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 АПРИЛ 2019 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Отговорна
институция

Сигнал

1

03.04.2019 г.

Зелен телефон

Замърсяване на въздуха от строителни
дейности в кв. Владиславово, гр. Варна.

Община Варна

2

08.04.2019 г.

Зелен телефон

Замърсяване с нефтопродукти на плажната
ивица в с. Шкорпиловци, общ. Долни
чифлик

РИОСВ-Варна
Община Долни чифлик
РД ПБЗН
БДЧР
МА Варна
ОУ Варна

3

08.04.2019 г.

Зелен телефон

Открит мъртъв делфин на Първа плажна
алея, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Предприети действия
Сигналът е препратен на община Варна за извършване
на проверка и предприемане действия по
компетентност.
Сигналът е основателен и касае наличие на
замърсяване на плажната ивица (по цялото
протежение на линията на разливане на водите),
изразяващо се в петна от гъста непрозрачна черна
течност, наподобяваща мазут. Петната са с
приблизителни размери до 10 см в диаметър. При
проверката не е установен брегови източник,
способстващ за замърсяване с нефтопродукти на
плажната ивица. За сигнала са уведомени Областния
управител на област Варна, БДЧР, Община Долни
чифлик и др. за предприемане на действия по
компетентност. Замърсяването е своевременно
почистено от заетите по проект „Работа“ към
оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ към община Долни чифлик.
При извършена проверка на място е установен мъртъв
екземпляр от вида Муткур. Съгласно Разрешително по
Наредба № 8 е уведомена Община Варна за
предприемане на действия по отстраняване на
намерения мъртъв делфин. Сигналът е основателен.

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

4

08.04.2019 г.

Зелен телефон

Замърсяване на водната повърхност с
нефтопродукти от рибарски мрежи, местност
„Зеленика“, общ. Каварна.

РИОСВ-Варна
Община Каварна
БДЧР

5

08.04.2019 г.

Зелен телефон

Нерегламентирано залавяне на птици в
клетки, с. Китка, общ. Аврен.

РИОСВ-Варна

6

09.04.2019 г.

Зелен телефон

Катер изхвърля тиня на плажната ивица в
комплекс „Слънчев ден“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
МА
БДЧР

7

10.04.2019 г.

Зелен телефон

Община Варна
РД ПБЗН
РЗИ

8

10.04.2019 г.

Зелен телефон

Разпилени малки синьо- зелени топчета,
изглеждащи като тор или друг химикал на
детска площадка, площад „Лаврентий“, гр.
Варна.
Замърсяване с нефтопродукти по централен
плаж, гр. Шабла, обл. Добрич.

9

10.04.2019 г.

Зелен телефон

Замърсяване с нефтопродукти на водната
повърхност от северната страна на първа
буна, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
МА
БДЧР

10

12.04.2019 г.

Зелен телефон

Отсичане на дървета в с. Неофит Рилски,
общ. Ветрино, обл. Варна.

Община Ветрино

11

15.04.2019 г.

Зелен телефон

Открит мъртъв делфин на втора буна, гр.
Варна.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна
МА
БДЧР
РЛ-Варна

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна
проверка от експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР. Не е
констатирано замърсяване на плажната ивица с
отпадъчни нефтопродукти.
Извършена е проверка на място, при която не е
установено залавяне на птици в землището на с.
Китка, общ. Аврен. Сигналът е неоснователен.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място от експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР, при
която е констатирано възстановяване на плажната
ивица пред хотел „Палас“.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия по компетентност.

Сигналът е основателен и касае наличие на
замърсяване на плажната ивица, изразяващо се в 4-5
броя парчета от гъста непрозрачна черна течност,
наподобяваща мазут. Петната са с приблизителни
размери до 5 см в диаметър. Извършена е съвместна
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛВарна. При проверката не е установен брегови
източник,
способстващ
за
замърсяване
с
нефтопродукти на плажната ивица. Замърсяването е
своевременно почистено.
Сигналът е неоснователен. При извършената
съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Варна и
БДЧР не се констатира замърсяване на плажната
ивица и морската води с нефтопродукти.
Сигналът е препратен до Община Ветрино по
компетентност.
При извършена проверка на място е установен мъртъв
екземпляр от вида Обикновен делфин. Съгласно
Разрешително по Наредба № 8 е уведомена Община
Варна за предприемане на действия по отстраняване
на намерения мъртъв делфин. Сигналът е основателен.

12

15.04.2019 г.

Зелен телефон

Намерена
ранена
черна
крайбрежната алея, гр. Варна.

птица

на

РИОСВ-Варна

13

15.04.2019 г.

Зелен телефон

Системно изпускане на черен дим от
автосервиз в кв. Трошево, гр. Варна

РИОСВ-Варна
Община Варна

14

15.04.2019 г.

Зелен телефон

Намерена птица „скорострел“ покрита с
мазут в к.к. „Златни пясъци“.

РИОСВ-Варна

15

15.04.2019 г.

Зелен телефон

Новообразувано сметище от строителни
отпадъци по пътя гр. Варна- с. Казашко.

РИОСВ-Варна
Община Варна

16

16.04.2019 г.

Зелен телефон

Остра миризма на изгорели кабели и гуми на
ул. „Струма“, гр. Добрич.

РИОСВ-Варна
Община Добрич

17

19.04.2019 г.

Зелен телефон

Открит мъртътв делфин на плаж „Кабакум“,
гр. Варна.

РИОСВ-Варна

18

22.04.2019 г.

Зелен телефон

Запалена тръстикова растителност източно
от с. Казашко, обл. Варна.

РИОСВ-Варна

19

22.04.2019 г.

Зелен телефон

Засаждане на лозови масиви в парковия
комплекс на двореца в гр. Балчик.

РИОСВ-Варна

20

23.04.2019 г.

Зелен телефон

Намерен бедстващ таралеж във вилна зона в
с. Кичево, общ. Аксаково.

РИОСВ-Варна

Намерената птица е от вида Малък средиземноморски
буревестник. При транспортиране на птицата до ОП
„Зоопарк-СЦ“-Варна, същата е умряла. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР екземплярът е оставен на
мястото, където е намерен.
Сигналът е препратен на община Варна за извършване
на проверка и предприемане действия по
компетентност.
Намерената птица е от вида Черногуш гмуркач. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР екземплярът е
настанен за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“-Варна.
Сигналът е основателен.
Сигналът е основателен и касае замърсен терен със
строителни отпадъци. Сигналът е препратен на
община Варна за предприемане действия по
компетентност.
Сигналът е препратен на община Добрич за
извършване на проверка и предприемане действия по
компетентност.
Извършена е проверка на място, при която не е
установен мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен.
Сигналът е основателен. В западната част на защитена
местност „Казашко“, е възникнал пожар. От пожара са
засегнати дървесни видове, сухи тревни съобщества и
тръстикова растителност, на площ около 35-40 дка. Не
са установени бедстващи животински видове. За
случая е уведомена Районна прокуратура-Варна.
Сигналът е неоснователен. При извършена проверка
на място не е установено извършване на
нерегламентирани дейности в границите на защитена
местност „Ботаническа градина-Балчик“.
След подаване на сигнала до РИОСВ-Варна,
таралежът е умрял. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР екземплярът е оставен на мястото, където е
намерен.

21

23.04.2019 г.

Зелен телефон

Открит мъртъв делфин на плажната ивица
до комплекс „Блексий“, гр. Балчик.

РИОСВ-Варна,
Община Балчик

22

24.04.2019 г.

Зелен телефон

Катер
изхвърля
смес,
съдържаща
нефтопродукти на плажната ивица в
комплекс „Слънчев ден“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
МА
БДЧР

1

02.04.2019 г.

2

05.04.2019 г.

3

10.04.2019 г.

4

10.04.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Подаряват се декоративни
зоопарка в гр. Добрич.

5

11.04.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Замърсяване с нефтопродукти на плажната
ивица в к.к. „Албена“, обл. Добрич.

Намереният екземпляр е от вида Обикновен делфин.
Съгласно Разрешително по Наредба № 8 е уведомена
Община Балчик и същата е предприела действия по
отстраняване на намерения мъртъв делфин. Сигналът
е основателен.
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място от експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР, при
която е констатирано възстановяване на плажната
ивица пред хотел „Палас“.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА
Сигнално писмо
Замърсявания по устието на р. Камчия и в
РИОСВ-Варна
Сигналите са основателни. Извършени са проверки на
по електронна
кв. Владиславово, гр. Варна
Община Варна
място от експерти на РИОСВ-Варна. Сигналите са
поща
Община Аврен
препратени на община Варна и община Аврен за
предприемане действия по компетентност.
Сигнално писмо
Образувано незаконно сметище край с.
РИОСВ-Варна
Сигналът е основателен и касае замърсен терен с
по електронна
Казашко, общ. Варна.
Община Варна
отпадъци. Сигналът е препратен на община Варна за
поща
предприемане действия по компетентност.
Сигнално писмо
Прекъсната отходна тръба в жилищен блок в
Община Варна
Сигналът е препратен до Община Варна и РЗИ Варна
по електронна
кв. Владиславово, гр. Варна.
РЗИ
за предприемане действия по компетентност.
поща
зайчета

в

Община гр. Добрич

Сигналът е препратен до Община гр. Добрич по
компетентност.

РИОСВ-Варна
Община Балчик
МА
БДЧР

Сигналът е основателен и касае наличие на
замърсяване на плажната ивица (по цялото
протежение на линията на разливане на водите),
изразяващо се в петна от гъста непрозрачна черна
течност, наподобяваща мазут. При проверката не е
установен брегови източник, способстващ за
замърсяване с нефтопродукти на плажната ивица. За
сигнала са уведомени Областния управител на област
Добрич, БДЧР, Община Балчик и др. институции за
предприемане на действия по компетентност.
Замърсяването е своевременно почистено от
служители на КК „Албена“ АД.

6

12.04.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Горене на отпадъци от фирма за мебели в
западна промишлена зона, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
Община Варна

7

15.04.2019 г.

Нерегламентирано сметище от строителни
отпадъци в кв. Максуда, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
Община Варна

8

15.04.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща
Сигнално писмо
по електронна
поща

Нерегламентирано изхвърляне на суровини
за алкохолни дестилати, с. Бранище, обл.
Добрич.

РИОСВ-Варна
Община Добричка
БДДР

9

16.04.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Замърсяване на Девненска река.

10

19.04.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Незаконно строителство на дестилерия в с.
Краище, общ. Генерал Тошево,

РО НСК- Добрич

11

22.04.2019 г.

Обява за капан в интернет сайт.

ТП ДГС Добрич

12

24.04.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща
Сигнално писмо
по електронна
поща

Обява за препарирана граблива птица в
интернет сайт.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна
БДЧР

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която се
констатира, че всички машини са снабдени с локални
пречиствателни съоръжения и образуваните от
дейността отпадъци се съхраняват разделно в съдове
на закрито. Не се констатира третиране и изгаряне на
отпадъци.
Сигналът е основателен и касае замърсен терен с
отпадъци. Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия по компетентност.
Сигналът е срещу дейността на Казан за производство
на ракия. Извършена е съвместна проверка на място
от експерти на РИОСВ-Варна, БДДР и община
Добричка. На собственика са дадени 3 предписания.
Сигналът е основателен. Извършени са съвместни
проверки от експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР. На
„Солвей соди“ АД е дадено предписание за
недопускане навлизане на води от р. Девненска в
утаителните съоръжения на дружеството, и
вследствие на това замърсяване на водите на реката.
Констатирано е измиване на бетоновоз на
„Рашков“ ЕООД и изтичане на водите в р. Девненска.
Резултатите от взетите проби, след мястото на
изтичане не показват наличие на замърсяване на
водите в р. Девненска. На управителя на
„Рашков“ ЕООД е дадено предписание.
Не е препртатен по компетентност, предвид че
жалбоподателя е подал заявление в РИОСВ-Варна с
информация, че оттегля жалбата си и за същото е
информирал всички инстанции и министерства до
които е подадена.
Сигналът е препратен до ТП ДГС Добрич по
компетентност.
Сигналът е основателен, в обявата се предлага за
продажба препариран екземпляр от вида Обикновен
мишелов. За случая е уведомена Районна прокуратура
- Провадия.

13

30.04.2019 г.

Сигнално писмо
по електронна
поща

Замърсяване на питейната вода в ЗООТ
„Разделна“,общ. Белослав.

РЗИ
БДЧР

Сигналът касае нарушено качество на питейни води и
е препратен по компетентност на РЗИ Варна и БДЧР.

ДИРЕКТОР:
инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

