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 ПЕРИОДА
МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 ГОДИНА
№
по
ред
61

05.04.2010г.

62

06.04.2010г.

Дата

Постъпил
Сигнал
сигнал
Намерен мъртъв лебед до
Сигнала е
хотел “Делфи Марина” в к-с
постъпил на
“зелен телефон” “ Св. СВ. Константин и Елена”

Отговорен отдел
специалист
Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова

В местност “Болата” до нос Отдел
Сигнала е
Калиакра в скалисти ниши са “ПД,БР и ЗТ”постъпил на
мл.експерт “БР”“зелен телефон” намерени умрели птици.
М. Иванова

63

08.04.2010г.

Намерена мъртва птица в Отдел
Сигнала е
района на ж.к. “Кайсиева “ПД,БР и ЗТ”постъпил на
мл.експерт “БР”“зелен телефон” градина” до бл.201, гр. Варна.
М. Иванова

64

12.04.2010г.

Намерена мъртва птица – Отдел
Сигнала е
интересен вид по пътния “ПД,БР и ЗТ”постъпил на
“зелен телефон” участък между к.к. “Златни мл.експерт “БР”пясъци” и с. Кранево.

М. Иванова

Предприети действия
Сигналът е основателен.
Намереният екземпляр е от вида “ням лебед”. На
основание чл. 39, ал.3, т.3 от Закона за биологичното
разнообразие птицата е предадена на д-р Петкова от РЛД
гр. Аксаково за изследване на болестта “инфлуенца по
птиците”. Видът “ням лебед” е включен в Приложение 3
на ЗБР.
Сигнала е основателен.
Намерени са отделни силно разломени части от трупове на
мъртви птици от вида “ обикновен мишелов”, включен в
приложение 3 на ЗБР.На основание ЗБР, птиците се
оставят на място, където са намерени.
Сигнала е основателен.
Намерена е мъртва птици от вида “ обикновен мишелов”,
включен в Приложение 3 на ЗБР.Птицата е прибрана от
служители на РВМС-Варна и последствие предадена на
РЛД гр.Аксаково за изследване за болестта инфлуенца по
птиците.
Сигнала е основателен .
Намерен е мъртъв екземпляр от вида “Зеленоножка”.На
основание ЗБР птицата ще бъде предадена за
изследване.Видът е включен в Приложение 3 на ЗБР.

Наименование на документа или празно поле

65

13.04.2010г.

Образувано на незаконно
Сигнала е
сметище от строителни
постъпил на
“зелен телефон” отпадъци в с. Бенковски, м-ст
“Черешова градина”, парцел
110, община Аврен.
Намерен мъртъв делфин на
плажната алея във Варна
срещу ресторант “Хаваи”.

66

14.04.2010г.

Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

67

14.04.2010г.

Изхвърляне на отпадъци от
Сигнала е
близките вили в местност
постъпил на
“зелен телефон” “Сълзица”, в близост до извор.

68

17.04.2010г.

Постъпил сигнал от жител на
Сигнала е
ул. “Захари Зограф” №18 А от
постъпил на
“зелен телефон” гр. Балчик за остра миризма от

69

23.04.2010г.

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”

70

25.04.2010г.

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”
чрез тел 112

Отдел
“УО, ОХВ и П”
ст. експерт
”ИСТБСО”
Пл.Семерджиев
Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова

Сигналът е препратен към кмета на Община Аврен за
предприемане на действия по компетентност и
уведомяване на РИОСВ Варна в срок до 10.05.2010г.

Сигналът е основателен.
Намереният мъртъв екземпляр е от вида “Delphinus
delphis”. Делфинът е с наранявания в областта на главата .
Видът “Delphinus delphis” е включен в Приложение 3 на
ЗБР.На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР делфинът се
оставя на мястото, където е намерен.
Отдел “УО, ОХВ и П” Сигналът е неоснователен.
ст. експерт
Няма други данни и връзка с подателя на сигнала за
”ИСТБСО”
уточнение на мястото.
Пл.Семерджиев и ст.
експерт Д.
Машкарова
Отдел
Сигналът е препратен към кмета на община Балчик за
“УО,ОХВ и П”
предприемане на действия по компетентност, съгласно
инж. В.Кирилова и Закона за чистотата на атмосферния въздух и на основание
Отдел
“АВ,В
и АПК.
ВФФ”, гл. експерт
“КАВ”- Д.Маринова
Отдел
Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ
“УО,ОХВ и П”
Варна за установяване обстоятелствата по извършваната
гл.експерт
дейност и са дадени предписания на фирмата, на
“ИУМПС”, основание ЗУО в двуседмичен срок да се извърши
инж. Л.Кошев и класификация на временно съхраняваните отпадъци и
гл.експерт ”МРО”- последващо предаване за обезвреждане.
Д.Адил

изгаряне на гуми и други
подобни материали в домашна
отоплителна инсталация.
В с. Бояна, община Вълчи дол
в старата мелница е направена
примитивна
уредба
от
цистерна – 20 т за преработка
на нафта и се изхвърлят утайки
в Боянския ръкав на язовир
Ген. Киселово. В близост до
местонахождението се изгарят
вторични суровини.
Намерено мъртво делфинче на Отдел
къмпинг “Рай” в 19.15 часа.
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова

Сигналът е неоснователен.
Направен е обход на плажната ивица под къмпинг “Рай” в
к.к.Камчия до устието на река Камчия и не е намерено
тяло на мъртъв делфин.
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71

26.04.2010г.

Замърсяване на р. Батова, с. Отдел
Сигналът е
Долище – водата е черна с “АВ,В и ВФФ”,
постъпил на
“зелен телефон” образувана пяна и изхвърляне гл.експерт – “КОВ
на
голямо
отпадъци.

72

26.04.2010г.

количество от ЛП и СС”
инж. Н. Петрова

В с. Рудник, община Долни Отдел
Сигналът е
Чифлик - оплакване от силна “АВ,В и ВФФ”,
постъпил на
вследствие ст.експерт “ЕПД и
“зелен телефон” миризма
ПСОВ”Б.Павлова
В
района
на
кметство Отдел
Аспарухово
от
котелна “АВ,В и ВФФ”,
инсталация, която се руши и се гл.експерт “КАВ”носи миризма на мазут, нафта. Д.Маринова
изхвърляне на отпадъчни води.

73

26.04.2010г.

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”

74

27.04.2010г.

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон
от тел.:112

75

28.04.2010г.

76

28.04.2010г.

Изтичане на масла, смесени с
вода край езерния път в
близост до Домостроителен
комбинат от пункт за вторични
суровини.
Изхвърляне на хранителни
Сигналът е
отпадъци от търговски обект
постъпил на
“зелен телефон”. “Панча Тантра”, находящ се на
ул. “Ген. Киселов”5 в гр.
Добрич
извън
специализираните контейнери.
Изтичане на фекални води
Сигнала е
поради
запушване
на
постъпил на
ревизионна
шахта
в
близост
до
“зелен телефон”.
пешеходен мост между ул.
“Стоян Бацов”и ул.“Черно
море”.

Отдел
“АВ,В и ВФФ”,
гл.експерт “КОВ от
ЛП и СС”Н. Петрова
Отдел
“УО, ОХВ и П”
ст. експерт
”ИСТБСО”
Пл.Семерджиев
Отдел
“АВ,В и ВФФ”,
ст.експерт “ЕПД и
ПСОВ”Б.Павлова

Сигналът е основателен.
На 26.04.2010г. е извършена проверка от експерти на
РИОСВ-Варна. Вследствие спиране на тока на
23.04.2010г. е аварирала помпата в ретензионния басейн.
Предприети са своевременни действия от оператора по
отстраняване на аварията.
Сигналът е препратен към кмета на Община Долни Чифлик
за предприемане на действия по компетентност и
уведомяване на подателя и РИОСВ-Варна за предприетите
мерки.
Сигналът е основателен.
При проверка от експерти е установена собствеността,
намеренията на собственика за извършване на дейност и
му дадено е предписание за последващи действия.
Сигналът е препратен към кмета на община Варна за
предприемане на действия по компетентност.
Сигналът е основателен.
При извършената проверка на основание ЗООС са дадени
предписания за предприемане на действия за недопускане
изтичането на замърсени води от площадката на обекта.
Сигналът е препратен към кмета на Община Добрич за
предприемане на действия по компетентност, съгласно
Закона за управление на отпадъците и уведомяване за
предприетите действия.

Сигналът е препратен към кмета на Община Варна за
предприемане на действия по компетентност, съгласно
Закона за водите и основание АПК.

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4, тел. 052/678848, факс: 052/ 634-593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org
3/4

Наименование на документа или празно поле

77

28.04.2010г.

В три от четири автосервиза на Отдел “УО,ОХВ и П” Сигналът е основателен.
Сигнала е
бул. ”Цар Освободител” № 189 гл.експерт
Дадени са предписания за извършване класификация на
постъпил на
не
се
спазват
изискванията
на
“ИУМПС”,
временно съхранявания отпадък и в двуседмичен срок
“зелен телефон”.
МОСВ.

78

29.04.2010г.

Замърсяване на р.Харамийска
Сигнала е
от СК “Слънчево”. В кв.
постъпил на
“зелен телефон”. “Акациите” се носи
непоносима миризма.

79

29.04.2010г.

инж. Л.Кошев и ст.
експерт
Д. Машкарова
Отдел
“АВ,В и ВФФ”,
гл.експерт “КОВ от
ЛП и СС”инж. Н. Петрова

Изпускане на непречистени Отдел
Сигнала е
отпадъчни
води
от “АВ,В и ВФФ”,
постъпил на
“зелен телефон”. свинекомплекс – Слънчево и гл.експерт “КОВ от
замърсяване на Харамийско ЛП и СС”дере. Носи се непоносима инж. Н. Петрова
миризма.

1

27.04.2010г.
Вх.№32-002275

Сигнала е
постъпил по
електронна
поща.

Изтичане на отходни води в Отдел
квартал “Чайка” до бл.181.
“АВ,В и ВФФ”,
ст.експерт “ЕПД и
ПСОВ”-Б.Павлова

след утвърждаване на работен лист отпадъкът да се
предаде за транспортиране и последващо третиране.
Сигналът е основателен.
Извършена е проверка на място, взета е водна проба от
изходящия канал, която ще се анализира в акредитирана
лаборатория Варна към ИАОС. Дадени са предписания на
основание ЗООС, за събиране на отпадъчните води
формиращи се от производството.
Сигналът е основателен.
Извършена е проверка на място, взета е водна проба от
изходящия канал, служещ за заустване на водите до
дерето. Пробата ще се анализира в акредитирана
лаборатория Варна към ИАОС. Дадени са предписания за
възстановяване целостта на разрушените диги на лагуните
и почистване на част от лагуните с цел освобождаване на
свободен обем за събиране на отпадъчните води.
Сигналът е препратен към кмета на Община Варна за
предприемане на действия по компетентност, съгласно
Закона за водите и основание АПК като за предприетите
действия се уведоми подателя и РИОСВ-Варна.

Бележка: Приети сигнали за месеца по “зелен телефон” са 19 броя с номера по ред от 61 до 79 според регистъра на сигнали по “Зелен телефон”.Приети сигнали
постъпили по електронна поща 1брой.

Директор:

(П)
Румяна Радилова
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