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 2010 ГОДИНА
№
по
ред
101

Дата
01.06.2010

Отговорен отдел
Постъпил
Сигнал
специалист
сигнал
Подаден сигнал от гражданин
Отдел
Сигналът е
за
общински
“паяк”
прекършил
“ПД,БР
и ЗТ”- инж.
постъпил на
короната
на
бяла
бреза
на
Димов,
Мл.експерт
“зелен телефон”
ул.”Радко Димитриев” срещу

Предприети действия
Сигналът е основателен.
Препратен е по компетентност на Община Варна.

С.Кръстева

№7

102

02.06.2010

103

04.06.2010

104

07.06.2010

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”

В с.Кичево на ул.”22” №12 е

Отдел
“УО,ОХВ и П”
инж. В.Кирилова и
Отдел
“ПД,БР и ЗТ”-инж.
Хр.Димов

Направена е проверка на посочения в сигнала адрес. В
гаражната клетка са установени налични инструменти за
сервизно обслужване, като към момента на проверката не
са констатирани налични количества отпадъци образувани
в резултат на авто-ремонтна дейност.На територията на
обекта не е констатирано замърсяване с отпадъчни
моторни масла в двора и гаража на жилищната сграда,
както и замърсяване и струпване на отпадъци пред и около
жилищната сграда.
Обгазяване от черен дим Отдел
Сигналът е неоснователен.
стигнал до средата на Златни “АВ,В и ВФФ”,
Направен е обход по маршрут: к.к. “Св. Св. Константин и
пясъци и идващ от к.к.Албена. гл .експерт “АВ и Елена”, к.к. “Златни пясъци” и к.к.”Албена. Не се установи
ЛОС”А. Драгнева
наличие на запърсяване на атмосферния въздух.

открит нелегален сервиз и
автомивка. Образувано е голямо
количество отпадъци и пътищата
са разбитии.

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”
От тел.:112
Подаден сигнал за багер, който Отдел
Сигналът е
копае
на
плажа
между “ПД,БР и ЗТ”-инж.
постъпил на
“зелен телефон” рекичките в района на Балтата. Хр. Димов
мл.експерт “БР”-

Пътят разположен по дигата между река „Краневска” и ПР
„Балтата” от южната страна на поддържания резерват е
очакълен с дължина приблизително 700-1000 метра. По
плажната ивица южно от река „Батова” с дължина около

Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист
М. Иванова

Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М.Иванова
На ул.”Д-р Селимски”, бл.3, вх. Отдел
А, гр. Варна, роми денонощно
“АВ,В и ВФФ”,
горят гуми и пластмаса, при
гл .експерт “АВ и
което остра задушлива
ЛОС”инж. Станев, и
миризма навлиза през
Отдел “УО,ОХВ и П”
прозорците на живущите в
инж. Кирилова
блока.
Намерен умрял делфин пред Отдел
корабчето “Сириус” в к.к. “Св. “ПД,БР и ЗТ”Св. Костантин и Елена”
инж. Хр. Димов, С.
Кръстева

105

07.06.2010

Намерение за разваляне на
Сигналът е
щъркелово гнездо с малки
постъпил на
“зелен телефон” щъркелчета в с. Царевци

106

08.06.2010

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”

107

09.06.2010

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”

Предприети действия
150-200 метра
частично са подравнени участъци
издълбани от морските вълни вследствие на лошите
метеорологични условия. Част от пясъка е насипан в
оголената основа на наблюдателната кула разположена
между ПР „Балтата” и плажната ивица. Описаните по-горе
дейности са извършени от фирма „Агроимпекс” ООД
гр.Варна. По време на проверката е представен договор от
18.05.2010г. сключен в КК „Албена” между “Албена” АД
и „Агроимпекс” ООД гр. Варна, който КК”Албена”
предоставя на „Агроимпекс” ООД на концесия част от
крайбрежната плажна ивица – за срок от 01.05.2010 г. до
31.10.2010г. По време на проверката не са констатирани
работещи машини.
Сигналът е неоснователен.
При извършената проверка не е констатирано разваляне на
щъркелово гнездо в с.Царевци.
Сигналът е неоснователен.
Не се установи изгаряне на отпадъци и териториално
замърсяване на атмосферния въздух. Констатираха се
следи от изгаряне на отпадъци в непосредствена близост
до бл. 3, вх. А на ул. “Д-р Селимински, гр. Варна.

Сигналът е основателен.
На плажната ивица пред реанимационен медицински пункт
в КК „Св.Св. Константин и Елена”, град Варна, плаж
„Сириус” е намерен мъртъв делфин. Екземплярът е от вида
делфин (Delphinos delphis) и попада в Приложение 3 на
Закона за биологичното разнообразие. Мъртвият делфин е с
проблизителна дължина 1.2 метра в етап на разлагане с
частично изядени перки. Не се наблюдават по тялото следи
от рибарска мрежа или целенасочено отстранени части от
тялото. На основание чл.39, ал.2, т.4 ЗБР мъртвият
екземпляр от вида делфин (Delphinus delphis) се оставя на
мястото, където е намерен.
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Наименование на документа или празно поле

№
по
ред
108

Дата
09.06.2010

Отговорен отдел
Предприети действия
Постъпил
Сигнал
специалист
сигнал
В пясъците на комплекс Отдел
Сигналът е неоснователен.
Сигналът е
“Камчия”
се
управляват
“ПД,БР
и
ЗТ”От направения оглед в КК „Камчия”, община Аврен не са
постъпил на
джипове
и
мотори
АТВ.
инж.
Хр.
Димов,
М.
намерени джипове и мотори АТВ да се движат по ивицата.
“зелен телефон”
Теренът
писта.

се

използва

като Цветкова

109

17.06.2010

Намерени мъртви птици в
Сигналът е
кв.”Виница” – района над
постъпил на
“зелен телефон” Картинг писта

110

17.06.2010

От хотел “Аблиция” премахват
Сигналът е
лястовичи гнезда. В местността
постъпил на
“зелен телефон” “Фичоза”

111

17.06.2010

На ул.”Велчова завера” 10 в
Сигналът е
кв.”Хр.Ботев” – остра силно
постъпил на
миризма
на
“зелен телефон” задушлива
химикал примесена с пушек.

112

18.06.2010

Намерен мъртъв делфин на
Сигналът е
брега на плажа на с.Крапец
постъпил на
“зелен телефон”

Районът е огледан северно и южно от устието на река
Камчия, но нарушения не са констатирани. Обходеният
участък е с приблизителна дължина 3 км от къмпинг „Рай”
до местност „Камчийски пясъци”.
Отдел
На 17.06.2010г. са намерени 2 броя мъртви екземпляри от
“ПД,БР и ЗТ”видовете кълвач и селска лястовица в двор на къща в
инж. Хр. Димов
квартал Виница местност „Акчелар”. По телата на птиците
не са констатирани следи от наранявания или огнестрелни
рани. На основание чл.39, ал.2, т.3 ЗБР птиците ще бъдат
предадени за изследване.
Отдел
Сигналът е неоснователен.
“ПД,БР и ЗТ”По време на проверката не е констатирано разрушаване на
инж. Хр. Димов
гнезда на лястовици. В момента на проверката е
констатирано наличието на 5 броя гнезда на лястовици под
терасите на хотела и верандите. Видът лястовица (градска
и селска) е включен в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие.
Отдел
Сигналът е основателен.
“АВ,В и ВФФ”,
Изпратен до кмет на Община Варна за предприемане
гл .експерт “АВ и
действия по компетентност. При извършена проверка от
ЛОС”Д. Маринова, А. служители на РИОСВ – гр. Варна са констатирани следи
Драгнева
от изгаряния на отпадъци в две безстопанствени
постройки, намиращи се на ул.”Мануш войвода”(бивши –
фурна и хранителен магазин).
Отдел
Сигналът е основателен.
“ПД,БР и ЗТ”- инж. На плажната ивица на с.Крапец, общ. Шабла е намерен
Хр. Димов
мъртъв делфин. Екземплярът е от вида делфин (Delphinos
delphis) и попада в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. По тялото на делфина не се
наблюдават следи от рибарска мрежа. На основание чл.39,
ал.2, т.4 ЗБР мъртвият екземпляр от вида делфин (Delphinus
delphis) се оставя на мястото, където е намерен.
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Наименование на документа или празно поле

№
по
ред
113

21.06.2010

114

21.06.2010

На втора буна пред ресторант Отдел
Сигналът е
“Рапонги” е намерен умрял “ПД,БР и ЗТ”- инж.
постъпил на
Хр. Димов
“зелен телефон” делфин.

115

21.06.2010

В местността “Паша дере” е Отдел
Сигналът е
намерен умрял делфин
“ПД,БР и ЗТ- инж.
постъпил на
Хр. Димов
“зелен телефон”

116

21.06.2010

На втора буна до заведение Отдел
Сигналът е
“Рапонги” е намерен умрял “ПД,БР и ЗТ”- инж.
постъпил на
Хр. Димов
“зелен телефон” делфин.

117

22.06.2010

В с. Николаевка е намерена Отдел
Сигналът е
гръблива птица в безпомощно “ПД,БР и ЗТ”постъпил на
инж. Хр. Димов
“зелен телефон” състояние.

Дата

Отговорен отдел
Постъпил
Сигнал
специалист
сигнал
На трета буна срещу ресторант Отдел
Сигналът е
“Хаваи” е намерен умрял “ПД,БР и ЗТ”- инж.
постъпил на
Хр. Димов
“зелен телефон” делфин.

Предприети действия
Сигналът е основателен.
В района на трета буна срещу ресторант „Хавай” е
намерен мъртъв делфин. Екземплярът попада в
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
По тялото на делфина не се наблюдават следи от рибарска
мрежа. На основание чл.39, ал.2, т.4 ЗБР мъртвият
екземпляр се оставя на мястото, където е намерен.
Сигналът е основателен.
Обходена е плажната ивица в района на втора буна пред
ресторант „Рапонги” и е намерен мъртъв делфин.
Екземплярът е от вида делфин (Delphinus Delphis)и попада
в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
На основание чл.39, ал.2, т.4 ЗБР мъртвият екземпляр се
оставя на мястото, където е намерен.
Сигналът е неоснователен.
Обходена е плажната ивица в местност “Паша дере” с
дължина около 1.5км. Не е открито тяло на мъртъв
делфин, както на плажната ивица, така и във водата.
Сигналът е основателен.
На втора буна е намерен мъртъв екземпляр от вида делфин
(Delphin delphis). Екземплярът е в начална фаза на
разлагане, без видими следи от мрежи. Делфинът е с
дължина около 1.50 м. Не се наблюдават целенасочено
отстранени части от тялото. На основание чл.39, ал. 2, т.4
от Закона за биологичното разнообразие, обнародван в ДВ,
бр. 77/09.08.2002г. с именение и дпълнение, намереният
мъртъв делфин се оставя на мястото, където е намерен.
Видът делфин попада в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие.
Сигналът е основателен.
На 20.06.2010г. госпожа Матисън намира екземпляр от
вида обикновен мишелов на пътя “Калиманци-изгрев”.
Видът обикновен мишелов попада в Приложение 3 на
Закона за биологичното разнообразие. Птицата е с видима
фрактура на левия крак, който е атрофирал и фрактура на
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Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

118

22.06.2010

Срещу “Малко казино” – на
Отдел
Сигналът е
северен
плаж
е
намерен
умрял
“ПД,БР и ЗТ”постъпил на
делфин.
инж. Хр. Димов
“зелен телефон”

119

23.06.2010

На крайбрежната алея – Отдел
Сигналът е
централен
плаж,
под “ПД,БР и ЗТ”постъпил на
заведението
“Рибарска
шатра”
инж. Хр. Димов, М.
“зелен телефон”
(“Малко казино”) е намерен Цветкова
умрял делфин.
На ул.”Сливница” 95, вх.Д, ет Отдел
1, ап.3 има змия в апартамента. “ПД,БР и ЗТ”инж. Хр. Димов

120

23.06.2010

121

24.06.2010

Паднала птица на ул.”Радко Отдел
Сигналът е
Димитриев” 7А
“ПД,БР и ЗТ”постъпил на
инж. Хр. Димов
“зелен телефон”

122

24.06.2010

Намерено е малко бухалче на Отдел
Сигналът е
изхода на с.Крапец на пътя
“ПД,БР и ЗТ”постъпил на
инж. Хр. Димов
“зелен телефон”

123

28.06.2010

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”

Сигналът е
постъпил на
“зелен телефон”

Предприети действия
лявото крило. Птицата е видимо изтощена. На основание
чл.39, ал.2, т.2 от Закона за биологичното разнообразие,
обнародван в ДВ, бр. 77 от 09.08.2002г. с изменение и
допълнение екземплярът ще бъде настанен за лечение и
отглеждане в ОП Зоокът спасителен център гр.Варна.
Сигналът е неоснователен.
Обходена е плажната ивица в района на северен плаж град
Варна (срещу „Малко казино”). Не е открито тяло на
мъртъв делфин, както на плажната ивица, така и във
водата.
Сигналът е основателен.
Екземплярът е предаден на институт по рибни ресурси.

Сигналът е неоснователен.
При извършената проверка на апартамента на
ул.”Сливница” 95, вх.Д, ет 1, ап.3 не е открито животно.

Чрез Център 112
Сигналът е неоснователен.
На територията на вътрешен двор на адрес гр. Варна,
ул.”Радко Димитриев” 7А не е намерена птица в
безпомощно състояние.

Сигналът е основателен.
На 24.06.2010г. е намерен на приплод на граблива птица в
землището на с.Крапец, община Шабла близо до асфалтов
път. Птицата е в добро физиологично състояние. На
основание чл.39,ал.2,т.2 от Закона за биологичното
разнообразие ще бъде настанена за лечение и отглеждане в
ОП ”Зоокът-спасителен център” гр. Варна
Изхвърляне на строителни Отдел “УО,ОХВ и П” Сигналът е основателен.
отпадъци в Парцел 110, инж. Кирилова
В непосредствена близост до частен дом находящ се в
местност “Черешова градина”,
местност “Черешова градина”, Парцел 110, са
с. Бенковски, община Аврен.
констатирани насипани строителни отпадъци. На
основание чл. 155,ал.2 от ЗООС са дадени предписания: да

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
5/6

Наименование на документа или празно поле

№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

Предприети действия
се преустанови изхвърлянето. Екземпляр от протокола да
се представи на кмета на Община Аврен.

124

30.06.2010

В с. Дуранкулак е намерен Отдел
Сигналът е
умрял делфин – до вишка на “ПД,БР и ЗТ”постъпил на
инж. Хр. Димов
“зелен телефон” гранична полиция.

Сигналът е неоснователен.
Направена е проверка в с.Дуранкулак до вишка на
гранична полиция. Не е открит мъртъв екземпляр.

Бележка: Приети сигнали за месеца по “зелен телефон” са 24 броя с номера по ред от 101 до 124 според регистър за сигнали на “Зелен телефон”.

Директор:
Румяна Радилова

Изготвил: Старши специалист “АО”, М. Димитрова
Съгласували: Началник отдел “УО, В, ВФФ”, В.Кирилова
Началник отдел “КАВ и КПКЗ”, В. Станев
Началник отдел “ОВОС, ЕО и ЗП”, Хр. Димов
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