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 ЮНИ 2012 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

92.

04.06.2012г.

Вх. № С-3529

Инфилтрат от сметището в с. Въглен
е изпуснат в дерето.

93.

06.06.2012г.

Вх. № С-3568

94.

06.06.2012г.

Вх. № С-3592

Мъртъв делфин в района на КК
“Албена”, в посока вилна зона “Фишфиш”.
Мъртъв делфин в гр. Каварна,
крайбрежна алея, до ІІІ буна.

95.

06.06.2012г

Вх. № С-3596

Незаконно изгребване на пясък с
багер от дюните при къмпинг
“Космос”, Дуранкулашко езеро.

96.

11.06.2012г

Вх. № С-3693

Мъртъв делфин в КК “Златни
пясъци” до почивната база на ФК
“Академик”.

97.

12.06.2012г

Вх. № С-3703

98.

14.06.2012г.

Вх. № С-3745

99.

14.06.2012

Вх. № С-3746

100.

17.06.2012

Вх. № С-3797

Мъртъв делфин по пътя за КК
“Златни пясъци”, на плажа под
ресторант “Трифон Зарезан”.
Отпадъчните води постъпващи на
вход от ПСОВ, собственост на “Алфа
Ууд”, гр. Долни Чифлик са с рh 1.
Водата е с керемидено червен цвят и
с утайка.
На устието на р. Камчия има изведен
тръбопровод до морето от шахта на
главната канализационна мрежа.
Два мъртви делфина на плажната
ивица на с. Дуранкулак.

101.

18.06.2012

Вх. № С-3826

В гр. Балчик, до пристанището –
мазни бели петна, без мирис във
водата.

Отговорен отдел
специалист

Предприети действия

Отдел “КОС” – гл.
експерт “ХП” – Н.
Петрова
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - ст.
специалист Г. Петров;
гл. специалист М.
Михайлов
Отдел “ПД” - ст.
специалист Г. Петров;
гл. специалист М.
Михайлов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов

Извършена е проверка. Изпускането на отпадъчни води в дерето е
преустановено.

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “КОС” – гл.
експерт “КОВ от СС”
– М. Милкова

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.

Отдел “КОС” – гл.
експерт “ХП” – Н.
Петрова
Отдел “ПД” - гл.
специалист М.
Михайлов
Отдел “КОС” – ст.
експерт “КИЗ” – С.
Русева

Сигналът е препратен до Община Аврен за предприемане на действия по
компетентност с писмо с изх. № С-3746/1/18.06.2012 г.

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Намереният екземпляр е с дължина около 1,10 м. На основание чл. 39, ал.
2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.

Извършена е проверка на място, при която не е констатирано наличие на
машинна техника в района на Дуранкулашко езеро.

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.

Сигналът е препратен до Община Долни Чифлик за предприемане на
действия по компетентност с писмо с изх. № С-3745/2/18.06.2012 г.

Намерените екземпляри имат белези от мрежи. На основание чл. 39, ал. 2,
т. 4 от ЗБР същите са оставени на мястото, където са открити.
Извършен е оглед на района от пристанището на гр. Балчик до яхтеното
пристанище, при който не е констатирано нерегламентирано изтичане на
отпадъчни води по пясъчната ивица и във водната повърхност. Сигналът е

неоснователен.

102.

19.06.2012

Вх. № С-3830

Мъртъв делфин в кв. Аспарухово,
местност “Карантината”.

103.

20.06.2012

Вх. № С-3860

Мъртъв делфин на плажа пред хотел
“Морско око”, КК “Златни пясъци”.

104.

21.06.2012

Вх. № С-3895

105.

22.06.2012

Вх. № С-3910

106.

22.06.2012

Вх. № С-3925

Мъртъв делфин на плажната ивица
след КК “Албена”, в посока гр.
Балчик.
Мъртъв делфин в гр. Шабла, срещу
комплекс “Лазур” в района на
“Тузлата”, до къмпинг “Добруджа”.
Откриване на пункт за хартия и
пластмаси на ул. Хан Аспарух № 14.

107.

22.06.2012

Вх. № С-3927

Мъртъв делфин на буна “Траката”.

108.

22.06.2012

Вх. № С-3935

109.

23.06.2012

Вх. № С-3936

Мъртъв делфин в района на северния
плаж, преди офицерския плаж, гр.
Варна.
Мъртъв делфин на плажа на с.
Дуранкулак, общ. Шабла.

110.

24.06.2012

Вх. № С-3937

Мъртъв делфин на плажа в кв.
Аспарухово, до спасителен пост № 3.

111.

25.06.2012

Вх. № С-3938

112.

25.06.2012

Вх. № С-3940

113.

25.06.2012

Вх. № С-3972

114.

26.06.2012

Вх. № С-4002

115.

27.06.2012

Вх. № С-4017

Мъртъв делфин на плаж “Кабакум”,
на юг от спирка “Журналист”, до
спасителен пост № 2.
Мъртъв делфин на плаж
“Шкорпиловци”, до бунгалата на
горското стопанство.
Три мъртви делфина – гр. Шабла, в
района на “Тузлата”, след
Резиденцията.
Сеч на дървета и храсти около
паметник “Хан Аспарух” в гр.
Добрич.
Четири мъртви делфина на плажа на
с. Езерец, общ. Шабла.

116.

27.06.2012

Вх. № С-4019

Мъртъв делфин на Морска гара, гр.
Варна, до яхтеното пристанище.

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - ст.
експерт “ЗТ”- Хр.
Димов
Отдел “ПД” - гл.
специалист М.
Михайлов
Отдел “КОС” – ст.
експерт “КДО” – Т.
Керанова
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - гл.
специалист М.
Михайлов
Отдел “ПД” – гл.
експерт “НЕМ ГМО” –
Ст. Дочева
Отдел “ПД” - гл.
специалист М.
Михайлов
Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Извършена е проверка. За осъществяваната дейност фирмата притежава
регистрационен документ издаден от РИОСВ – Варна.
Обходена е територията около буната. Не е констатиран мъртъв делфин.
Сигналът е неоснователен.
Намереният екземпляр е в напреднал стадий на разлагане. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Обходена е плажната ивица на с. Дуранкулак. Не е констатиран мъртъв
делфин. Сигналът е неоснователен.
Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.
Намерените екземпляри са без видими следи от наранявания. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същите са оставени на мястото, където
са открити.
Сигналът е препратен до Община град Добрич за предприемане на
действия по компетентност с писмо с изх. № С-4002/1/27.06.2012 г.
Намерените екземпляри имат белези от мрежи. На основание чл. 39, ал. 2,
т. 4 от ЗБР същите са оставени на мястото, където са открити.
Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит.

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов
Отдел “ПД” - гл.
експерт “ЗТ” – П.
Кралев
Отдел “ПД” - гл.
експерт “ЗТ” – П.
Кралев

117.

27.06.2012

Вх. № С-4020

Мъртъв делфин на плажа на
местност “Фичоза”, гр. Варна.

Обходена е плажната ивица на местност “Фичоза”. Не е констатиран
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен.

118.

28.06.2012

Вх. № С-4057

Мъртъв делфин на Трета буна, гр.
Варна, срещу заведение “Хавай”.

119.

29.06.2012

Вх. № С-4063

Мъртъв делфин на плажа под хижа
“Ветеран”, местност “Фичоза”, гр.
Варна.

1.

07.06.2012

Вх. № С-3616

Сигнално писмо за извършване на
авторемонтни услуги в гараж на ул.
“Ангел Главчев” №5

Отдел “КОС” – ст.
експерт “КДО” – Т.
Керанова

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по
компетентност с писмо с изх. № С-3616/1/29.06.2012 г.

2.

12.06.2012

Вх. № Ж-3700

Отдел “КОС” – ст.
експерт “УП и ОО” –
Д. Машкарова

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по
компетентност с писмо с изх. № Ж-3700/1/18.06.2012 г.

3.

13.06.2012

Вх. № Ж-3730

Жалба относно насипване
на
общинска земя със строителни
отпадъци и премахване на дървета и
храсти по бул. “Цар Освободител”,
гр. Варна.
Жалба относно неприятна миризма и
отпадъци в двор на ул. “Хр.
Попович” № 22, гр. Варна.

Отдел “КОС” – ст.
експерт “КДО” – Т.
Керанова

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по
компетентност с писмо с изх. № Ж-3730/1/29.06.2012 г.

4.

14.06.2012

Вх. № 63-00-3754

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – С.
Кръстева

Извършена е проверка. Дадено е предписание на кмета на общ. град
Добрич да преустанови дейността по почистване на храстова и дървесна
растителност в района на мемориалния комплекс до 20.07.2012 г.

5.

18.06.2012

Вх. № Ж-3799

Отдел “КОС” – ст.
експерт “КДО” – Т.
Керанова

Към момента на проверката около пункта не се наблюдава замърсяване с
отпадъци. За извършваната дейност фирмата притежава регистрационен
документ издаден от РИОСВ – Варна.

6.

18.06.2012

Вх. № С-3805

Сигнално писмо за извършване на
кастрене на храстова растителност и
сеч на дървета в района на
мемориален
комплекс
“Хан
Аспарух”, гр. Добрич
Жалба относно пункт за изкупуване
на хартия и пластмасови отпадъци е
гараж на ул “Секвоя” № 10, гр.
Варна.
Сигнално писмо относно отглеждане
на голям брой птици, елени лопатари
и др. в с. Просечен, общ. Суворово.

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – Ал.
Бакалов

Извършена е проверка в частен имот в с. Просечен, общ. Суворово. При
огледа не са констатирани екземпляри включени в Приложение 3 на ЗБР и
CITES.

7.

21.06.2012

Вх. № С-3906

Сигнално
писмо
относно
замърсяване на почвите и водите в
района на местност “Конлука”, с.
Арковна, общ. Дългопол.

Извършена е проверка. Не е констатирано заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект.

8.

26.06.2012

Вх. № Ж-3986

Жалба
относно
запушено
канализационно отклонение, което е
незаконно.

Отдел “КОС” – ст.
експерт “КИЗ” – С.
Русева; Отдел “ПД” гл. експерт “ЗТ”- П.
Кралев
Отдел “КОС” – ст.
експерт “КИЗ” – С.
Русева

9.

28.06.2012

Вх. № 12-00-4044

Сигнално писмо относно постъпил
сигнал в ОДБХ, касаещ събиране на
изпадал от дърветата липов цвят.

Отдел “ПД” - мл.
експерт “БР” – С.
Кръстева

С отговор с писмо с изх. № 12-00-4044/1/05.07.2012 г. ОДБХ е
информирана, че при изкупуване на събраните количества в
билкозаготвителен пункт, съгласно чл. 24, т. 3 и т. 4 от Наредба № 5 за
изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните

Обходена е бреговата ивица пред ресторант “Хавай”, Крайбрежна алея до
Трета буна, гр. Варна. Не е констатиран мъртъв делфин. Сигналът е
неоснователен.
Обходена е бреговата ивица пред ресторант “Морска звезда”, местност
“Фичоза”. Не е констатиран мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по
компетентност с писмо с изх. № Ж-3986/1/04.07.2012 г.

пунктове и складовете за билки отговорникът на пункта контролира
изкупуването на билки да се осъществява при спазване на наредбата и
при нужда дава указания на лицата, предаващи билки.
10.

28.06.2012

Вх. № Ж-4061

Жалба относно замърсяване
морската вода в гр. Балчик.

на

Отдел “КОС” – ст.
експерт “КИЗ” – С.
Русева

Предстои извършване на проверка.

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Юни 2012 г. са 28 броя с номера от 92 до 119 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По
електронна поща са получени 10 броя сигнали за месец Юни 2012 г.
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