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 ЮЛИ 2019 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Отговорна
институция

Сигнал

1

01.07.2019 г.

Зелен телефон

Нелегално къмпингуване в зона
„А“ на плажа в с. Езерец, общ.
Шабла, обл. Добрич.

РИОСВ-Варна

2

01.07.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

3

02.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен малък екземпляр от вида
„Бързолет“ на тераса на жилищна
сграда, на бул. „Сливница“, гр.
Варна.
Отвеждане на отпадни води от
заведение за хранене в септична яма
на плажната ивица в кв. Аспарухово,
гр. Варна.

Община Варна

Предприети действия
Сигналът е неоснователен. При извършената
проверка на място не са установени
къмпингуващи и палатки на територията
посочена в сигнала.
Сигналът е неоснователен. Птицата е в добро
фзиологично състояние и на основание чл.
39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната на свобода в
подходящ за вида район.
Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия 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

4

02.07.2019 г.

Зелен телефон

Изтичане на отпадни води от
градската
канализация
към
Архитектурно-парков
комплекс
„Дворецът“, гр. Балчик, обл. Добрич

Община Балчик
В и К Добрич АД
РИОСВ-Варна
БДЧР

5

03.07.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

6

04.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин до хотел
„Интернационал‘,
к.к.
„Златни
пясъци“, гр. Варна.
Мъртъв делфин в морската вода, в
близост до трета буна, гр. Варна.

7

08.07.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

8

08.07.2019 г.

Зелен телефон

Паркирани
автомобили
с
чуждестранна регистрация върху
облесени дюни, в землището на с.
Крапец, общ. Шабла.
Труп на кон на плажната ивица в
местност „Паша дере“, обл. Варна.

РИОСВ-Варна

ОДБХ-Варна

Сигналът е основателен. Извършена е
съвместна проверка на място от експерти на
РИОСВ-Варна и БДЧР. Констатирани са
следи от изтичане на отпадъчни води по
ската над „Аязмото“, които са в резултат на
нарушаване проводимостта на тръбопровода
поради свлачищни процеси. Взето е решение
за изграждане на въздушен канализационен
тръбопровод, който да отвежда потока
отпадъчни
води
към
крайбрежния
канализационен колектор.
Сигналът е неоснователен. След извършена
проверка на място не е установен мъртъв
делфин. Сигналът е не основателен.
Сигналът е основателен. При извършена
проверка на място е установен мъртъв
делфин. Съгласно Разрешително по Наредба
№ 8 е уведомена Община Варна за
предприемане на действия по отстраняване
на намерения мъртъв делфин.
Сигналът е неоснователен. При извършена
проверка на място не са установени
автомобили върху плажната ивица.
Сигналът е препратен на ОДБХ-Варна за
предприемане действия по компетентност.

9

08.07.2019 г.

Зелен телефон

Изтичане на бяла пяна на брега на
морето в к. к. „Св.св. Константин и
Елена“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
БДЧР

10

08.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен малък щъркел със счупен
крак в с. Цонево, общ. Дългопол.

РИОСВ-Варна

11

08.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерена малка кукумявка
Провадия, обл. Варна.

гр.

РИОСВ-Варна

12

08.07.2019 г.

Зелен телефон

Зелена вода и измряла риба във
Варненско езеро, в района на
местност „Лъджата“

БДЧР
ИАРА
РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. Извършен е оглед
на място в района от експерти на РИОСВВарна. Не се установи наличие на бяла пяна
по повърхността на морската вода, както и
наличие на тръба, заустваща в Черно море. В
района на самоизлива на минералния сондаж
има табела, указваща, че е забранено
използването на миещи препарати.
Сигналът е основателен. Птицата е от вида
Бял щъркел и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2
от ЗБР е настанена за лечение в ОП
„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.
Сигналът е неоснователен. Птицата е в добро
фзиологично състояние и на основание чл.
39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната на свобода в
подходящ за вида район.
Сигналът е неоснователен. Извършена е
съвместна проверка на място от експерти на
РИОСВ-Варна и БДЧР. При обхода в района
не се констатира наличие на умряла риба и
нерегламентирани зауствания на отпадъчни
води. Няма наличие на миризма на сяра и
амоняк.

13

09.07.2019 г.

Зелен телефон

Силна миризма на фекалии във вилна
зона
„Панорама-3“
над
пречиствателна станция, к.к. „Златни
пясъци“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
В и К Варна ООД

14

09.07.2019 г.

Зелен телефон

Мъртва риба и раци изхвърлени от
морето в района на ресторант „Терма
Палас“, с. Кранево, общ. Балчик.

РИОСВ-Варна
ИАРА
БДЧР
РЛ Варна

15

10.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин на 50 м след
трета буна, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

16

10.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерена малка сова
квартал, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

в

цветен

Сигналът е основателен. Извършен е обход
на двата тръбопровода, отвеждащи утайките
от ПСОВ до утаителните полета. Не се
констатираха течове на утайки. В района на
ПСОВ се извършват строителни дейности по
реконструкцията и модернизацията на
станцията. Технологичния процес не е
нарушен и няма регистрирани аварийни
ситуации. Има наличие на миризма
характерна за този вид дейност.
Сигналът е основателен. При извършената
съвместна проверка на място от експерти на
РИОСВ-Варна, РЛ Варна и БДЧР не се
установи наличие на мъртви екземпляри
риба, раци и др. в района. По информация от
спасителите на плажа и представител на
концесионера, през предходните два дни е
имало наличие на дребни риби, изхвърлени
от морето, някои от които мъртви. Взети са
водни проби в две точки.
Сигналът е основателен. При извършена
проверка на място е установен мъртъв
делфин. Съгласно Разрешително по Наредба
№ 8 е уведомена Община Варна за
предприемане на действия по отстраняване
на намерения мъртъв делфин.
Сигналът е неоснователен. Птицата е в добро
фзиологично състояние и на основание чл.
39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната на свобода в
подходящ за вида район.

17

10.07.2019 г.

Зелен телефон

Задимяване и неприятна миризма от
тлеещи отпадъци от лавандула под
бул. „България“, гр. Каварна, обл.
Добрич.

РИОСВ-Варна
Община Каварна
ПБЗН

18

11.07.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

19

15.07.2019 г.

Зелен телефон

Два
автомобила
с
добричка
регистрация системно извършват
търговия с храна и напитки на
плажната ивица в залива „Болата“,
обл.
Добрич,
като
изхвърлят
отпадъци в морската вода.
Остра, задушлива миризма в кв.
Повеляново, гр. Девня от завод
„Агрополихим“.

20

15.07.2019 г.

Зелен телефон

Мътна, бяла вода и изплувала умряла
риба в акваториятана МТ- база, СТФАД, с. Езерово, гр. Варна.

БДЧР
ИА МА
РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Източникът на
замърсяване на въздуха е възникнал пожар в
имоти, в които се съхранява отпадък от
дейността на дестилерия. На същия ден
пожара е локализиран от РС ПБЗН.
Сигналът е неоснователен. При извършена
проверка на място не е установено
извършване на търговска дейност в
границите на резерват „Калиакра“.
Сигналът е неоснователен. По резултатите от
СНИ, собствен мониторинг и пункт
„Извори“, гр. Девня няма констатирани
наднормени
концентрации
по
контролираните
замърсители.
В
„Агрополихим“ АД, гр. Девня няма
възникнали аварийни ситуации и промени в
мощностите на дружеството (пускане и/или
спиране на инсталации).
Сигналът е неоснователен. Извършена е
съвместна проверка на място от експерти на
РИОСВ-Варна,
БДЧР
и
Морска
администрация с плавателно средство. При
обхода в района на Варненско езеро не се
констатира наличие на умряла риба и
нерегламентирани зауствания на отпадъчни
води от брегови източници.

21

15.07.2019 г.

Зелен телефон

По устието на р. Краневска има
наличие на умрели малки рибки и
рачета, общ. Балчик.

БДЧР
ИАРА
РИОСВ-Варна

22

16.07.2019 г.

Зелен телефон

23

17.07.2019 г.

Зелен телефон

Нелегално къмпингуване върху дюни
между езерото и плажната ивица, с.
Езерец, обл. Добрич.
Силна, неприятна миризма от завод
за неопасни битови и произодствени
отпадъци „Екоинвест асетс“АД, с.
Езерово, обл. Варна.

МТ
Община Шабла
МВР-Шабла
РИОСВ-Варна

24

17.07.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

25

19.07.2019 г.

Зелен телефон

26

19.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен бедстващ екземпляр от вида
„Малък корморан“ на плажа в гр.
Каварна.
Намерени трупове на делфин и
друго, неопределено животно на
плажната ивица в с. Крапец, общ.
Шабла.
Наличие на бяла пяна и фекалии на
5-6 м от брега в местност „Фичоза“,
обл. Варна.

РИОСВ-Варна

БДЧР
РИОСВ-Варна
РЛ Варна

Сигналът е неоснователен. Извършена е
съвместна проверка на място от експерти на
РИОСВ-Варна и БДЧР. При обхода в района
не се констатира наличие на умряла риба и
нерегламентирани зауствания на отпадъчни
води.
Сигналът е препратен на Министерство на
туризма, Община Шабла и МВР-Шабла за
предприемане действия по компетентност.
Сигналът е неоснователен. Извършена е
проверка на място от експерт на РИОСВВарна. При обхода на завода за преработка
на отпадъци не се констатира неприятна
миризма.
Няма
нерегламентирано
изхвърлени отпадъци и разлив на инфилтрат
на площадката на завода и около нея.
Сигналът е неоснователен. След извършена
проверка на място не е установен бедстващ
екземпляр.
Сигналът е неоснователен. След извършена
проверка на място не е установен мъртъв
делфин.
Сигналът е неоснователен. Извършена е
съвместна проверка на място от експерти на
РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛ Варна. При
обхода в района не се констатира наличие на
бяла пяна и фекалии в морето. Взета е водна
проба от морските води. При проверката не
се установи повърхностно изтичане на
отпадъчни води в района.

27

22.07.2019 г.

Зелен телефон

28

22.07.2019 г.

Зелен телефон

29

22.07.2019 г.

Зелен телефон

30

22.07.2019 г.

Зелен телефон

31

23.07.2019 г.

Зелен телефон

32

24.07.2019 г.

Зелен телефон

33

25.07.2019 г.

Зелен телефон

34

25.07.2019 г.

Зелен телефон

Изхвърлен труп на акула или делфин
на брега на къмпинг „Добруджа“,
общ. Шабла.
Намерена бедстваща птица от вида
„Червен ангъч“ в гр. Аксаково.

РИОСВ-Варна

Изхвърляне на строителни отпадъци
от ремонта на пътната настилка на
изхода на с. Старо Оряхово, общ.
Долни чифлик.
Намерен
зашеметен
кълвач в
местност „Прибой“, гр. Варна.

Община Долни
чифлик

Намерен труп на елен в промишлена
зона, гр. Аксаково.
Намерен мъртъв делфин на плажа на
НСО, Евксиноград, гр. Варна.

Община Аксаково,
ТП ДЛС Варна
РИОСВ-Варна

Изтичане на отпадни води по
уличната мрежа от спукан мръсен
канал в к.к. „Чайка“, гр. Варна.
Замърсяване на морските води в
района на Южен плаж, гр. Варна.

В и К Варна ООД
Община Варна

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Община Варна
РЗИ Варна
БДЧР
РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. След извършена
проверка на място не е установен мъртъв
делфин.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.
Сигналът е препратен на община Долни
чифлик за предприемане действия по
компетентност.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.
Сигналът е препратен по компетентност.
Сигналът е неоснователен.След извършена
проверка на място не е установен мъртъв
делфин.
Сигналът е препратен на община Варна и „В
и К Варна“ ООД за предприемане на
действия по компетентност.
Сигналът е основателен. Извършена е
съвместна проверка на място от експерти на
РИОСВ-Варна, БДЧР, РЗИ и Община Варна.
При огледа се констатира множество
водорасли по брега със заплетени в тях
мокри кърпички. Замърсяването е на площ
над 20 кв. м. Не се констатира наличие
нерегламентирани зауствания на отпадъчни
води.

35

25.07.2019 г.

Зелен телефон

Извършване на строителна дейност
със специализирана техника в
защитена местност „Казашко“, обл.
Варна.

РИОСВ-Варна

36

26.07.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

37

29.07.2019 г.

Зелен телефон

Щъркел в немощно състояние, на
главен път в с. Левски, общ.
Суворово.
Кафеникавооранжев дим, силно
задушлив от „Агрополихим“ АД, гр.
Девня.

38

29.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерена малка хищна птица до
офис в кв. Галата, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

39

29.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин на плажа на
къмпинг Космос, общ. Шабла.

РИОСВ-Варна

40

29.07.2019 г.

Зелен телефон

Паркирани каравани от с. Крапец до
с. Дуранкулак, по плажната ивица.
Унищожават се дюни.

МТ
МВР-Шабла

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. При извършена
проверка на място е установено засипване
със земни маси с приблизителни размери:
ширина около 12-15м и дължина около 150
м. На засегнатия участък са заснети GPS
координати. По време на проверката не е
установено наличие на работещи машини.
Предстои допълнително изясняване на
обстоятелствата по случая.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за
лечение в ОП „ЦЗПЖ-гр. Добрич“.
Сигналът е неоснователен. По резултатите от
СНИ, собствен мониторинг и пункт
„Извори“, гр. Девня няма констатирани
наднормени
концентрации
по
контролираните
замърсители.
В
„Агрополихим“ АД, гр. Девня няма
възникнали аварийни ситуации и промени в
мощностите на дружеството (пускане и/или
спиране на инсталации).
Сигналът е неоснователен. След извършена
проверка на място не е установен бедстващ
екземпляр от защитен вид.
Сигналът е основателен. На основание чл.
39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвият делфин е
оставен на мястото където е намерен.
Сигналът е препратен на Министерство на
туризма и МВР-Шабла за предприемане
действия по компетентност.

41

29.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин на къмпинг
„Фиш-фиш“, вилна зона, гр. Балчик.

РИОСВ-Варна

42

29.07.2019 г.

Зелен телефон

Трупове на кози между с. Крапец и
комплекс „Космос“, общ. Шабла.

Община Шабла
ОДБХ

43

31.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен щъркел в с. Детелина, общ.
Долни чифлик.

РИОСВ-Варна

31.07.2019 г.

Зелен телефон

Намерен ранен чухал в района на
гробищен парк, гр. Варна

РИОСВ-Варна

1

01.07.2019 г.

Сигнално
писмо по
електронна
поща

Образуване
на
сметище
на
крайбрежната алея в кв. Аспарухово,
гр. Варна.

Община Варна
РИОСВ-Варна

2

03.07.2019 г.

Сигнално
писмо по
електронна
поща

На бул. „Сливница“, гр. Варна, пред
офис сграда, между саксии, лежи
птица.

Община Варна

Сигналът е основателен. При извършена
проверка на място е установен мъртъв
делфин. Съгласно Разрешително по Наредба
№ 8 е уведомена Община Балчик за
предприемане на действия по отстраняване
на намерения мъртъв делфин.
Сигналът е препратен на община Шабла и
ОДБХ за предприемане действия по
компетентност.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.
Сигналът е основателен. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.
Сигналът е неоснователен. Извършена е
проверка на място от експерти на РИОСВВарна на снек-бар „Брутал“ на фирма „Нуланула“ ЕООД. При проверката не се
констатира наличие на черни чували или
други отпадъци до контейнерите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки и
съдовете за събиране на смесени битови
отпадъци, разположени в района на
проверявания обект.
Сигналът е препратен по компетентност.

3

4

5

6

Сигнално
писмо по
електронна
поща
09.07.2019 г. Сигнално
писмо по
електронна
поща
11.07.2019 г. Сигнално
писмо по
електронна
поща

Повреждане на пътната настилка и
замърсяване на околната среда от
бетонов център в гр. Добрич.

Община Добрич

Сигналът е препратен на община Добрич за
предприемане действия по компетентност.

Навлизане с каруца и кон на
плажната ивица в с. Шкорпиловци,
общ. Долни чифлик.

Община Долни
чифлик

Сигналът е препратен на община Долни
чифлик за предприемане действия по
компетентност.

Неприятна миризма от напояване на
тревни площи с отпадни води в с.
Рогачево, общ. Балчик.

Община Балчик
РИОСВ-Варна
БДЧР

Сигнално
писмо по
електронна
поща

Пространството под Аспарухов мост,
между двете спирки „КЗ“ е затрупано
със строителни отпадъци.

Община Варна

Извършена е съвместна проверка на място от
експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР и Община
Балчик. В комплекса има ЛПСОВ, която в
момента на проверката не работи. Не се
усеща неприятна миризма около тревните
площи. Не се установи заустване на
отпадъчни води в повърхностни водни
обекти. По данни от присъстващия
представител на фирмата, с пречистените
води след ЛПСОВ се напоява райграса.
Сигналът е основателен. Сигналът е
препратен на община Варна за предприемане
действия по компетентност. Уведомени сме
писмено, че след избор на изпълнител
площите със строителни отпадъци ще бъдат
почистени.

05.07.2019 г.

12.07.2019 г.

7

22.07.2019 г.

8

25.07.019 г.

9

Сигнално
писмо по
електронна
поща

Силна миризма на мазут и нафта във
всички квартали на гр. Варна през
сутрешните часове.

Община Варна
РИОСВ-Варна

Сигнално
писмо по
електронна
поща
29.07.2019 г. Сигнално
писмо по
електронна
поща

Нарушение на ландшафта в защитена
зона „Белите скали“, в района на
Тузлата, гр. Балчик.

РИОСВ-Варна

Възпрепятстване достъпа до
Камчия от юридическо лице.

р.

РИОСВ-Варна
БДЧР
Община Аврен
Областна
администрацияВарна

Сигналът е неоснователен. В сигнала се
визира замърсяване на въздуха от дейността
на „Полимери“ АД, гр. Девня. Дружеството е
в несъстоятелност и от 2012 г. на площадката
не се извършва производствена дейност.
Площадката е продадена на друго дружество,
което също не е започнало производствена
дейност. На площадката няма действащи
организирани и неорганизирани източници
на
вредни
вещества,
изпускани
в
атмосферния въздух. По резултатите от
постоянните пунктове за мониторинг в гр.
Девня и гр. Варна няма констатирани
наднормени
концентрации
по
контролираните показатели за газови емисии.
Сигналът е неоснователен. При извършена
проверка на място не е установено
нарушение по режима на защитена зона
„Белите скали“.
Сигналът е основателен. По време на
извършена
съвместна
проверка
с
представители на БДЧР, Община Аврен,
Областна администрация-Варна, не е
установено ограничаване достъпа до река
Камчия,
както
и
извършване
на
нерегламентирани дейности в ЗМ „Лонгоза“.

10

30.07.2019 г.

Сигнално
писмо по
електронна
поща

Пожар в защитена зона
Дуранкулак“, общ. Шабла.

„Езеро

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. На терен са
извършени 4 бр. проверки. При проверките е
установена опожарена територия, която по
данни на РСПБЗН Шабла е на площ 37 дка.
При извършена допълнителна проверка за
по-точно определяне на площта на
изгорялата територия е установено, че
същата е на площ от около 300 дка. Изгорели
са основно сухи треви и храсти, в границите
на ЗЗ „Дуранкулашко езеро“ и ЗЗ „Езеро
Дуранкулак“, и в малка част е засегната
тръстикова
растителност
в
ЗМ
„Дуранкулашко езеро“. При пожара е
засегната територия, заета в по-голямата си
част с тип природно местообитание „ПонтоСарматски степи“. За случая е уведомена РПКаварна.

ДИРЕКТОР:
инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

