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 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

234.

01.10.2011г.

Вх. № С-5134

В района на Аксаковска панорама
намерен щъркел със счупено крило и
2 мъртви екземпляра.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
гл. експерт - С. Дочева

235.

02.10.2011г.

Вх. № С-5135

236.

04.10.2011г

Вх. № С-5156

В обработваемите земи между с.
Старо Оряхово и с. Ново Оряхово –
включени машини за лов на
пъдпъдъци.
Мъртъв малък делфин на вълнолома,
в края на южния плаж в гр. Варна.

237.

04.10.2011г

Вх. № С-5164

Бедстващ пеликан между Първа буна
и Рибарски плаж, гр. Варна.

238.

05.10.2011г

Вх. № С-5196

Ранен щъркел в гр. Каварна, ул.
“Сава Ганчев” № 1.

239.

06.10.2011г.

Вх. № С-5217

Преди централният плаж в с.
Кранево, до хотел “Зора” има
пеликан.

240.

06.10.2011г.

Вх. № С-5230

В гараж в жилищен блок на ул.
“Владая” 12 се боядисват коли – носи
се силна миризма на амоняк.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
гл. експерт - М.
Иванова
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” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел “КАВ и КПКЗ” ст. експерт”ЕПД” - Б.
Павлова

Предприети действия
При проверката са констатирани 2 мъртви екземпляра от вида бял
щъркел в начален стадий на разлагане. На основание чл. 39, ал.2, т.4
от ЗБР, птиците са оставени на мястото, където са намерени. Не е
установен жив екземпляр.
Обходени са обработваемите ниви от с. Старо Оряхово до с.
Шкорпиловци, както и района на Р ”Камчия”, при което не са
констатирани ловци. В района не са намерени забранени уреди за
привличане на птици съгласно описаните в Приложение 5 на ЗБР.
Откритият екземпляр е с дължина около 70 см, без видими
наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, екземплярът е
оставен на мястото, където е намерен.
Обходена е територията между Първа буна и Рибарски плаж – не е
констатиран екземпляр от вида пеликан. Сигналът е неоснователен.

Няколко минути след приемане на сигнала, последва повторно
обаждане от сигналоподателят, че щъркелът е излетял. Сигналът е
неоснователен.
При пристигане на място е открит мъртъв екземпляр от вида пеликан.
Същият е без видими наранявания по тялото. На основание чл. 39, ал. 2,
т. 4 от ЗБР, екземплярът е оставен на мястото, където е намерен.
При проверката не е установено извършване на ремонтна дейност в
гаража, както и източници на шум и летливи органични съединения.
Пред гаража е паркиран китосан и небоядисан лек автомобил.

241.

08.10.2011г.

Вх. № С-5268

В ж.к. Владиславово, на изложба се
продават диви пойни птици.

242.

13.10.2011г.

Вх. № С-5349

От Азотно-торовият завод в гр.
Девня се носи жълто-червен облак.

243.

16.10.2011г.

Вх. № С-5404

Ранен щъркел пред Фестивален и
конгресен център – Варна.

244.

20.10.2011г.

Вх. № С-5461

Ранен
пеликан
“Коркулука”, с.
Аксаково.

245.

21.10.2011г.

Вх. № С-5489

Мъртъв делфин на Първа буна, гр.
Варна.

246.

26.10.2011г.

Вх. № С-5552

247.

27.10.2011г.

Вх. № С-5556

На 2-3 км от картинг пистата в
посока с. Кичево, м-ст Добрева
чешма се изсипват строителни
отпадъци върху земеделските земи.
Мъртъв делфин до ресторант
“Кристал”, Камчия.

248.

27.10.2011г.

Вх. № С-5562

Намерена е птичка в безпомощно
състояние до ресторант “Happy” на
Червения площад, гр. Варна.

249.

28.10.2011г.

Вх. № С-5611

До военния полигон между с.
Оброчище и гр. Балчик се извършва
добив на пръст.

в
местност
Осеново, общ.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел “КАВ и КПКЗ” –
гл. експерт “КАВ” – Д.
Маринова

Извършена е проверка на място. Не са констатирани екземпляри
включени в Приложение 3 на ЗБР. Сигналът е неоснователен.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗТ” – ст.
експерт”ЗТ” - Хр.
Димов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел
“УО, В и ВФФ” –
ст. експерт “УПОО”Д. Машкарова
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
гл. експерт - Й.
Йорданов

Намереният екземпляр е млад и с видими наранявания по главата.
Същият е настанен в ОП Зоопарк – спасителен център Варна за
лечение и отговорно пазене.

Вследствие на високи вибрации в турбокомпресорната група на цех
“Азотна киселина” сработва блокировка и цеха спира аварийно. За
аварийната ситуация РИОСВ – Варна е уведомена по факс.

След обстоен оглед на територията, където е забелязан, не е открит
екземпляр от вида пеликан. Сигналът е неоснователен.

Намереният екземпляр е с дължина около 80 см и е без видими белези
и следи от наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР,
делфинът е оставен на мястото, където е намерен.
След оглед на земеделски земи в м-ст “Добрева чешма”, в землището
на кв. Виница, гр. Варна, не е установено замърсяване със строителни
отпадъци. Сигналът е неоснователен.
Намереният екземпляр е с дължина около 1,30 м., в напреднала фаза
на разлагане. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, делфинът е
оставен на мястото, където е намерен.
Намереният екземпляр е от вида горска бекасина, който не е включен
в Приложение 3 на ЗБР. Птицата е адекватна и е пусната на свобода.
Сигналът е неоснователен.
В непосредствена близост до военния полигон е установен нарушен
терен с площ около 2 дка, вследствие на изземване на земни маси и
хумус. На мястото са констатирани товарни автомобили на фирма
“Пътно строителство” гр. Добрич. След проведен разговор по
телефона с представител на фирмата е установено, че земните маси се
извозват до гр. Балчик по нареждане на кмета на града. Мястото за
изземване е посочено от общ. Балчик.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА

1.

10.10.2011 г.

Вх. № 5268/1

2.

27.10.2011 г.

Вх. № 04-00-5577

3.

28.10.2011 г.

Вх. № Ж-5610

Идентичен със сигнал № 241,
постъпил по “Зелен телефон” на
08.10.2011 г. за продажба на диви
пойни птички на изложба в ж.к.
Владиславово, гр. Варна.
Заведен сигнал в МОСВ за сметище
“Максуда дере”, гр. Варна.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов

Извършена е проверка на място. Не са констатирани екземпляри
включени в Приложение 3 на ЗБР. Сигналът е неоснователен.

Отдел “УО, В и ВФФ”
– гл. експерт – Пл.
Семерджиев

Изпратено становище до Дирекция “Координация на контролната
дейност” към МОСВ. Предстояща проверка на място до 16.11.2011 г.

Жалба относно пункт за изкупуване
на хартия на фирма “Медведев-СС”
ЕООД

Отдел
“УО, В и ВФФ” –
ст. експерт - Т.
Керанова

Дружеството “Медведев–СС” има издадено удостоверение за
съответствие на площадката с изискванията на ЗУО. Притежава
лицензия № 904/12.12.2008 г. за търговска дейност с ОЧЦМ. Жалбата е
препратена до Икономическа полиция, с копие до жалбоподателя.

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец октомври 2011 г. са 16 броя с номера от 234 до 249 според регистъра за сигнали приети по “Зелен
телефон”. По електронна поща са получени 3 броя сигнали за месец октомври 2011 г.

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

