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 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

1

03.09.2018

Зелен телефон

Замърсяване на морската вода на къмпинг
„Св. Георги“ между гр.Каварна и „Бялата
лагуна‘.

РИОСВ-Варна
БДЧР-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна
проверка с БДЧР-Варна не е установено замърсяване.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

2

03.09.2018

Зелен телефон

Ранен сокол в „Блек Сий Рама голф“,
община Балчик.

3

04.09.2018

Зелен телефон

Мъртъв делфин до водната пързалка на
плажа в гр. Варна до заведение „Пико“.

4

04.09.2018

Зелен телефон

5

07.09.2018

Зелен телефон

6

10.09.2018

Зелен телефон

7

10.09.2018

Зелен телефон

На плажа на „Бялата лагуна“ има заведение
„Лагуни“, от което в морето чрез тръба се
заустват отпадъчни води.
Намерен щъркел с ранено крило в с. Радан
Войвода, общ. Вълчи дол.
На плаж „Болата“ върху плажната ивица и
зелените площи има паркирани автомобили,
някои са с колесари и лодки.
Заплаха за изсипана колба с живак в реката,
в края на с. Бозвелийско.

РИОСВ-Варна
БДЧР-Варна
РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. На място е установен
екземпляр от вида Обикновен мишелов, 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 основателен. Намерен е един мъртъв
екземпляр от разред Китоподобни. Във връзка
Разрешително по Наредба №8 е уведомена Община
Варна, за предприемане на действия по премахване на
мъртвия екземпляр.
Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна
проверка с БДЧР-Варна е установено, че тръбата е за
отвеждане на дъждовни води.
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „ЦЗПЖ“ Добрич.

РИОСВ-Варна

Извършена е проверка на място, при която не са
установени МПС в района.

БДЧР - Варна

Препратен по компетентност.

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

8

10.09.2018

Зелен телефон

9

10.09.2018

Зелен телефон

10

10.09.2018

Зелен телефон

На плажа под хижа „Ветеран“,
спасителен пост има мъртъв делфин.

под

Нерегламентирано сметище в гората на с.
Орешак, общ. Аксаково, в близост до
вододайна зона.
Пред хотел „Владислав“ в к.к. „Златни
пясъци“ има открита дискотека, от която
идва силен шум вечер и през ноща.

РИОСВ-Варна

Община
Аксаково

Сигналът е основателен. Намерен е един мъртъв
екземпляр от разред Китоподобни. Във връзка
Разрешително по Наредба №8 е уведомена Община
Варна, за предприемане на действия по премахване на
мъртвия екземпляр.
Препратен по компетентност.
Препратен по компетентност.

Община Варна
РИОСВ-Варна

11

11.09.2018

Зелен телефон

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

12

12.09.2018

Зелен телефон

Неприятни миризми от завод за преработка
на отпадъци в с. Езерово, общ. Белослав.

РИОСВ-Варна

13

13.09.2018

Зелен телефон

В с. Бранище, общ. Добричка има обгазяване
във вилната зона.

Община
Добричка

14

14.09.2018

Зелен телефон

Миризма на отпадъци в с. Езерово, общ.
Белослав.

РИОСВ-Варна

15

17.09.2018

Зелен телефон

Мъртъв делфин в к.к. „Камчия“ между
ресторант „Кристал“ и къмпинг „Робинзон“.

РИОСВ-Варна

16

17.09.2018

Зелен телефон

Ранен пеликан в гр. Долни чифлик.

РИОСВ-Варна

17

17.09.2018

Зелен телефон

Задушлива миризма от завод за преработка
на отпадъци в с. Езерово, общ. Белослав.

РИОСВ-Варна

18

18.09.2018

Зелен телефон

Ранен пеликан в района на пазара в ж.к.
„Чайка“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

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. При извършената незабавна
проверка не е установено наличие на миризми в
населеното място.
Препратен по компетентност.
Сигналът е неоснователен. На територията на завода не
са възниквали аварийни ситуации свързане с отделяне
на одоранти.
Сигналът е основателен. Намерен е един мъртъв
екземпляр от разред Китоподобни. Във връзка
Разрешително по Наредба №8 е уведомена Община
Аврен, за предприемане на действия по премахване на
мъртвия екземпляр.
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „Зоопарк-СЦ“ Варна.
Сигналът е неоснователен. На територията на завода не
са възниквали аварийни ситуации свързане с отделяне
на одоранти.
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „Зоопарк-СЦ“ Варна.

19

19.09.2018

Зелен телефон

Мъртъв делфин срещу хотел „Прибой“,
местност „Фичоза“.

РИОСВ-Варна

20

19.09.2018

Зелен телефон

Остра, задушлива миризма на хлор на
територията на Нов Домостроителен
комбинат в ЗПЗ, гр.Варна.

РИОСВ-Варна

21

20.09.2018

Зелен телефон

В с. Осеново до Стопанския двор, фирма
разтоварва киселина в бутилки и обгазява
въздуха.

РИОСВ-Варна

22

21.09.2018

Зелен телефон

23

25.09.2018

Зелен телефон

В ЗМ „Голямо и Малко було“ навлизат хора
за събиране на трюфели. Информационната
табела на защитената местност е счупена. От
разклона на магистралата за с. Невша има
струпани строителни отпадъци.
В края на кв. „Виница“ от два пункта за
варене на ракия, всяка седмица заустват
отпадъчни води в дере/река.

Сигналът е основателен. Намерен е един мъртъв
екземпляр от разред Китоподобни. Във връзка
Разрешително по Наредба №8 е уведомена Община
Варна, за предприемане на действия по премахване на
мъртвия екземпляр.
Сигналът е основателен. При извършената проверка е
извършен контрол на качеството на атмосферния въздух
с апаратура за бързо определяне на замърсители. Няма
задействани аларми.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка
не са установени обстоятелства водещи до отделяне на
вредни вещества в атмосферния въздух при
разтоварването на солната киселина.
Предстои извършване на проверка.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка
на място не е установено замърсяване на дерето.
Сигналът е неоснователен. По данни от постоянните
пунктове за контрол на качеството на атмосферния
въздух не са установени стойности превишаващи
пределно допустимите норми.
Сигналът е неоснователен. По данни от постоянните
пунктове за контрол на качеството на атмосферния
въздух не са установени стойности превишаващи
пределно допустимите норми.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка
не са установени фекалии в морето.

24

25.09.2018

Зелен телефон

Задушлива миризма и бял облак в района на
Автогара и към Езерния път.

25

25.09.2018

Зелен телефон

Задушлива миризма и облак от прах от
заводите в Девня, в кв. „Трошево“, ул.
„Радост“.

РИОСВ-Варна

26

25.09.2018

Зелен телефон

В к.к. „Албена“, плажа и морето са
замърсени с фекалии и кафява пяна.

РИОСВ-Варна

27

25.09.2018

Зелен телефон

В к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ има
бяло, мазно петно в морето.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършения оглед на
морските води в района не е установено наличие на
бяло, мазно петно.

28

25.09.2018

Зелен телефон

Незаконен риболов в ЗТ „Ятата“ с три
въдици, автомобил опел „Вектра“ с рег. №
ТХ 5581 ХВ.

РИОСВ-Варна

Извършена е проверка на място, при която не са
установени МПС в района.

Зелен телефон

Във Варненско-Белославско езеро на 30-40
метра от брега има кафяво петно.

БДЧР-Варна
Морска
администраци
я

Препратен по компетентност.

29

25.09.2018

РИОСВ-Варна

30

25.09.2018

Зелен телефон

Лоша миризма от завод за преработка на
отпадъци в с. Езерово.

РИОСВ-Варна

31

26.09.2018

Зелен телефон

Неприятни
миризми
от
„Екоинвест“ в с. Езерово.

РИОСВ-Варна

32

27.09.2018

Зелен телефон

33

27.09.2018

Зелен телефон

34

28.09.2018

Зелен телефон

Неприятни
миризми
от
„Екоинвест“ в с. Езерово.

35

28.09.2018

Зелен телефон

В Зоопарк Варна, гражданин е оставил ранен
пеликан, намерен в района на Аспарухов
мост.

завод

на

До контейнер за смет в ж.к. „Възраждане“,
бл. 66 има изхвърлени кръвни проби на
пациенти.
Намерен бедстващ таралеж в двора на Карин
дом, гр. Варна.
завод

на

Сигналът е неоснователен. На територията на завода не
са възниквали аварийни ситуации свързане с отделяне
на одоранти.
Сигналът е неоснователен. На територията на завода не
са възниквали аварийни ситуации свързане с отделяне
на одоранти.

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „Зоопарк-СЦ“ Варна.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. На територията на завода не
са възниквали аварийни ситуации свързане с отделяне
на одоранти.
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „Зоопарк-СЦ“ Варна.

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

04.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

2

05.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

3

05.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

4

10.09.2018

5

12.09.2018

1

Сигнално писмо
по електронна
поща
Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално
писмо
относно
разрешено
строителство на „ Калиакра Инвест“ ООД в
землището на имот в с. Българево.

РИОСВ-Варна,
Община
Каварна

Сигнално писмо за нерегламентирано
сметище от автомобилни гуми в кв.
Община Варна
„Младост“ на паркинг между блок 142 и 140
гр. Варна.
Сигнално
писмо
срещу
фирма
„Тафчи“ ЕООД, която е засипала дерето на
Община
с. Бранище, общ. Добрич със строителни
Добричка
отпадъци.
Сигнално писмо за убита птица от защитен
вид планински дъждосвирец.

РИОСВ-Варна,
РП-Добрич

Сигнално писмо за миризма на фекалии по
време на дъжд по пътя от Ботаническата
градина към гр. Варна.

Община
Балчик

Изискана е документация за издадени разрешителни за
строителство от главния архитект на Община Каварна.
Извършена е съвместна проверка с Община Каварна на
терен и по документи по разпореждане на РП-Каварна.
Има съставен АУАН през 2012 г. за непроведена
процедура по реда на екологичното законодателство за
ИП, за които има издадени разрешения за строеж. Няма
установени нови нарушения. Изготвен е отговор до
МОСВ и сигналоподавателя.
Препратен по компетентност.

Препратен по компетентност.
След извършена проверка за сигнала е уведомена
Районна прокуратура Добрич.
Препратен по компетентност.

6

13.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за открити кости на умряла
овца, от която се носи миризма и мухи в с.
Гешаново, общ. Добричка

БАБХ-Добрич

13.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за организиране на офроуд
състезание в защитени територии и паркове.

14.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнал за неконтролируемо изливане в
морето на вода от басейн на крайбрежния
хотел на територията на морски плаж
„Каварна“.

9

17.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за множество паркирани
автомобили с колесари и лодки на плаж
Болата.

10

26.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за замърсяване на въздуха в
гр. Аксаково от Пластхим.

РИОСВ-Варна

11

27.09.2018

Сигнално писмо
по електронна
поща

Сигнално писмо за продажба в интернет
сайт на екземпляри от вида Червен ангъч в
гр. Добрич.

РИОСВ-Варна,
РП-Добрич

7

8

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Препратен по компетентност.
Трасетата предмет на офроуд състезанието не попадат в
границите на защитени територии. Същите попадат
частично в границите на защитени зони от екологичната
мрежа Натура 2000, но за тях не е необходимо
съгласуване от РИОСВ-Варна по реда на екологичното
законодателство.
Сигналът е основателен. От РУ на МВР Каварна е
образувано досъдебно производство.
Изпратено писмо до МВР Каварна, с което е изискано
предоставяне на информация за посочените в сигнала
автомобили, с цел предприемане на действия по реда на
екологичното законодателство.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не
са установени нови източници на емисии вредни
вещества. Всички пречиствателни съоръжения работят.
Установен е теч на конденз от едно пречиствателно
съоръжение за което е дадено предписание за
почистването му.
След извършена проверка за сигнала е уведомена
Районна прокуратура Добрич.
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