиз гори отпадъци от
масла и автомобилни гуми.

РИОСВ - Варна

5

07.03.2018

Зелен телефон

Намерена птица със счупено крило (воден бик) в
кв. Трошево, бл. 55, вх. 8.

РИОСВ - Варна

6

07.03.2018

Зелен телефон

Намерена ранена дива птица на ул. „Велека“ 3 в с.
Пчелник, общ. Долни Чифлик.

РИОСВ - Варна

Община
Каварна

Община Варна,
РИОСВ - Варна

Сигналът е препратен по компетентност на община Каварна.
Извършена е проверка от общински служители, при която е
констатирано, че причината за появилата се задушлива и неприятна
миризма е вследствие на възникнала повреда в използвания в
оранжерията котел за изгаряне на въглища. Проблемът е бил
инцидентен, като своевременно са били предприети необходимите
действия за неговото отстраняване и преустановяване изпускането
във въздуха на вредни вещества. На виновното лице е съставен
АУАН.
Сигналът е препратен по компетентност на община Варна.
Извършена е проверка от общински служители, при която е
констатирано, че миризмата е вследствие от битово отопление на
въглища, но от съседната къща. За визираната в сигнала къща не са
открити собствениците. Въглищата не са забранено гориво, но явно
са ползвани такива с по-лошо качество, с по-високо пепелно
съдържание и други примеси. Общината предвижда актуализиране
на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух,
включително и за прецизиране на ползваните горива за битово
отопление.
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място, при която
не се констатира горене на отпадъци в печка чудо. Собственикът на
гаража е предупреден, че в печката може да изгаря само стандартни
горива.
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място, открит е
екземпляр от вида горски бекас в добър жизнен статус и е
освободен в района на неговото откриване.
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място, открит е
екземпляр от вида голям гмурец. Птицата е в добър жизнен статус и
е освободена в подходящ за вида район.

7

09.03.2018

Зелен телефон

Образуване на нерегламентирани сметище от гр.
Варна по стария път за гр. Девня; от с. Петров дол
в посока гр. Провадия; от гр. Провадия в посока с.
Неофит Рилски, както и в прилежащите ниви.

Областно пътно
управление
Варна, Общини
Варна, Аксаково,
Девня, Ветрино и
Провадия

РИОСВ-Варна
Община Тервел

8

12.03.2018

Зелен телефон

Неукрепено щъркелово гнездо на дърво в с.
Бонево, общ. Тервел, ул. „Първа“ 40.

9

19.03.2018

Зелен телефон

Щъркели с обледенени крила в с. Орляк, общ.
Тервел.

РИОСВ - Варна

10

21.03.2018

Зелен телефон

Щъркели със замръзнали крила, около 20-30 бр. в
с. Жегларци, общ. Тервел; в началото на селото
като се влиза от с. Орляк.

РИОСВ-Варна

11

23.03.2018

Зелен телефон

Бедстващ шъркел в с. Кочмар, общ. Тервел.

РИОСВ - Варна

Зелен телефон

В с. Пленимир, общ. Ген. Тошево, в частен имот
има щъркелово гнездо върху бор, чиито клони са
прорастнали и ограничават достъпа на щъркелите
до гнездото.

РИОСВ – Варна
Община Ген.
Тошево

Община Варна,
РИОСВ - Варна

12

23.03.2018

13

23.03.2018

Зелен телефон

Фирма за производство на мебели, находяща се на
бул. „Христо Смерненски“ 21, гр. Варна, гори
отпадъци от производството. Носи се гъст дим и
неприятна миризма.

14

26.03.2018

Зелен телефон

В морската градина намерен европейски козодой.

РИОСВ - Варна

15

26.03.2018

Зелен телефон

В ЮПЗ на гр. Аксаково в дърводелски цех палят
дърва, примесени с лепило и замърсява въздуха.

РИОСВ - Варна

16

27.03.2018

Зелен телефон

Намерена гъска с подрязани крила пред зоопака в
град Добрич.

РИОСВ - Варна

17

27.03.2018

Зелен телефон

Бедстващ щъркел в безпомощно състояние в с.
Вратарите, община Добричка.

РИОСВ - Варна

Сигналът е препратен за предприемане действия по компетентност.
От областно пътно управление е постъпило писмена уведомление,
че дейностите па почистване ще бъдат заложени в програма и след
одобрение от Централна агенция „Пътна инфраструктура“ ще се
възложат за изпълнение.
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място, при която
се констатира гнездово местообитание на екземпляр от вида бял
щъркел. Гнездото не е стабилно и може да падне в прилежащи
часни имоти около него. Уведомена е община Тервел за
предприемане на действия по укрепване на гнездото.
Сигналът е основателен. Забелязани са 5 бр. щъркели със
замръзнали крила в землището на село Орляк, общ Тервел.
Екземплярите са били в добър жизнен статус и след подобряване на
времето са продължили прелета си.
Сигналът е основателен. Забелязани са 20 бр. щъркели със
замръзнали крила в землище на село Орляк, общ Тервел.
Екземплярите са били в добър жизнен статус и след подобряване на
времето са продължили прелета си.
Сигналът е основателен. Открит е екземпляр от вида бял щъркел в
частен имот в село Кочмар, общ. Добричка. Птицата е била със
замръзнали крила, но в добър жизнен статус и пребивава свободно
в двор на къща в селото. След затопялне на времето е продължила
прелета си.
Сигналът е основателен. Уведомена е община Ген. Тошево за
сигнала и са почистени клоните създаващи пречки за нормалното
функциониране на гнездовото местообитание
Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място, при която
е констатирано изгаряне на дървесни отпадъци в две от трите
монтирани печки.На собственика на обекта са дадени три
предписания, включително за преустановяване на изгарянето на
дървесни отпадъци. При извършен последващ контрол е
констатирано, че 3 печки са демонтирани.
Сигналът е основателен. Открит е бедстващ екземпляр от вида
европейски козодой в безпомощно състояние. На основание чл. 39
от ЗБР птицата е настанена в ОП „Зоопарк“ - Варна.
При извършената проверка на място се констатира горене на
дървен материал в печка на твърдо гориво На фирмата е дадено
предписание за преустановяване изгарянето на дървесни отпадъци,
формирани от дейността им.
Сигналът е основателен. Служител на Зоопарк - Добрич е открил
екземпляр от вида Малка белочела гъска с подрязани крила.
Птицата е в добър жизнен статус и е настанена в ОП „ЦЗПЖ“ гр.
Добрич.
Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на място не е
констатиран екземпляра, описан в сигнала.

18

28.03.2018

Зелен телефон

В района на морска гара, на първо и второ място,
водата е силно замърсена, има множество
струпани отпадъци.

19

29.03.2018

Зелен телефон

Камиони, идващи от гр. Суворово изхвърлят
отпадъци в покрайнините на с. Левски.

Морска
администрация

Община
Суворово
РИОСВ - Варна

20

29.03.2018

Зелен телефон

Намерен щъркел със счупено крило и натъртен
крак в гр. Добрич.

21

30.03.2018

Зелен телефон

Намерен щъркел с ранен крак в с. Батово, община
Добрич.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Препратен е по компетентност на Община
Варна, БДЧР и Морска администрация. Извършена е проверка на
място от инспектор на Морска администрация Варна. Констатирано
е замърсяване в посочения район с ТБО и прахообразни материали
от корабни товари. След извършена кореспонденция на Морска
администрация Варна с ДП „Пристанищна инфраструктура“,
последната е почистила акваторията в района на Морска гара –
Пристанищен терминал Варна изток.
Сигналът е препратен по компетентност на община Суворово.
Извършена е проверка от общински служител, при която не е
констатирано изхвърляне на отпадъци в покрайнините на с. Левски.
Сигналът е основателен. Обходена е територията, посочена в
сигнала. Открит е екземпляр от вида бял щъркел в безпомощно
състояние, който отказва да лети. Птицата е настанена за лечение и
и отговорно пазене в ОП ЦЗПЖ – гр. Добрич
Сигналът е основателен. Обходена е територията, посочена в
сигнала. Открит е екземпляр от вида бял щъркел в безпомощно
състояние, който отказва да лети. Птицата е настанена за лечение и
и отговорно пазене в ОП ЦЗПЖ – гр. Добрич

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

01.03.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

2

02.03.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

3

09.03.2018

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно намерена ранена птица.
Сигнално писмо относно продажба в интернет
сайт на препариран екземпляр от вида Зелена
морска костенурка.
Сигнално писмо относно нерегламентиран
автосервиз в гр. Варна, ул. „Иглика“, който
замърсява с масла, горива, смазки и отпадъчни
води.

РИОСВ - Варна

Сигналът неоснователен.

РИОСВ - Варна

Сигналът е препратен до Второ РПУ- гр. Варна за издирване на
лицето продаващо екземпляра описан в сигнала.

Община Варна,
РИОСВ - Варна

При извършената проверка на място не се констатира замърсяване с
масла, горива, смазки и отпадъчни води. Сигналът е неоснователен.
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