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 ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

1.

5.01.2011г.

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

В Района на “Дуранкулашкото езеро”
са забелязани бракониери, които
обстрелват патици.

Отдел
“ОВОС , ЕО и ЗП” – ст.
специалист Г.Петров

2.

06.01.2011г.

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

Бракониери
езеро”.

3.

10.01.2011г

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

Сеч на дървета в р. “Камчия”.

Отдел
“ОВОС , ЕО и ЗП” – ст.
специалист Г. Петров
Отдел
“ОВОС , ЕО и ЗП” ст .експерт “ЗТ”Хр. Димов

4.

10.01.2011г

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

Изхвърляне на битови и др. отпадъци
от Ресторант “Кабакум” срещу
свободния университет.

5.

10.01.2011г

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

Незаконни постройки в района на
Р.”Калиакра” в близост до езерото.

на

“Дуранкулашкото

Отдел
“УО , В и ВФФ” – ст.
експерт “КТПО” Д.
Илиева
Отдел
“ОВОС , ЕО и ЗП” ст .експерт “ЗТ”-Хр.
Димов

Предприети действия
Сигналът е неоснователен.
При проверка с представители на “ДЛС” - Балчик в ЗМ са проверени
трима ловци с редовни билети и бележки за лов. Ловците са се
намирали на около 400-450 метра от брега на езерото.
Извършена е проверка на ЗМ “Дуранкулашко езеро”, местност
“Орлово блато” и местност “Хелеза”. Не са констатирани ловци и
отстреляни птици в района на ЗМ и 200 метровата граница около нея.
Сигналът е основателен.
По пътя с. Ново Оряхово – с. Шкорпиловци на територията на Р.
“Камчия” са констатирани три отрязани дървета: едно от вида “Дъб” и
две от вида “Агония”. Дърветата са в близост до пътя., от другата му
страна в ЗМ “Лонгоза” има отрязани пет броя дървета от различни
видове. При проверката не са констатирани нарушители.
Сигналът е препратен към Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

Сигналът е неоснователен.
Обходен е района на Р. “Калиакра” в участъка около езеро “Таук
лиман” и курортно селище “Русалка”. В югозападния край на езерото
има стари съществуващи постройки в ПИ с идентификатор
65543.31.181 в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл.
Добрич. ПИ 65543.31.181 не попада в актуализираните площи на Р.
“Калиакра” в землището на с. Българево и с. Свети Никола съгласно
Заповед №РД-640/05.09.2006 г. Други постройки в района на езеро
“Таук лиман” не са констатирани. В съседство с езеро “Таук лиман”, на
територията на Р. “Калиакра”в ПИ 176 и ПИ174 няма констатирано
строителство.

Нанасяне на щети върху корени на
вековни дървета в района на чешма
“Аязмо Св. Дух”.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” – мл.
експерт “БР” С.
Кръстева

Отчетено ph=11 на устието на р.
Провадийска.

Отдел
“УО, В и ВФВ”- гл.
експерт “КОВ от ЛП и
СС” М. Милкова

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

Горят гуми до фирма “Поли-Микс”
преди ”Домостроене”, по бул.
“Девня”.

13.01.2011г..

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

Червено оцветяване на водата при
буната, където са яхтите, множество
умрели медузи.

Отдел
“КАВ и КПКЗ”ст.експерт “ЕПД” Б.
Павлова, и “УО, В и
ВФВ”- ст.експерт Д.
Машкарова
Отдел
“УО, В и ВФВ” –ст.
експерт “КИЗ” С.
Русева

10.

16.01.2011г.

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

На ул. “Отец Паисий”№ 24 има
ранен гларус.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” – гл.
експерт “ЗТ” М.
Иванова

11.

18.01.2011г

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

Незаконен добив на
Бенковски общ. Аврен.

12.

19.01.2011г

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

Замърсяване на Варненското езеро от
КРЗ “Делфин”, в началото на канал 2
на около 100 м протежение - червен
цвят на водата.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” – гл.
експерт “М и КПЗНИ”
Й. Йорданов
Отдел
“УО, В и ВФВ”- ст.
експерт “КИЗ” С.
Русева

13.

19.01.2011г.

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”.

Пункт за вторични суровини на ул.
“Ц. Тодоров” – гр. Варна изкупува
акумулаторни батерии.

6.

12.01.2011г.

7.

12.01.2011г.

8.

12.01.2011

9.

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

Сигнала е постъпил
на “зелен телефон”

пясък

с.

Отдел
“УО, В и ВФВ”- ст.
експерт “КТПО” Д.
Илиева
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Сигналът е неоснователен.
По изпълнение на проект възложен от “Е. ОН - България Мрежи” АД
гр. Варна, фирма “Ел” ЕООД гр. Русе е позиционирала бетонни
стълбове собственост на “Е. ОН - България Мрежи” АД в близост до
два броя вековни дървета от вида “Бела топола”, които се водят под
№1213 в Държавния регистър на защитените природни обекти.
Към момента на проверката няма констатирани увреждания по
вековните дървета.
Сигналът е основателен.
Взета е водна проба от отводняващ канал след сгурошламоотвал
“Падина” преди заустване в р. Провадийска. Пробата ще се анализира в
акредитирана РЛ-Варна към ИАОС. Количеството на заустените
отпадъчни води съгласно показанията на измервателното в момента на
вземане на проба е 1,026 м3/сек.
Сигналът е неоснователен.
На територията на бетоновия възел в резултат на рязане на ламарина от
искра се е запалил намиращият се в близост пластмасов калник от
ремарке на камион. В момента на проверката се констатира гасене с
вода от цистерна.
Сигналът е основателен.
Към момента на проверката не се извършват дейности свързани с
бластиране и боядисване. Констатира се наличие на замърсяване с
неустановен характер (петниста маса с оранжев цвят) в района на кей
№3 и №6. Няма наличие на умрели морски организми – медузи и
риби.
Сигналът е основателен.
В шахта на ул. “Отец Паисий” №24, гр. Варна е намерен екземпляр от
вида “Жълтокрака чайка” в безпомощно състояние. Птицата е с
фрактура на лявото крило и отказва да лети. Птицата ще бъде
настанена в ОП “Зоокът спасителен център” гр. Варна за лечение.
Сигналът е препратен към Кмета на общ. Аврен за предприемане на
действия по компетентност на основание чл. 90, ал.5 от ЗПБ.

Сигналът е основателен.
При огледа на Варненското езеро около кораборемонтния завод се
установява наличие на мазно петно по повърхността на водата, което
опалесцира. Петното е забелязано в югоизточната част на Док 1, до
който е разположена плаваща работилница, представляваща цех
“Монтажен”. При огледа на цеха се констатира изтичане на сантинни
води във Варненското езеро. Взета е водна проба, която ще бъде
анализирана в акредитирана РЛ–Варна.
Сигналът е неоснователен.
След извършения оглед в обектите функциониращи на ул. “Ц.
Тодоров” се установи, че единствената площадка за извършване на
търговска дейност е тази на “Метал Експрес” ООД – по събиране и

временно съхранение на излезли от употреба акумулаторни батерии,
за което притежава Решение №00-ДО-278-00/22.04.2009 г., издадено
от МОСВ.
14.

19.01.2011г.

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

В района на “Спортна зала” мирише
на хлор.

15.

20.01.2011г.

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

“СВА” в кв. “Чайка” изливат помии в
градинките.

16.

22.01.2011г

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

В района на “Дуранкулашкото
езеро”- бракониери на лов за патици.

17.

24.01.2011г

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

Намерена Сива врана със счупено
крило.

18.

25.01.2010г

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

Белоопашат мишелов в безпомощно
състояние на пътя между Провадия и
Млада гвардия.

19.

27.01.2011г

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

Лов на патици в ЗМ “Дуранкулашко
езеро”.

20.

28.01.2011г.

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

Лов на червеногуши патици в района
на ЗМ “Дуранкулашко езеро”.

21.

28.01.2011г.

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

. В района на “Дуранкулашкото
езеро” - бракониери на лов за патици.

22.

30.01.2011г.

Сигнала е постъпил на
“зелен телефон”.

В района на “Дуранкулак”, къмпинг
“Космос” бракониери на лов за
патици.

Отдел
“КАВ и КПКЗ”- ст.
експерт “ЕГЦ” Б.
Павлова
Отдел
“УО, В и ВФВ”- ст.
експерт “КИЗ” С.
Русева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП”- мл.
експерт “БР” гл.
специалист М.
Михайлов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР” А.
Бакалов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР” А.
Бакалов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. специалист Г.
Петров
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. специалист Г.
Петров
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” – гл.
специалист М.
Михайлов
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Сигналът е неоснователен.
При проверка на място и обстоен обход на посочения район наличие
на миризма на хлор не се установи.
Сигналът е препратен към Община Варна за предприемане на
действия по компетентност.

При проверка на ЗМ “Дуранкулашко езеро” в местност
“Биволарника” и около “Рибарниците” не са констатирани ловци.

Сигналът е основателен.
На бул. “Христо Ботев” гр. Варна е намерен екземпляр от вида “Сива
врана”, който е включен в приложение №4 на ЗБР. Екземплярът е с
фрактура на лявото крило и ще бъде настанен в ОП “Зоокът
спасителен център” гр. Варна за лечение.
Сигналът е основателен.
Намерен е “Белоопашат мишелов” в безпомощно състояние, видимо
зашеметен. ”Белоглавия мишелов” е включен в приложение 3 на
Регламента от ЗБР и ще бъде настанен в ОП “Зоокът” Варна.
Сигналът е неоснователен.
Обходен е района в местността “Патарника” и не са забелязани ловци
в ЗМ.
Сигналът е неоснователен.
В 16:30часа е извършена проверка на ЗМ от югоизточната част.След
проверката от 17:00 до 18:00 часа не са видени автомобили и ловци в
югоизточната част ЗМ.
В горичката и поясът от югоизточната част на ЗМ “Дуранкулашко
езеро” са забелязани автомобил и двама ловци на разстояние 250-300
м от ЗМ. Не са констатирани нарушения.
Сигналът е неоснователен.
При проверката в ЗМ “Дуранкулашко езеро” не се констатират ловци.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА
1.

06.01.2011г.

Сигналът е постъпил
по електронната поща.

Нарушаване на дюнна растителност
и голям насип от пясък в района на
ЗМ “Камчийски пясъци”.

2.

18.01.2011г.

Сигналът е постъпил
по електронната поща.

Сигнално писмо препратено
МОСВ
за
замърсяване
Варненското езеро.

3.

18.01.2011г.

Сигналът е постъпил
по електронната поща.

Незаконен добив на пясък в
землището на с. Бенковски, общ.
Аврен в близост до гробищния парк.

4.

26.02.2011г.

Сигналът е постъпил
по електронната поща.

Незаконно сметище в с. Бранище.

5.

31.01.2011г.

Сигналът е постъпил
по електронната поща.

Сигнално писмо за незаконен добив
на пясък и земна маса на територията
на гр. Белослав в местността
“Чуката” намираща се по пътя над
бензиностанция “Петрол”.

от
на

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” – гл.
експерт Й. Йорданов и
ст .експерт “ЗТ”-Хр.
Димов
Отдел
“УО, В и ВФВ”- ст.
експерт “КТПО” Д.
Илиева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” – гл.
експерт “М и КПЗНИ”
Й. Йорданов
Отдел
“УО, В и ВФВ”- ст.
експерт “КТПО” Д.
Илиева

Отдел
“ОВОС , ЕО и ЗП” ст .експерт “ЗТ”Хр. Димов

Сигналът е неоснователен.
Извършена е проверка, на място не са констатирани изкопни и
строителни дейности. Не са установени нарушения на забраните в
цитираната заповед на МОСВ.
Сигналът е основателен.
Извършена проверка. На площадката извършват дейност “Унитреид
БГ” и “Елбимекс”, които притежават разрешение по чл. 37 от ЗУО.
Дадено е предписание на “Елбимекс” за почистване на минаващата
през имота канавка в срок от 7 дни.
Сигналът е препратен към Кмета на общ. Аврен за предприемане на
действия по компетентност на основание чл. 90, ал. 5 от ЗПБ.

Сигналът е основателен.
В южната част на битовото сметище на с. Бранище са изхвърлени
битови отпадъци на площ 150 м3. Сигналът е идентичен с този от
месец октомври, когато е извършена обработка на битовите отпадъци
от общински служители при с. Бранище. Дадени са предписания за
почистване на сметището.
Извършена е проверка на местност “Чуката”, гр. Белослав.
Констатиран е изкоп за добив на пясък, но не са констатирани
наличието на машини и работници.

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец януари 2011 г. са 22 броя с номера от 1 до 22 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По
електронна поща са получени 5 броя сигнали за месец януари 2011 г.
ДИРЕКТОР:
Румяна Радилова
Изготвил: Ст. специалист “АО”, отдел “АПО, ЧР и ВО”, Д. Късова
Съгласувал: Началник отдел “КАВ и КПКЗ”, В. Станев
Началник отдел “ОВОС, ЕО и ЗП”, Д. Чавдарова
Началник отдел “УО, В и ВФФ”, Н. Петрова
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