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 2017 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1

03.09.2017

Зелен телефон

2

05.09.2017

3

Отговорна
институция

Предприети действия

Бедстващ щъркел в с. Малка Смолница, община
Добричка.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
птицата е настанена в спасителен център.

Зелен телефон

Намерени два щъркела с ранени крила в с.
Караманите, община Вълчи дол.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
птиците са настанени в спасителен център.

05.09.2017

Зелен телефон

От ресторант ”Морски бриз”, с. Крапец, община
Шабла вечер помпа изхвърля фекалии в морето.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е
установено изтичане.

4

06.09.2017

Зелен телефон

Пеликан със счупено крило в с. Старо Оряхово,
община Долни Чифлик.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
птицата е настанена в спасителен център.

5

06.09.2017

Зелен телефон

Бедстващ щъркел в с. Изворско, община
Аксаково.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

6

07.09.2017

Зелен телефон

Намерен ранен папуняк в КК „Албена“.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
птицата е настанена в спасителен център.

7

08.09.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа срещу хотел „Азалия“ в
КК „Св. св. Константин и Елена“.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
делфинът е оставен на мястото, където е намерен.

РИОСВ – Варна
БДЧР

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна проверка, при
която е установено заустване на отпадъчни води в дерето чрез
бетонова тръба с характерната за битово-фекални води миризма.
Сигналът е препратен по компетентност на община Белослав и „В и
К Варна“ ООД за предприемане на действия по компетентност.

Сигнал

8

10.09.2017

Зелен телефон

В гр. Белослав, кв. Младост в дере тече отпадна
вода със силна миризма.

9

14.09.2017

Зелен телефон

Нерегламентирано сметище в с. Изворско,
община Аксаково.

10

15.09.2017

Зелен телефон

11

15.09.2017

12

15.09.2017

Община Аксаково

Препратен по компетентност.

Замърсяване със строителни отпадъци на гората
над кв. Виница, над ул. „Св. Мина“, община
Варна.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Зелен телефон

От „Агрополихим“ АД, гр. Девня излиза бял
пушек, който дразни очите.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на данните от
АС за СНИ не е установено неспазване на нормите. АИС
„Изворите“ не е регистрирал концентрации над ПДК.

Зелен телефон

Кълвач със счупено крило на бул. „Осми
Приморски полк“ № 83, гр. Варна.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
птицата е настанена в спасителен център.

13

15.09.2017

Зелен телефон

Две повредени дървета на ул. „Христо Самсаров“
№ 4, гр. Варна.

Община Варна

Препратен по компетентност.

14

17.09.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа на с. Крапец, община
Шабла.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
делфинът е оставен на мястото, където е намерен.

15

18.09.2017

Зелен телефон

Мъртъв малък делфин на плажа под хотел
„Азалия“, КК „Св. св. Константин и Елена“.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
делфинът е оставен на мястото, където е намерен.

16

20.09.2017

Зелен телефон

Спукана тръба на ПСОВ „Златни пясъци“ до
самия път; замърсяване с фекалии и неприятна
миризма във вилната зона.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Предприети са незабавни мерки от
служители на „В и К Варна“ ООД по отстраняване на аварията.

17

20.09.2017

Зелен телефон

Мъртъв делфин на плажа под ресторант „Трифон
Зарезан“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР
делфинът е оставен на мястото, където е намерен.

18

23.09.2017

Зелен телефон

Ранен пеликан в местност „Белия борун“, гр.
Варна.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен.

19

26.09.2017

Зелен телефон

Мъртъв пеликан в с. Разделна, община Белослав,
ул. „Васил Левски“ 21.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен.

20

27.09.2017

Зелен телефон

От 2 етаж на Новия хлебозавод са изкарани два
комина, от които излиза гъст дим.

Община Варна

Препратен по компетентност.

21

28.09.2017

Зелен телефон

Оставен в ОП „Зоопарк“ – СЦ, гр. Варна малък
воден бик с ранено крило.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
птицата е настанена в спасителен център.

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

04.09.2017

Сигнално писмо

2

04.09.2017

Сигнално писмо

3

05.09.2017

Жалба

4

08.09.2017

Сигнално писмо

5

08.09.2017

Сигнално писмо

Препратен сигнал от ОД на МВР-Варна относно
незаконни постройки на брега на р. Камчия за
отглеждане на животни и птици.
Препратено сигнално писмо от ОА – Добрич
относно замърсяване на почвата и коритото на р.
Батовска от хвостохранилище Одърци.
Препратена жалба от Министерство на
здравеопазването относно нерегламентирано
отвеждане на отпадъчни води от заведение „При
бай Пешо“, гр. Шабла към самоизлив на
минерален сондаж.
Сигнално писмо относно наличие на опасни
сметища в гората над Варна, в местностите –
„Пчелина“, „Сълзица“, „Кочмар“, „Балъм дере“,
„Дъбов дол“, „Ментеше“, „Върбанова тумба“, до
гр. Аксаково.
Сигнално писмо относно изхвърляне на битовофекални отпадъчни води в р. Фъндаклийска, в
близост до комплекс „Лонг Бийч“

Препратен към ОДБХ Варна и община Аврен по компетентност.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна
БДЧР

Взети са водни и почвени проби които се анализират в РЛ-Варна.
Предстои обработка на пробите и уведомяване на областния
управител на област с административен център Добрич.
Сигналът е неоснователен. При извършените проверки видимо не
е установено отвеждане на отпадъчни води в самоизлива на
сондажа. Трасето на отпадъчните води не може да бъде
проследено, т.к. шахтата е под сграда в съседен имот до която
няма достъп. Предприети са мерки за изграждане на нова шахта.

РИОСВ-Варна
Община Варна
ТПДГС-Варна

Сигналът е основателен. Извършени са съвместни проверки. За
установените замърсявания са дадени предписания за почистване.

РИОСВ-Варна
БДЧР

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна проверка е
установено, че вакуум цистерната зауства в шахта и битовофекалните отпадъчни води постъпват в ПСОВ за пречистване.

Сигнално писмо за провеждане на офроуд
състезание.

РИОСВ-Варна

Жалба

Препратена жалба от ОА – Добрич за наличие на
нерегламентирано сметище в кв. Рилци, гр.
Добрич.

Община Добрич

15.09.2017

Жалба

Жалба относно препълнени контейнери за
разделно събиране на отпадъци на ул. „Гоце
Делчев“ № 55, гр. Варна.

Община Варна

9

20.09.2017

Сигнално писмо

10

21.09.2017

Сигнално писмо

11

25.09.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно замърсяване на двора на
Окръжна болница, гр. Варна със стъклена вата.

25.09.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Препратено сигнално писмо от МОСВ относно
замърсяване на атмосферния въздух в гр. Ген.
Тошево.

РИОСВ-Варна

25.09.2017

Сигнално писмо по
електронна поща

Сигнално писмо относно нерегламентирани
строителни дейности на брега на морето в района
на мидена ферма „Дълбока“, с. Българево, община
Каварна.

РИОСВ-Варна

6

14.09.2017

Сигнално писмо

7

14.09.2017

8

12

13

Сигнално писмо относно нерегламентирано
изхвърляне на фекални отпадъци със
специализиран автомобил в нивите от
свинекомплекса на с. Брестак, община Вълчи дол.
Препратено сигнално писмо от РЗИ-Варна
относно замърсяване с отпадъци в района около
Аладжа манастир, община Варна.

Сигналът е неоснователен. Трасето на състезанието не засяга
защитени територии и дюнни природни местообитания.

Препратен по компетентност.

РИОСВ-Варна

Община Варна
ТПДГС-Варна
Община Варна

Приет за сведение и контрол. Жалбата е подадена и до
компетентния орган и до организацията по оползотворяване.
Организацията е уведомила РИОСВ-Варна и жалбоподателя за
предприетите мерки.
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не
са установени нарушения на комплексното разрешително на
дружеството стопанисващо свинекомплекса.

Препратен по компетентност.

Препратен по компетентност.

Сигналът е основателен. При извършена проверка от община Ген.
Тошево е установено, че производствения отпадък гори. Дадени са
предписания за преустановяване на горенето. Предписанието не е
изпълнено. Предстои предприемане на административно
наказателни действия.
Сигналът е неоснователен. Извършваното строителство на
укрепително съоръжение – подпорна стена, е съгласувано с
РИОСВ-Варна. Не е установено унищожаване на защитени
растителни видове и увреждане на природни местообитания,
предмет на опазване в защитените зони. Не е установено
замърсяване с отпадъци.
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