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 МАЙ 2010 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

80

03.05.2010г.

Постъпил
сигнал

Сигнал

Изхвърляне на отпадъци,
Сигналът е
горене на гуми, обгазяване с
постъпил на
“зелен телефон” черен дим и гледане на кози в
кв. “Възраждане”.

Отговорен отдел
специалист

Предприети действия

Отдел
Препратено по компетентност към община Варна.
“УО,ОХВ и П”,
Илиева и Отдел
“АВ,В и ВФФ”, гл.
експерт
“КАВ”Д.Маринова

Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

81

03.05.2010г.

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

Намерено мъртво делфинче на Отдел
Сигналът е
плажната ивица до буната.
“ПД,БР и ЗТ”постъпил на
мл.експерт “БР”“зелен телефон”
М. Иванова

82

05.05.2010г.

Предприети действия
От направения оглед на плажната ивица в кв. Аспарухово
гр. Варна е намерен екземпляр от вида афала (Tursiops
trumatus). Екземплярът е с дължина около 1.20 м в
напреднал стадийн на разлагане. Не са констатирани следи
от мрежи, както и не липсват части от тялото на
животното. В областта на главата от лявата страна са
констатирани 2 отвора с диаметър съответно от 5 см и 3
см. Видът афала е включен в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие.На основание чл. 39, ал.2, т.4
от Закона за биологичното разнообразие афалата е
оставена на мястото, където е намерена.
Сигналът е основателен.

Оплакване от високи нива на Отдел
Сигналът е основателен.
Сигналът е
шум
от
пункт
за
продажба
на
“АВ,В
и
ВФФ”,
Извършена е проверка на обекта – склад за търговия на
постъпил на
дървен
материал
в
ж.к.
“Вл.
гл
.експерт
“АВ
и
фасониран дървен материал. За имота има издадено
“зелен телефон”
Варненчик”.

ЛОС”А. Драгнева

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
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разрешение за поставяне на временно преместване.
Представени бяха документи за извършване на дейността.

Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

83

05.05.2010г.

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

Намерено мъртво делфинче на Отдел
Сигналът е
морска гара до яхтеното “ПД,БР и ЗТ”постъпил на
мл.експерт “БР”“зелен телефон” пристанище.
М. Иванова

84

06.05.2010г.

Намерен мъртъв делфин в
Сигналът е
началото на вълнолома.
постъпил на
“зелен телефон”

Отдел
“АВ,В и ВФФ”ст.експерт
“КППОС”Д.Недялкова

85

06.05.2010г.

Намерен мъртъв делфин на
Сигналът е
плажа на буна Трака между
постъпил на
“зелен телефон” Евсиноград и Траката.

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

86

08.05.2010г.

На Аспарухов плаж до буната е Гл. специалист М.
Сигнала е
намерен мъртъв делфин.
Михайлов
постъпил на
“зелен телефон”

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
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Предприети действия
Сигналът е основателен .
Днес 05.05.2010г. в акваторията на Пристанище – Варна –
Изток, до място на кей – 4 на около 50м във водата е
намерен мъртъв екземпляр от вида афала. Екземплярът е с
размери около 60-80 см дължина. По тялото не са
констатирани следи от мрежи и белези от насилствено
умъртвяване. Видът афала е включен в Приложение 3 на
Закона за биологичното разнообразие.На основание чл. 39,
ал.2, т.4 от Закона за биологичното разнообразие афалата е
оставена на мястото, където е намерена.
В морската акватория до вълнолома в град Варна е
констатиран мъртъв екземпляр от вида афала. Екземплярът
е с дължина около 2 метра и е в напреднал стадий на
разлагане. По тялото не са констатирани видими следи от
наранявания.
Видът афала е включен в приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. На основание чл. 39 ал. 2 т.4 от
ЗБР екземплярът да остане на мястото, където е намерен.
Сигналът е основателен.
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.
На около 50 метра южно от буната на плажа на квартал
Аспарухово има умрял делфин с размери около 1 метър в
полуразложено състояние от вида морска свиня. На около
20 метра от делфина има една глава от друг делфин, тялото
на който липсва. На основание на чл.39 ал.2 т.4 от ЗБР

Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Отговорен отдел
специалист

Сигнал

Предприети действия
екземплярът да остане на мястото където е намерен.
Сигналът е основателен.

87

10.05.2010г.

Образуване
на
незаконно Отдел
Сигналът е препратен към кмета на община Балчик за
Сигналът е
сметище по пътя за вятърната “УО,ОХВ и П”
предприемане на действия по компетентност, съгласно
постъпил на
инж. В.Кирилова и Закона за чистотата на атмосферния въздух и на основание
“зелен телефон” мелница.
Отдел
“АВ,В
и
ВФФ”, гл. експерт
“КАВ”- Д.Маринова
В магазин “Кауфланд” има Отдел
мъртва лястовица, уловена в “ПД,БР и ЗТ”-мрежа.
Мл.експерт Миглена
Иванова

88

10.05.2010г.

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”

89

11.05.2010г.
вх.№С-2494

Сигналът е
постъпил на
“зелен
телефон”.

90

14.05.2010г.

Лодка с № 4457 извършва превоз Отдел
Сигналът е
на хора, като туристическо- “ПД,БР и ЗТ”- инж.
постъпил на
дейност,
без Хр. Димов и А.
“зелен телефон” развлекателна

Превозват туристи по р. Отдел
Камчия
с
лодка
без “ПД,БР и ЗТ”- инж.
разрешителни документи.
Хр. Димов и
А.Димитрова

разрешителни
РИОСВ-Варна.

документи

от

Димитрова

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
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АПК.

В хипермаркет „Кауфланд” гр.Варна са констатирани 4
броя мъртви екземпляри от вида градска лястовица
(Delichon urbica). Лястовиците са попаднали на мрежи,
които са опънати на около 2 метра от тавана на
помещението. Мрежите са поставени от фирма „Пали
пест” гр. София. Видът градска лястовица е включен в
приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
Сигналът е основателен.
Моторно лодка с регистрационен номер ВН 7361 извършва
превоз на хора: първи курс – 12 човека и втори курс – 4
човека, от които 2 деца. За извършването на
развлекателно-туристическа дейност с посочената лодка е
издадено съгласувателно писмо от 16.04.2010 г. на
РИОСВ-Варна.
Фирма „Пристан” ЕООД гр. Варна има издадено
съгласувателно писмо от РИОСВ-Варна за извършването
на развлекателно-туристическа дейност по река Камчия.
По време на проверката се констатира извършването на
развлекателно-туристическа дейност с моторна лодка ВН
4124, за което е издадено горе цитираното съгласувателно
писмо. Спазени са предписанията да се извършва дейност,
само когато превозващите туристи моторни лодки на вода
са по-малко от 4.

Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

91

15.05.2010г.

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

Намерен мъртъв делфин на Отдел
Сигналът е
буната в местност Траката “ПД,БР и ЗТ”-постъпил на
Мл.експерт Миглена
“зелен телефон” преди рибарското селище.
Иванова

р. Отдел
“ПД,БР и ЗТ”инж. Димов

92

15.05.2010г.

Изграждат пристан на
Сигналът е
Камчия до бетоновия кей.
постъпил на
“зелен телефон”

93

17.05.2010г.

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон

94

16.05.2010г.

В местност “Бялата чешма” и Отдел
Сигналът е
“Дъбравата” след Виница пада “АВ,В и ВФФ”,
постъпил на
ст.експерт “ЕПД и
“зелен телефон”. жълтозелен прах от 2-3 дни.

Продажба на пепелянки по Отдел
обява в интернет в гр. Добрич. “ПД,БР и ЗТ”инж. Димов,
Мл.експерт Миглена
Иванова

ПСОВ”Б.Павлова

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
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Предприети действия
След обстоен обход на плажната ивица и района около
рибарското селище в местност „Траката”, гр. Варна,
община Варна не е намерен мъртъв екземпляр от разред
Китоподобни (Cetacea).
Сигналът е неоснователен.
На воден обект река Камчия са поставени 10 броя дървени
подпори за укрепване на съществуващ кей. За целта фирма
„Пристан” ЕООД има издадено разрешително от
Басейнова дирекция за черноморски район – Варна, за
използване на воден обект – река Камчия с цел
възстановяване на връхна част на съществуващ кей.
Разрешителното е със срок от 08.04.2008г. до 08.04.2011г.
При извършената проверка е открит един жив екземпляр
от вида пепелянка (Vipera ammodytes) вписан в
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие,
обнародван в ДВ бр.77-2002г. Змията е с размери около 60
см дължина. Същата е поставена в 3 литров буркан.По
време на проверката не са представени документи
доказващи законния произход на екземпляра. Съставен е
акт за установяване на административно нарушение.
Сигналът е основателен.
След визуален оглед установено е наличие на жълт прах. В
селището е потвърдено, че наблюдаваното жълто
оцветяване е резултат от цъфтежа на смърчовете и се
повтаря всяка година този сезон.За резултатите от
проверката подателят е уведомен своевременно по
телефона.

Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

95

17.05.2010г.

Гъст облак черен дим се носи
Сигналът е
от летището към Аксаково
постъпил на
“зелен телефон”.
от тел.:112

96

20.05.2010г.

Подаден сигнал за силна Отдел
Сигналът е основателен.
Сигналът е
миризма
от
газостанцията,
“АВ,В
и
ВФФ”,
Извършена е проверка на обекта и е установено, че е
постъпил на
намираща
се
до
Автогара
–
гл
.експерт
“АВ
и
настъпила авария – спукване на газов маркуч към газо“зелен телефон”.

Постъпил
сигнал

Сигнал

Варна.

Отговорен отдел
специалист
Отдел
“АВ,В и ВФФ”,
ст.експерт “ЕПД и
ПСОВ”Б.Павлова

ЛОС”А. Драгнева

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
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Предприети действия
Подаденият сигнал е във връзка с гъст облак черен дим в
района на Летище-Варна към 17:30 часа на 16.05.2010г. На
17.05.2010г. е извършена проверка, при която се установи,
че в района на Летище-Варна не са възникнали аварии,
които да доведат до замърсяване на атмосверния
въздух.По данни на еколога на дружеството на
16.05.2010г., техническите им служби не са регистрирали
наличие на черен дим на територията на летището и около
нея.Оглед е извършен в цялата крайезерна зона, при което
не са открити предполагаеми източници на замърсяване на
атмосверния въздух. Извършена е проверка и на Екарисаж
– Варна, при която е установено, че същият не е работил
на 16.05.2010г..

зареждаща колонка. Предприети са незабавни действия за
прекратяване изтичането на газ, а именно спиране на
крановете. Системата за сигнализация не се е задействала,
тъй като изтеклото количество е под нормите за
автоматично изключване на помпата. Подменени са
газовите маркучи с нови.

Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

97

26.05.2010г.

Постъпил
сигнал

Отговорен отдел
специалист

Сигнал

Отдел
“АВ,В и ВФФ”,
ст.експерт “ЕПД и
ПСОВ”Б.Павлова

Изхвърляне на отработено
Сигналът е
двигателно масло в битовата
постъпил на
“зелен телефон”. канализация в сервиз на
газостанция “Възраждане”.

98

27.05.2010г.

27.05.2010г.

Сигналът е основателен.
При извършената проверка се установи, че на посочения
адрес се помещават две дружества-“Риндор”ООД и
“Гошито” ЕООД, извършващи сервизно обслужване на
автомобили. От извършения оглед се установи изхвърлено
отработено масло в битовата канализация. Едно от
дружествата притежава разрешение за дейности с
отпадъци и извършване на дейности по третиране,
съхраняване на отработени масла в съответствие с
условията, посочени в разрешението им, а второто –не
притежава разрешение. Дадени са предписания на
“Гошито” ЕООД да преустанови дейността по смяна на
отработени масла и да се стартира процедура в незабавен
срок по издаването на необходимите нормативни
документи.

От свинекомплекса в с. Отдел
Сигналът е
Слънчево
се
изхвърлят “АВ,В и ВФФ”,
постъпил на
води
в гл.експерт “КОВ от
“зелен телефон”. производствени

Сигналът е основателен.
Извършена е проверка на място, поради изчерпване на
бетонните утаители за събиране на отпадъци е наложено
частично изпускане на отпадъчни води и заустването им в
харамийско дере. В момента е преустановено изтичането,
извършен е оглед на дерето в точката на вливането му в
Белославско езеро и участъка в кв. “Акациите”. Не се
констатира наличие на неприятни миризми. Дадени са
предписания да не се допуска замърсяване на Харамийско
дере с отпадъчни води от свинеугоителен комплекс.

Сигналът е
На
територията
на Отдел
постъпил на
хлебозавода в гр. Провадия “УО,ОХВ и П”,
“зелен телефон”. има фирма “Водолей”, която инж. В. Кирилова

Сигналът е основателен.
Експерти извършиха проверка на място, при която се
установи, че на 500 м от населеното място от двете страни
на полски път по цялото му протежение са изхвърлени

Харамийско
дере
плавателния канал.

99

Предприети действия

и

ЛП и СС”инж. Н. Петрова и
гл. експерт КПКЗ
инж. Т. Тонев

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
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Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

изхвърля
мазнини
и
отпадъци
в
битовата
канализация.

100

31.05.2010

Сигналът е
Подаден сигнал за изгоряло Отдел
постъпил на
гнездо на щъркели до стълба “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. на трафопост № 9 в с. инж. Димов
Гроздево.

Предприети действия
смесени битови и строителни отпадъци.
Сигналът е препратен към кмета на Община Балчик за
предприемане на незабавни действия по отстраняване на
допуснатите замърсявания с отпадъци и в срок до
15.06.2010г. да се уведоми инспекцията за резултатите.
На 30.05.2010г. към 21 часа след лоши метеорологични
условия е изгоряло гнездо на щътркел разположено на
стълб – високо напрежение, намиращ се на ул.”Ген.
Столетов” в с.Гроздьово, общ. Долни Чифлик. От
направения оглед е констатирано наличието на отделни
клони от изгоряло гнездо, както и опит на възрастната
птица да възстановява гнездото. Видът бял щъркел е
включен в Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие.

Бележка: Приети сигнали за месеца по “зелен телефон” - 21 броя с номера по ред от 80 до 100 според регистъра на сигнали по “Зелен телефон”.

Директор:
Румяна Радилова

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
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