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 ЮНИ 2019 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

1

03.06.2019 г.

Зелен телефон

2

03.06.2019 г.

Зелен телефон

3

07.06.2019 г.

Зелен телефон

Отговорна
институция

Сигнал
Намерено бебе сова или бухал на ул.
„Прилеп“ № 33 (сградата на ВиК), гр.
Варна.
Във водата между първа и втора буна
плава червен бидон, от който излиза
бяла пяна, гр. Балчик, обл. Добрич.
Миризма на изгоряла гума и
пластмаса, както и задимяване в
района на сметището в гр. Шабла,
обл. Добрич

РИОСВ-Варна
Община Балчик
БДЧР
МА
РИОСВ-Варна
Община Шабла

Предприети действия
Птицата е от вида Бухал и на основание чл.
39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена за лечение в
ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.
Сигналът е препратен до Община Балчик и
МА по компетентност. Получен е отговор, че
сигналът е неоснователен, като въпросния
бидон е ограничителна шамандура.
Сигналът е основателен. Извършена е
съвместна проверка с Община Шабла, при
която е установено горене на общинското
депо.
Дадено
е
предписание
за
преустановяване на горенето. Същото е
изпълнено в срок.

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

07.06.2019 г.

Зелен телефон

Силна миризма на хлор в района на
шадраваните до сграда на Община
Варна, гр. Варна.

РИОСВ-Варна
Община Варна

5

10.06.2019 г.

Зелен телефон

Изхвърлени отпадъци в р. Камчия, в
землището на гр. Дългопол, обл.
Варна.

Община Дългопол

6

10.06.2019 г.

Зелен телефон

Замърсяване с отпадъци на плажната
ивица и във водата на плаж
„Кабакум“- север, част 1, гр. Варна,
обл. Варна.

РИОСВ-Варна

7

12.06.2019 г.

Зелен телефон

Силен шум идващ от допълнителен
цех към радиозавод "Черно море"
АД, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

8

12.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерена зашеметена малка птица с
дълга човка и пъстро оперение в
частен имот, гр. Аксаково, обл.
Варна.

РИОСВ-Варна

Извършена е проверка на място, при която е
установено, че Община Варна е извършила
рехабилитация на фонтаните и шадраваните,
след което същите са напълнени с вода и
дезинфектанти, вследствие на което се е
усетила миризма на хлор. В момента на
проверката не е установено наличие на
миризма.
Сигналът е неоснователен. Същият е
препратен за предприемане действия по
компетентност до Община Дългопол.
Получен е отговор за извършена проверка на
мястото, при която не е установено наличие
на отпадъци.
Извършена е проверка на място, при която е
установено наличие на отпадъци по
плажната ивица. Дадено е предписание на
концесионерът за почистване на плажната
ивица. Същото е изпълнено.
Извършена е проверка на място, при която е
установено, че автосервиз е наемател на
помещение, собственост на радиозавода. За
период от 2-3 дена е прекъснато
електрозахранването на радиозавода. Поради
това за осигуряване на ел. ток, автосервизът е
използвал генератор, разположен в камион.
След възстановяване на ел. захранването,
генераторът е премахнат.
Птицата е от вида Среден пъстър кълвач и на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр.
Варна.

9

12.06.2019 г.

Зелен телефон

10

13.06.2019 г.

Зелен телефон

Открит мъртъв делфин на плажната
ивица пред хотел „Виста Мар“, к.к.
Златни Пясъци, гр. Варна.
Системно изхвърляне на отпадъци от
камиони на сметопочистваща фирма
в землището на с. Куманово, общ.
Аксаково, обл. Варна.

РИОСВ-Варна,
Община Варна
Община Аксаково

11

14.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерена ранена граблива птица на
ул. Ружа, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

12

17.06.2019 г.

Зелен телефон

Задимяване и неприятна миризма в
гр. Генерал Тошево, обл. Добрич.

РИОСВ-Варна
Община Генерал
Тошево

13

17.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин на плажа в
кв. Аспарухово, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Съгласно издадено Разрешително по реда на
Наредба № 8, сигналът е препратен по
компетентност на Община Варна.
Сигналът е неоснователен. Препратен е за
предприемане действия по компетентност до
Община Аксаково. Получен е отговор за
извършена проверка на място, при която не
са констатирани замърсявания с отпадъци.
Птицата е от вида Обикновен мишелов и на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр.
Варна.
Сигналът е основателен. Извършена е
съвместна проверка със служители на
Община Генерал Тошево. Съставен е АУАН
за
неорганизирано
замърсяване
на
атмосферния въздух от страна на РИОСВВарна. Съставен е АУАН за изгаряне на
отпадъци от страна на Община Генерал
Тошево.
Дадено
е
предписание
за
преустановяване на изгарянето, като същото
е изпълнено.
Сигналът е неоснователен. При извършена
проверка на място не е установен мъртъв
делфин.

14

17.06.2019 г.

Зелен телефон

Неприятна миризма и задимяване от
изгаряне на отпадъци в дестилерия в
гр. Генерал Тошево, обл. Добрич.

РИОСВ-Варна
Община Генерал
Тошево

15

18.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин на плаж
„Кабакум“, срещу хотел „Ной“

РИОСВ-Варна

16

19.06.2019 г.

Зелен телефон

БАБХ

17

19.06.2019 г.

Зелен телефон

В парцел, засят с лавандула, се
изхвърлят
фекални отпадъци от
съседна кравеферма; с. Красен, общ.
Генерал Тошево.
Намерен бедстващ малък сокол, гр.
Балчик, обл. Добрич.

18

20.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерени три малки бухалчета в
района на жандармерията в кв.
Аспарухово, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

19

20.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерени
малки
лястовички,
паднали от гездо в с. Здравец, общ.
Аврен.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Извършена е
съвместна проверка със служители на
Община Генерал Тошево. Съставен е АУАН
за
неорганизирано
замърсяване
на
атмосферния въздух от страна на РИОСВВарна. Съставен е АУАН за изгаряне на
отпадъци от страна на Община Генерал
Тошево.
Дадено
е
предписание
за
преустановяване на изгарянето, като същото
е изпълнено.
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.
Сигналът е препратен по компетентност на
БАБХ.
Птицата е от вида Черношипа ветрушка. При
транспортиране, към спасителен център
птицата е умряла.
Птиците са от разред Совоподобни и на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР са
настанени за отглеждане в ОП „ЗоопаркСЦ“ гр. Варна.
Птиците са от вида Градска лястовица и на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР са
настанени за отглеждане в ОП „ЗоопаркСЦ“ гр. Варна.

20

20.06.2019 г.

Зелен телефон

Багер разорава дюни в к.к. „Камчия“,
в района на местност „Бункера“.

РИОСВ-Варна

21

21.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерено малко птиче, паднало от
гнездо, в кв. „Левски“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

22

21.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерено малко соколче с ранено
ляво крило на ул. „Йордан Йовков“,
гр. Варна.

23

21.06.2019 г.

Зелен телефон

24

24.06.2019 г.

Зелен телефон

Рибари замърсяват плаж между
местност „Тузлата“ и к.к. „Бялата
Лагуна“ с пластмасови отпадъци и
останки от счупени лодки.
Заустване на канални води от
жилищна сграда в земеделска земя в
район „Приморски“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Установено е
наличие на следи от преминаване на
превозно средство и отъпкване на единична
сухолюбива растителност. Уведомени са
Министерство на туризма и Районна
прокуратура- Варна.
Птицата е от вида Бързолет и на основание
чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена за
отглеждане в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.
Птицата е от вида Черношипа ветрушка и на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр.
Варна.
Сигналът е неоснователен. Направен е обход
на плажовете между “Балчишка Тузла“ и
„Бялата Лагуна“, не са констатирани
замърсявания с отпадъци.
След проведен телефонен разговор със
жалбоподателя, същия отказва да посочи
мястото на замърсяване.

25

24.06.2019 г.

Зелен телефон

Запрашеност на въздуха
срещу
алеята в кв. Аспарухово, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

26

25.06.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

27

25.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин на къмпинг
„Космос“ срещу с. Дуранкулак, общ.
Шабла.
Намерен мъртъв, голям делфин на
плажа в с. Крапец, общ. Шабла.

28

25.06.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

29

26.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерен
екземпляр
от
вида
„Черношипа ветрушка със счупено
крило в ж.к. Балик, гр. Балчик.
Щъркелово гнездо се разпада в с.
Ново Ботево, общ. Добрич.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна

Извършена е проверка на дружество, което
експлоатира зърнобаза. В момента на
проверката не е установено неорганизирано
замърсяване на атмосферния въздух Дадени
са
предписания
за
недопускане
на
неорганизирано замърсяване на атмосферния
въздух, от товаро-разтоварните дейности на
площадката. Вследствие на зачестилите
сигнали от кв. Аспарухово е позиционирана
Мобилна автоматична станция (МАС) за
контрол качеството на атмосферния въздух в
близост до район Аспарухово от експерти на
РИОСВ-Варна и РЛ-Варна. Резултатите от
извършените имисионни измервания са
значително под пределно допустимите
концентрации
на
замърсителите
в
атмосферния въздух.
Сигналът е основателен. Делфинът е от вида
Муткур и на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР е оставен на мястото където е намерен
Сигналът е основателен. Делфинът е от вида
Афала и на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР е оставен на мястото където е намерен
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. При извършена
проверка на място е установено, че гнездото
е наклонено. Предстои укрепване на
гнездото.

30

27.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерен бедстващ екземпляр от вида
Черношипа ветрушка до магазин
„Практикер“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

31

27.06.2019 г.

Зелен телефон

РИОСВ-Варна

32

27.06.2019 г.

Зелен телефон

33

28.06.2019 г.

Зелен телефон

Намерен мъртъв делфин на къмпинг
„Космос“ посока с. Крапец, общ.
Шабла.
Три малки лястовички паднали от
гнездо
до
цех
за
метални
конструкции, гр. Игнатиево, общ.
Аксаково.
Умряла риба по устието на р.
Камчия, срещу паметника.

1

11.06.2019 г.

2

12.06.2019 г.

Сигнално
писмо по
електронна
поща
Сигнално
писмо по
електронна
поща

Птицата е от вида Черношипа ветрушка и на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр.
Варна.
Сигналът е основателен. Делфинът е от вида
Муткур и е обработен на 25.06.2019 г.

РИОСВ-Варна

Птиците са от вида Градска лястовеца, при
транспортиране към спасителен център
екземплярите са умрели.

РИОСВ-Варна
БДЧР

Организирна е съвместна проверка с БДЧР,
при която се установи, че сигналът е
неоснователен. Взети са водни проби за
анализ от БДЧР.

Измъчване и убиване на водни змии
в района на защитена местност
„Болата“, обл. Добрич.

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършена
проверка на място не е установено улавяне
и/или убиване на водни змии.

Образувано
нерегламентирано
сметище около река Батова в с.
Долище, общ. Аксаково.

РИОСВ-Варна
Община Аксаково

Сигналът е основателен. Извършена е
съвместна проверка със служители на
Община Аксаково. Дадено предписание за
отстраняване на констатираното натрупване
на почва и камъни, иззети от коритото на
реката със срок за изпълнение.

3

16.06.2019 г.

Сигнално
писмо по
електронна
поща

Миризима и задимяване от изгаряне
на отпадъци от лавандула в гр.
Генерал Тошево, обл. Добрич.

РИОСВ-Варна
Община Генерал
Тошево

4

19.06.2019 г.

20.06.2019 г.

6

20.06.2019 г.

Събиране на изпадал от дърветата
липов цвят с метла от пътната
настилка на ул. „Македония“, гр.
Варна.
Образувано
нерегламентирано
сметище в района на ул.
„Цар
Асен“ и ул. „Генерал Цимерман“ , гр.
Варна.
Запрашаване
в междублоковите
пространства между бул. „Левски“,
бул. „Сливница“ и ул. „Отец
Паисий“, гр. Варна.

Община Варна

5

Сигнално
писмо по
електронна
поща
Сигнално
писмо по
електронна
поща
Сигнално
писмо по
електронна
поща

7

24.06.2019 г.

Сигнално
писмо по
електронна
поща

Нерегламентирани замърсявания и
бластирания в „Терем-КРЗ флотски
арсенал-Варна“, гр. Варна.

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. Извършена е
съвместна проверка със служители на
Община Генерал Тошево. Съставен е АУАН
за
неорганизирано
замърсяване
на
атмосферния въздух от страна на РИОСВВарна. Съставен е АУАН за изгаряне на
отпадъци от страна на Община Генерал
Тошево.
Дадено
е
предписание
за
преустановяване на изгарянето, като същото
е изпълнено.
Сигналът е препратен по компетентност.

Община Варна

Сигналът е препратен на община Варна за
предприемане действия по компетентност.
Текущ контрол на изпълнение.

Община Варна

Сигналът е препратен на Община Варна за
предприемане действия по компетентност.
Получен е отговор за извършени проверки от
Обшина Варна, като на нарушителите са
съставени фишове и АУАН.
Сигналът е основателен. Извършена е
проверка на място, при която е установено
замърсяване с мидени черупки. Дадени са
предписания да се извърши класификация на
отпадъците от черупки; да се почистят
допуснатите замърсявания с отпадъци; да се
представят актуални договори за предаване
на отпадъци с кодове 15 02 02* и 12 01 17.
Предписанията са в срок.

8

24.06.2019 г.

Сигнално
писмо по
електронна
поща

Възможно
замърсяване
от
бактериален характер на морската
вода в най- южната част на плаж
„Ривиера“, к.к. „Златни пясъци“, гр.
Варна.
Нехуманно отглеждане на вълк и
диви птици в „Исторически парк“ в
с. Неофит Рилски, общ. Ветрино.

РЗИ-Варна

Сигналът е препратен по компетентност на
РЗИ-Варна. Получен е отговор от РЗИ-Варна,
че няма установено замърсяване на морските
води в района.
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24.06.2019 г.

Сигнално
писмо по
електронна
поща

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При проверка на
място не е установено отглеждане на вълк.
Установени са два екземпляра от вида Сокол
скитник и един екземпляр от вида Мишелов
на харис. Представени са необходимите
документи за птиците.
Извършена е проверка на място, при която е
установено, че в резултат на нарушена
проводимост на заустващ колектор от ПСОВ
Албена от ревизионна шахта е допуснато
преливане на пречистени отпадъчни води по
плажа и в морето. Дадено е предписание на
ВИК Добрич АД за възстановяване
проводимостта на заустващия колектор.
Същото е изпълнено.
Извършена е проверка на място, при която е
установено, че в резултат на обилните
валежи са залети помпите в канално-помпена
станция к.к. Албена. Поради това е наложено
отводняване на станцията. Дадени са
предписания за осигуряване на две работещи
помпи и една резервна, както и за
демонтиране
на
потопяемите
помпи,
предназначени за аварийното отводняване на
станцията. Предписанията са изпълнени.
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Спукване на канал за отпадни води в
южната част на плажа в с. Кранево,
общ. Балчик.

РИОСВ-Варна
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Сигнално
писмо по
електронна
поща

Разлив на отпадъчни води в резерват
„Балтата“ до к.к. „Албена“,обл.
Добрич.

РИОСВ-Варна
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24.06.2019 г.
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Сигнално
писмо по
електронна
поща
Сигнално
писмо по
електронна
поща
Сигнално
писмо по
електронна
поща

Нереглментирано сметище между с.
Победа и с. Стефан Караджа, обл.
Добрич.
Неприятни
миризми
нерегламентирано отглеждане
селскостопански животни в
Габърница, общ. Ветрино.
Намерен мъртъв делфин на брега
морето в курорт „Русалка“.

Община Добричка

Сигналът е препратен на община Добричка
за предприемане действия по компетентност.
Текущ контрол на изпълнение.

от
на
с.

ОБДХ-Варна
РИОСВ-Варна

на

РИОСВ-Варна

Сигналът е препратен на ОБДХ-Варна за
предприемане действия по компетентност.
От страна на РИОСВ-Варна предстои
проверка в с. Габърница.
Сигналът е неоснователен. При извършена
проверка на място не е установен мъртъв
делфин.

ДИРЕКТОР:
инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

