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 АВГУСТ 2016 ГОДИНА
№ по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1.

01.08.2016

Зелен телефон

Намерен малък бухал в безпомощно състояние в
Морската градина, гр. Варна, между тенис
кортовете и футболното игрище.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Птицата е в добро физиологично състояние,
дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР,
екземплярът да остане на място.

2

01.08.2016

Зелен телефон

Труп на малък делфин в с. Шкорпиловци, хотел
„Джордеш“, в ляво от кея, който е затворен.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

3

01.08.2016

Зелен телефон

Нерегламентирано сметище до ТВ-кула, местност
“Маница” в земеделски земи.

РИОСВ Варна
Община Варна

Съгналът е основателен. След извършена проверка на място е дадено
предписание на кмета на община Варна за почистване.

4

01.08.2016

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа на къмпинг „Космос“, с.
Дуранкулак.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

5

03.08.2016

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа на с. Езерец.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място.

6

06.08.2016

Зелен телефон

Щъркел със счупено крило, с. Вратарите, общ.
Добричка.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът да остане за лечение в спасителен център.

7

07.08.2016

Зелен телефон

Нерегламентирано сметище до обръщача в
местност ”Крушките”.

Община Варна

Препратен по компетентност.

8

08.08.2016

Зелен телефон

В с. Езерово се носи силна миризма на фекалии от
сметището.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено разпространение на миризми извън границите на обекта.

РИОСВ - Варна

Сигнала е неоснователен. При обхода на района е установена слаба
миризма на разлагащи се водорасли. Температурата на въздуха е над
33 0 С при пълно безветрие.

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия

9

08.08.2016

Зелен телефон

Силна задушлива миризма се носи от петролната
база на Островната зона. Усеща се в парк
“Аспарухово” и по протежението на канала в кв.
Аспарухово.

10

08.08.2016

Зелен телефон

Каравани върху дюните в КК „Шкорпиловци“, след
бунгалата на БТА.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

11

08.08.2016

Зелен телефон

Намерена хищна птица, която не може да лети, гр.
Провадия, ул. „Опълченска“ № 2, до музея.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Птицата е в добро физиологично състояние.
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР,
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район.

12

08.08.2016

Зелен телефон

Нерегламентирано изхвърляне на строителни
отпадъци срещу бл. 207, ж.к. Кайсиева градина.

РИОСВ – Варна
Община Варна

Сигналът е основателен. След извършена проверка е препратен по
компетентност на община Варна.

13

09.08.2016

Зелен телефон

Намерена ранена авлига в с. Българево.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

14

10.08.2016

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плаж “Фичоза”, под стълбите на
заведение „Лагуна“.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място.

РИОСВ - Варна

15

10.08.2016

Зелен телефон

От няколко дни сметището на гр. Шабла гори. Носи
се дим в района.

16

11.08.2016

Зелен телефон

4 бр. Костенурки затворени в двора на хотел
“Фрегата”, гр. Кранево, ул. „Фрегата“ № 2.

РИОСВ - Варна

17

11.08.2016

Зелен телефон

Фекални води от хотел “Деница”, „Вила Романа“ и
др., се вливат в морето; гр. Каварна, местност
„Иканталъка“.

РИОСВ – Варна
БДЧР-Варна
РЗИ Добрич

18

13.08.2016

Зелен телефон

Намерен щъркел в местност “Фазанарията”, гр.
Провадия.

РИОСВ – Варна

19

15.08.2016

Зелен телефон

Мъртва риба на южния бряг на Варненското езеро,
с. Константиново.

БДЧР Варна
РИОСВ – Варна
БДЧР-Варна
РЗИ Добрич

Сигналът е основателен. На кмета на община Шабла е дадено
предписание за запръстяване на запалените участъци. Извършени са
измервания с апаратура за експресно определяне на 24 бр.
замърсители. Не са регистрирани алармени стойности.
Сигналът е основателен. Съставен е АУАН. На основание чл. 39, ал.2,
т.1 от ЗБР, екземплярите са пуснати на свобода в подходящ за вида
район.
Извършена е съвместна проверка.От страна на БДЧР и РЗИ са взети
водни проби от водите за къпане, а от страна на РИОСВ от
пречистените отпадъчни води на Вила Романа, заустващи в Черно
море. Заустване на битови-фекални отпадъчни води в морето не е
установено.
Сигналът е основателен. Птицата е в добро физиологично състояние.
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР,
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район.
Предаден на син телефон на БДЧР.
Извършена е съвместна проверка.От страна на БДЧР и РЗИ са взети
водни проби от водите за къпане, а от страна на РИОСВ от
пречистените отпадъчни води на Вила Романа, заустващи в Черно
море. Заустване на битови-фекални отпадъчни води в морето не е
установено.
Извършен е контрол на качеството на атмосферния въздух с мобилна
автоматична станция в кв. Повеляново. Не са установени
концентрации над пределно допустимите норми.

20

15.08.2016

Зелен телефон

Замърсяване на морето с фекални води на около 10
м. от брега, пред хотел “Роял Бей”, с. Топола, общ.
Каварна.

21

16.08.2016

Зелен телефон

Обгазяване на кв. Повеляново от “Азотно-торовия”
завод. Усеща се силна миризма.

РИОСВ – Варна

22

16.08.2016

Зелен телефон

Два мъртви щъркела в с. Александрия, общ.
Крушари.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да останат на място.

23

17.08.2016

Зелен телефон

Щъркел от лявата страна на пътя, на около 2 км
след с. Козлодуйци (общ. Добричка), в посока с.
Житница и с. Лясково.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

24

18.08.2016

Зелен телефон

Щъркел в безпомощно състояние в гр. Добрич, на
кръговото от гр. Добрич в посока Ген. Тошево.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

25

18.08.2016

Зелен телефон

Намерен мишелов на пътя за с. Осеново.

РИОСВ – Варна

26

19.08.2016

Зелен телефон

В гр. Долни Чифлик от предприятие “Водка” се
изхвърля течна отрова в канализацията. Уведомена
е общината.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Птицата е в добро физиологично състояние.
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР,
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район.
При извършената проверка на място е установено наличие на
характерните за производствената дейност отпадъчи води, извън
границата на дружеството. В канализационната система от обекта се
отвеждат битово-фекални отпадъчни води. Предстои извършване на
комплексна проверка на дружеството.

27

19.08.2016

Зелен телефон

Намерена видра в Природонаучен музей – Варна.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Видрата е в добро физиологично състояние.
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР,
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район.

28

19.08.2016

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа пред хотел „Гергана“ в
КК „Албена“.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място.

29

21.08.2016

Зелен телефон

Намерена малка видра в района на Зоокъта, гр.
Варна.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. При транспортиране видрата е умряла. На
основание чл. 39, ал.2, т.3 от ЗБР, екземплярът е предаден на
Природонаучен музей-Варна за попълване на учебната сбирка.

30

22.08.2016

Зелен телефон

Намерен малък щъркел със счупено крило в с.
Езерово, местност “Рибарско селище“.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът да остане за лечение в спасителен център.

31

22.08.2016

Зелен телефон

Труп на делфин в КК “Чайка”, след спирка
„Журналист“, в посока местност „Трифон Зарезан“.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място.

32

22.08.2016

Зелен телефон

3 бр. умрели щъркели в с. Славеево, общ. Добрич.

РИОСВ – Варна

33

23.08.2016

Зелен телефон

Изхвърляне на строителни и битови отпадъци в
имот на ул. “Петко Стайнов”, гр. Варна, бившия
завод „Сава Ганчев“.

РИОСВ – Варна
Община Варна

34

23.08.2016

Зелен телефон

В “Цветния квартал” и кв. „Левски“, гр. Варна се
носи силна миризма на фекалии.

Община Варна

35

23.08.2016

Зелен телефон

Ранен щъркел в с. Добротич, общ. Вълчи дол.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

36

23.08.2016

Зелен телефон

Ранен щъркел в гр. Балчик, вилна зона, ул. “16-та”,
№ 85.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

37

24.08.2016

Зелен телефон

Ранен щъркел в с. Черноок, общ. Провадия.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Птицата е в добро физиологично състояние.
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР,
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район.

38

24.08.2016

Зелен телефон

Щъркел със счупено крило до яз. “Малка
смолница”, общ. Добричка.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът да остане за лечение в спасителен център.

39

25.08.2016

Зелен телефон

Ранен щъркел в гр. Балчик, до църквата на ул.
“Черно море”.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

40

25.08.2016

Зелен телефон

Изтичане на отпадъчни води от Летище – Варна,
които замърсяват дерето.

РИОСВ – Варна

При проверката е установено, че е имало запушена шахта от
вътрешната канализационна мрежа. Аварията е отстранена
своевременно. В момента на проверката не е установено изтичане.

41

26.08.2016

Зелен телефон

В с. Езерово се носи неприятна миризма от завода
за отпадъци.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено разпространение на миризми извън границите на обекта.

42

26.08.2016

Зелен телефон

В кв. Аспарухово, покрай канала и в парка се усеща
миризма на газ.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. Не е установено наличие на миризми.

43

28.08.2016

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа на с. Крапец.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39,
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място.

Сигналът е основателен. Намерени са 2 бр. мъртви екземпляра от вида
бял щъркел. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от
ЗБР, екземплярите да останат на място.
При извършената проверка на място е констатирано нерегламентирано
изхвърляне на строителни отпадъци. Изпратена е покана за съставяне
на АУАН. Сигнала е препратен по компетентност на община Варна.
Препратен по компетентност.

44

29.08.2016

Зелен телефон

По стария канал, от с. Езерово към морето се носят
голямо количество отпадъци.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Замърсяването е в следствие на обилен и
краткотраен валеж и водите от Франга дере които заустват в канал
море – езеро са внесли отпадъци в езерото. Сигнала е предаден от 112
на компетентните органи – община Варна. От страна на общината е
създадена организация за почистване на дерето за което РИОСВ е
уведомена писменно.

45

30.08.2016

Зелен телефон

На плажа на почивната станция на МВР, в КК “Св.
св. Константин и Елена”; във водата плуват
фекалии.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е установено
наличие на замърсяване.

46

30.08.2016

Зелен телефон

Бедстващ щъркел в Пристанище Варна – Запад, до
кейови места 1 и 2.

РИОСВ – Варна

47

31.08.2016

Зелен телефон

Намерен малък бедстващ щъркел в с. Приселци.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. При транспортиране птицата е умряла.
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР,
екземплярът да остане на място.
Сигналът е основателен. Птицата е в добро физиологично състояние.
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР,
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район.

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

02.08.2016

Жалба

Жалба, касаеща шумово натоварване на околната
среда в резултат от озвучаване на заведение „Мечо
ухо“, с. Шкорпиловци.

Община Долни
Чифлик

Препратен по компетентност.

2

08.08.2016

Жалба

Жалба, касаеща нарушаване на обществения ред от
собственик на недвижим имот на ул. „Албена“ № 3,
кв. Виница.

Община Варна

Препратен по компетентност.
Жалбата е неоснователна. При извършената съвместна проверка е
установено наличие на заустващи в охранителния канал на с.
Константиново множество тръби. За направените констатации е
уведомен кмета на община Варна за предприемане на действия по
компетентност.

3

08.08.2016

Жалба

Жалба, касаеща използването на изграден кладенец
за септична яма, с. Константиново.

Община Варна
РЗИ Варна
БДЧР Варна
РИОСВ-Варна

4

09.08.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно изтичане на води с неясен
произход от дъждовен колектор, заустен в
Шокъров канал, в района на ресторант „Одаята“.

Община Варна

Препратен по компетентност.

5

12.08.2016

Сигнално писмо

Община Варна

Препратен по компетентност.

6

15.08.2016

Сигнално писмо

Община Варна

Препратен по компетентност.

7

16.08.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно нерегламентирано
замърсяване с отпадъци на подлеза в близост до
спирка „Александър Стамболийски“, гр. Варна.
Сигнално писмо относно нарушаване на
изискванията за разделно събиране и съхраняване
на хранителни отпадъци и отпадъци от опаковки в
контейнерите, разположени в КК „Златни пясъци“.
Сигнално писмо относно замърсяване със
строителни отпадъци на югоизточната част на с.
Орешак.

Община Аксаково
РИОСВ Варна

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна проверка при която
не е установено замърсяване.

Сигнал, касаещ замърсяване на морските води в
района на най-големия от трите плажа в близост до
хотел „Св. Георги“, с. Топола, общ. Каварна,
причиняващо възпаления предизвикани от
ешерихия коли.
Сигнално писмо относно нередности свързани с
устройство на територията в района на бл. 27, на
ул. „Подвис“ и ул. „Евлоги Георгиев“, гр. Варна.

8

22.08.2016

Сигнал

9

22.08.2016

Сигнално писмо по
електронна поща

10

22.08.2016

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно лоша хигиена и
замърсяване на водите в Мини аквапарк „Октопод“,
разположен на морски плаж „Кабакум“, гр. Варна.

11

24.08.2016

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно незаконен строеж в
местност „Орехчето“.

12

29.08.2016

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно изхвърляне на строителни
отпадъци в близката гора на местност „Боровец –
Север“, ул. „Хулиганска“.

Регионална здравна
инспекция - Добрич

Препратено по компетентност.

Община Варна

Препратено по компетентност.

Регионална здравна
инспекция - Добрич

Препратено по компетентност.

РИОСВ – Варна

Община Варна

Сигналът е неоснователен.

Препратено по компетентност.
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