РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА
МЕСЕЦ ЮЛИ 2014 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1.

05.07.2014 г.

“Зелен телефон”

От хотел в с. Тюленово се изливат фекални
води в морето.

РИОСВ - Варна

2.

05.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Паднал от гнездо малък щъркел в с. Старо
Оряхово, ул. “Лонгоз” № 23.

РИОСВ - Варна

3.

07.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Ранена лястовица в гр. Варна, ул. “Битоля” №
27.

РИОСВ – Варна

4.

08.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Паднал от гнездо малък щъркел в с. Брестак,
общ. Вълчи Дол.

РИОСВ – Варна

5.

09.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Ранен щъркел в с. Царевци, общ. Аврен

РИОСВ – Варна

6.

11.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Мъртъв делфин в КК “Албена”, до корабчето
“Арабела”

РИОСВ – Варна

“Зелен телефон”

Обгазяване в района на с. Житница, носи се
миризма на сода каустик и гъст дим.

РИОСВ – Варна
БДЧР
ПБЗН
Община Провадия

7.

12.07.2014 г.

Предприети действия
Извършена е проверка, при която е установено, че за
отпадъчните води, формиращи се от дейността на обекта е
предвидена ЛПСОВ. Пречистените отпадъчни води се използват
за напояване на тревните площи в обекта, а излишните
количества се транспортират до градска ПСОВ. Не е установено
заустване на отпадъчни води в морето.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е настанен в
спасителен център.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е настанен в
спасителен център.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е настанен в
спасителен център.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е настанен в
спасителен център.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.4 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е оставен на
мястото, където е намерен.
Аварийната ситуация е възникнала в ~ 12:00 ч. на 12.07.2014 г. и
касае пробив в 70 м3 резервоар и изтичане на наличните в него ~
10 м3 солна киселина (30 % концентрация). Извършена е
проверка на място от експерти на РИОСВ – Варна и РЛ – Варна.
Проведени са имисионни измервания с портативен анализатор
за аварийни ситуации Gasmet 4040 в 4 точки, находящи се извън
границите на обекта, за концентрацията на хлороводород в
атмосферния въздух. Концентрациите на хлороводород във

всички точки бяха 0 ррм. На 14.07.2014 г. са взети водни и
почвени проби от засегнатия район.
По случая от страна на РИОСВ – Варна е:
Съставен акт за установяване на административно
нарушение на фирма “Хим трейд Варна” ЕООД, гр. Варна
за нерегламентирано съхранение на опасни вещества и
химични смеси;
Издадена е преустановителна принудителна
административна мярка – спиране дейността с опасни
химични вещества (ОХВ) на площадка с местоположение:
УПИ Х-306 и УПИ ХІ-305, кв. 26, с. Житница, община
Провадия на фирма “Хим трейд Варна” ЕООД, гр. Варна и
освобождаването й от наличните ОХВ на нея.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е настанен в
спасителен център.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.4 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е оставен на
мястото, където е намерен.

8.

14.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Намерено соколче в гр. Провадия.

РИОСВ – Варна

9.

15.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Мъртъв делфин на плажа на с. Шкорпиловци,
до стария мост.

РИОСВ – Варна

10.

15.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Намерен малък бухал в гр. Варна, кв.
Младост, бл. 101.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен

11.

16.07.2014 г.

“Зелен телефон”

От тръба до ресторант/хотел “Бялата къща” в
гр. Балчик тече бяла течност, която се влива в
морето.

РИОСВ – Варна
Община Балчик

Извършена е проверка. Сигналът е препратен до Община
Балчик за предприемане на действия по компетентност.

12.

16.07.2014 г.

“Зелен телефон”

В дерето на ул. “Моряшка” в кв. Аспарухово
текат фекални води.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка, при която не е установено замърсяване
на дерето.

13.

19.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Мъртъв делфин на нос Калиакра, на камъните
от западната страна на крепостната стена.

РИОСВ – Варна

14.

20.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Мъртъв делфин в с. Тюленово, на скалите до
местностите “Гъбата” и “Мартина”.

РИОСВ – Варна

15.

21.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Намерена малка сова в местност “Златна
рибка”, между КК “Албена” и гр. Балчик.

РИОСВ – Варна

16.

21.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Образуване на кафяв слой на повърхността на
морската вода в района на КРЗ “Одесос”.

БДЧР - Варна
РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.4 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е оставен на
мястото, където е намерен.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.4 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е оставен на
мястото, където е намерен.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е настанен в
спасителен център.
Извършена е съвместна проверка от експерти на БДЧР – Варна,
РИОСВ - Варна и РЛ – Варна. Замърсяването е вследствие
извършване на дейности по бластиране с 4 броя бластиращи
машини на корпуса на кораб “Loveli Ladi Valeta”, докуван на
плаващ док № 3 в КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна.

Община Аксаково

Сигналът касае скъсана дига на торище, находящо се в поземлен
имот собственост на Община Аксаково. Сигналът е препратен на
Община Аксаково за предприемане на действия по
компетентност.

17.

21.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Замърсена река в с. Куманово, общ. Аксаково
в следствие на разрушена дига на кравеферма.

18.

21.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Джип се движи по дюните в с. Дуранкулак, до
къмпинг “Космос”.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

19.

22.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Кафеви петна с мирис на канализация се
движат от морето към брега на плажа в кв.
Галата.

РИОСВ – Варна

Извършена е проверка в района, при която не се установени
източници на замърсяване на морето.

20.

23.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Мъртъв делфин на централния плаж в гр.
Балчик.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.4 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е оставен на
мястото, където е намерен.

21.

24.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Замърсяване на територията на ЗМ
“Ботаническа градина - Балчик” с натрупване
на строителни материали и отпадъци.

РИОСВ – Варна

Сигналът е основателен. Следва съставяне на АУАН на
длъжностните лица допуснали замърсяването.

22.

25.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Намерена малка кукумявка в гр. Провадия.

РИОСВ – Варна

23.

25.07.2014 г.

“Зелен телефон”

От завод “Екоинвест Асетс” АД, с. Езерово се
носи неприятна миризма.

РИОСВ – Варна

24.

27.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Корморан със счупено крило на плажа в КК
“Албена”, до пост 3.

РИОСВ – Варна

Сигналът е неоснователен.

25.

27.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Голямо мазно черно петно в КК “Св. св.
Константин и Елена”, до хотел “Азалия”.

Морска администрация
– Варна
РИОСВ - Варна

Извършена е проверка в района, при която не се установени
източници на замърсяване на морето.

Община Балчик

Сигналът е препратен до Община Балчик за предприемане на
действия по компетентност.

Община Варна

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

26.

30.07.2014 г.

“Зелен телефон”

27.

30.07.2014 г.

“Зелен телефон”

Затрупване на воден обект – дере със земни
маси вследствие на подравняване на
строителен терен от фирма “Комфорт”,
намиращ се на 2 км от КК “Албена” в посока
гр. Балчик.
Изпомпване на водата от басейна на хотел
“Аврора” в КК “Св. св. Константин и Елена”
на улицата.

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие, екземплярът е настанен в
спасителен център.
Извършена е проверка в присъствието на жалбаподателите. Не
се констатира наличие на неприятна миризма в района на
местоживеенето им.

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

01.07.2014 г.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно изхвърляне на
отпадъци до сп. Казана, между Галата и
Ракитника.

Община Варна

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

2.

02.07.2014 г.

Жалба

3.

02.07.2014 г.

Жалба

4.

03.07.2014 г.

Жалба

5.

10.07.2014 г.

Сигнално писмо

Жалба от живущите в ЖК на ул. “Мир” №
106, гр. Варна, относно незаконно извършване
на атвотенекеджийски и автобояджийни
услуги в гараж, находящ се на същия адрес,
които водят до отделяне на неприятни
миризми и шумово натоварване в жилищната
сграда.
Жалба от живущите в ЖК на ул. “Мир” №
106, гр. Варна, относно незаконно извършване
на атвотенекеджийски и автобояджийни
услуги в гараж, находящ се на същия адрес,
които водят до отделяне на неприятни
миризми и шумово натоварване в жилищната
сграда.

Община Варна

Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

Община Варна

Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

Жалба за насипване на земни маси и пясък в
съседен имот в м-ст Траката.

Община Варна
РИОСВ - Варна

Извършена е проверка. Сигналът е препратен до Община Варна
за предприемане на действия по компетентност.

Сигнално писмо относно нерегламентирано
сметище до с. Кичево.

Община Варна

Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

6.

15.07.2014 г.

Жалба

Жалба относно нарушаване оттока на
дъждовни води в резултат на изграждане на
бетонна стена в имот в кв. Виница.

Община Варна

Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

7.

18.07.2014 г

Жалба

Жалба относно изграждане на незаконно
заведение на южен плаж “Галата”, кв. Галата.

Община Варна

Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

8.

23.07.2014 г.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно разлив на вода от
тръба на помпена станция до хотел “Бяла
Биийч Резорт”, гр. Бяла.

РИОСВ – Бургас

Сигналът е препратен до РИОСВ – Бургас за предприемане на
действия по компетентност.

РИОСВ – Варна

В РИОСВ- Варна има постъпило писмено уведомление от “ТЕЦ
Варна” ЕАД, с. Езерово за въвеждане в експлоатация от студено
състояние на котлоагрегат. Освен този котлоагрегат, няма друг в
експлоатация. Режимът на пускане на котлоагрегата се
извършва на работно гориво – мазут, в съответствие с
издаденото комплексно разрешително. При работа без включени
електрофилтри и евентуално превишаване на НДЕ, срокът от 24
часа за ограничаване или спиране на инсталацията, или за
преминаване на нискоемисионни горива не е превишен. В пункт
с. Езерово за 29.07.2014 г. няма констатирани наднормени
концентрации по контролираните замърсители на атмосферния
въздух.

9.

29.07.2014 г.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно пушек, който излиза
от комина на ТЕЦ – Варна.

10.

30.07.2014 г.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци от кея на ресторант
“Романтика”.

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

Община Варна

ДИРЕКТОР:

/П/
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

