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 АВГУСТ 2011 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Отговорен отдел
специалист

154.

01.08.2011г.

Вх. № С-4232

Остра и задушлива миризма по
ул.”Самарско знаме”, гр. Варна,
подаден на 30.07.2011 г.

155.

01.08.2011г.

Вх. № С-4235

Силна миризма на фекалии в
Звездица, вилна зона “Лазур”,
ТУБдиспансера. Предполага се,
идва от завода за преработка
морски и сладководни продукти.

156.

02.08.2011г

Вх. № С-4259

Мъртъв делфин в гр. Балчик, м-ст
Каваците, ресторант “Старата лодка”

157.

04.08.2011г

Вх. № С-4316

На дока на с. Езерово бластират
кораби всяка вечер. Вдига се голям
прах.

Сигнал

с.
до
че
на

Отдел
“КАВ и КПКЗ” – ст.
експерт”ЕПД” - Б.
Павлова
Отдел
“УО, В и ВФФ” –
ст.експерт - С. Русева

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов
Отдел
“КАВ и КПКЗ” – ст.
експерт”ЕПД” - Б.
Павлова

Предприети действия
При проверка на място и обстоен обход на посочения район, наличие
на миризма не е установено. Обходени са улици “Под игото” и “Поп
Харитон”, както и територията между двата големи търговски
центъра. Източникът на миризмата не е установен.
В момента на проверката се констатира, че дружеството е започнало
почистване на утайките от два броя ревизионни шахти, преди
включването на производствените отпадъчни води в локалното
пречиствателно съоръжение. Отпадъчните продукти се събират в
чували, с цел изцеждане на течната фракция, след което твърдата се
транспортира със специализиран транспорт на фирма “Семиз”ООД, с.
Езерово. Не е констатирано нерегламентирано изтичане на отпадъчни
води от обекта.
При проверката е установено, че сигнала е подаден грешно и не е за
мъртъв делфин. На 01.08.2011 г. около 20 ч. е забелязан малък делфин
по крайбрежната ивица на около 7-8 метра във водата. Делфинът е
отплавал навътре в морето.
В с. Езерово контрол на качеството на атмосферния въздух се
извършва чрез един постоянен пункт за мониторинг – АИС “ТЕЦ –
Варна”, с. Езерово. Същият регистрира данни в реално време, които
постъпват в РДП на РИОСВ – Варна. Съгласно приложената извадка
от 04.08.2011 г. – денят на подаване на сигнала, не са регистрирани
стойности над пределно допустимите концентрации, съгласно
Наредба № 12 / 2010 г. по показател ФПЧ10. При СДН 50 mkg/m³ са
регистрирани 17,18 mkg/m³.

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

158.

04.08.2011г

Вх. № С-4324

На плажната ивица пред Двореца в
гр. Балчик е забелязан бедстващ
малък делфин.

159.

04.08.2011г.

Вх. № С-4326

Силна задушлива миризма на бензол,
идваща от морето в къмпинг
“Космос” (с. Крапец, общ. Шабла).
Не се забелязват петна във водата.

160.

05.08.2011г.

Вх. № С-4339

От контейнер се носи силна миризма
на амоняк, на ул. “Под игото” и
“Акад. Карчатов”, гр. Варна.

161.

05.08.2011г.

Вх. № С-4341

Пет делфина са влезли през “малкия
канал” (между Корабостроителния и
Кораборемонтния завод) в езерото.

162.

07.08.2011г.

Вх. № С-4356

На плажа на Фичоза – Паша дере има
мъртъв делфин.

163.

07.08.2011г.

Вх. № С-4357

Обгазяване с
Агрополихим.

164.

08.08.2011г.

Вх. № С-4358

Всяка вечер към 22 ч. при северен
вятър в района на “Леспорт” се носи
силна миризма на изгорели гуми.

Отдел
“КАВ и КПКЗ” –
гл. експерт “АВ и
ЛОС”- А. Драгнева

165.

08.08.2011г.

Вх. № С-4365

Намерена дива птица с ранено крило,
до сградата на “TUI” по пътя за св.
св. Константин и Елена.

166.

08.08.2011г.

Вх. № С-4386

Завод “Пластхим” – обгазяване на гр.
Аксаково.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел
“КАВ и КПКЗ”- н-к.
отдел “КАВ от КПКЗ В. Станев

азотен

окис

от

Отдел
“КАВ и КПКЗ” –
гл. експерт “АВ и
ЛОС”- С. Пенкова
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел
“КАВ и КПКЗ” –
гл. експерт “АВ и
ЛОС”- С. Пенкова

Сигналът е неоснователен. В телефонен разговор със сигналоподателя е
установено, че делфина е във водата и е отплувал.

Извършена е проверка на бреговата ивица от с. Крапец до границата с
Румъния. Не са забелязани видими разливи. По цялата брегова ивица
има изхвърлени водорасли, някои от които са започнали да се разлагат,
а други са изхвърлени от морето през последното денонощие. Усетена е
остра миризма на разложени водорасли.
На цитираното място е разположен контейнер от организираната
система за сметосъбиране и сметоизвозване на община Варна, който
междувременно е бил извозен.
В разговор по телефона със сигналоподателя делфините плуват във
водата.

Обходена е плажната ивица на м-ст Паша Дере. Не е констатирано
наличие на мъртъв делфин в района. Сигналът е неоснователен.

При извършената на 08.08.2011г. проверка всички инсталации на
дружеството не са в работен режим. В 8.30 часа на същия ден е спрян
цех “Азотна киселина”, за което РИОСВ е уведомена с факс. Данните
от АС за СНИ по показател азотни оксиди не превишават НДЕ
определени в КР на дружеството.
Извършена е проверка на Инсталация за горене на гуми и пластмаси
находяща се в с. Тополи, м-ст “Клисе баир”. Инсталацията е
приведена в работен режим на 04.08.2011 г. До този момент са
извършвани ремонти и подобрения по инсталацията, а именно
инсталиран е воден скрубер и е бетонирана площадката. Не е
констатирана миризма от изгарянето на гумите.
След обстоен обход на района около сградата на “TUI”, не е забелязан
описания в сигнала екземпляр. Сигналът е неоснователен.

Извършена е проверка в периода от 23.30 ч. на 08.08.2011 г. до 01.00
часа на 09.08.2011 г. в района на гр. Аксаково. Сигналът е
основателен и като предполагаем източник на замърсяване са
констатирани отпадъчни газове от процес на неорганизирано
изгаряне.

167.

10.08.2011г.

Вх. № С-4406

Гъсти облаци дим на хълма зад
болница
“Св.
Марина”.
Предположение
за
незаконно
сметище.
На пътя между Ген. Тошево и
Добрич (ханче Чаира), щъркел който
не може да лети и куца.

168.

10.08.2011г.

Вх. № С-4413

169.

11.08.2011г.

Вх. № С-4427

170.

12.08.2011г.

Вх. № С-4444

171.

11.08.2011г.

Вх. № С-4449

Щъркел с ранен крак – ж.к. Изгрев,
бл. 2.

172.

12.08.2011 г.

Вх. № С-4450

В района на КПП-то на “Летище –
Варна” има щъркел с ранен крак.

173.

12.08.2011 г.

Вх. № С-4451

174.

12.08.2011 г.

Вх. № С-4457

175.

13.08.2011 г.

Вх. № С-4458

На покрива на къща на ул. “Антон
Страшимиров”, гр. Балчик (срещу
хотел “Марина Сити”) има щъркел
със счупено крило.
Намерен малък щъркел, леко накуцва
с единия крак във вила около спирка
“Моста”, пътя за Златни пясъци, до
Слънчев ден.
Намерен щъркел със счупен крак в
гр. Балчик, м-ст “Тихия кът”.

В с. Крапец, на плажа срещу
Дуранкулашкото езеро – голямо
количество
отпадъци
от
къмпингуващите и ръждиви железа
навсякъде (вадят останки от потънал
кораб).
В двора на Международния дом на
учените “Фредерик Жолио Кюри” в
КК “Св. св. Константин и Елена”, гр.
Варна има прекършен клон на
вековно дърво.

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

Не е установено горене и разнасяне на гъсти облаци дим

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- А.
Бакалов
Отдел “УО, В и ВФФ”
– ст. експерт Д.
Машкарова

При опит да бъде хваната, птицата е излетяла безпроблемно.
Сигналът е неоснователен.

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

Дървото е от вида полски бряст и е заведено под № 1692 в Държавния
регистър на защитените природни обекти. На основание чл.155, ал. 2
от ЗООС са дадени следните предписания: да се отстрани
прекършения клон; да се отрежат изсъхналите клони на минимум 15
см. От ствола на дървото и отрезите да се запечатат с блажна боя и в
срок от 3 дни след извършване на дейностите писмено да се уведоми
РИОСВ - Варна.
След направен оглед на района около бл.2 в ж.к. Изгрев, не е
констатиран бедстващ щъркел. Сигналът е неоснователен.

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

Препратено по компетентност до Община Шабла. Получен отговор от
Община Шабла, че сигнала е неоснователен.

След направен обстоен обход в района на КПП “Летище – Варна” не е
констатиран екземпляр от вида щъркел. Сигналът е неоснователен.

По време на проверката не е констатиран екземпляр от вида щъркел
на посочения адрес. Сигналът е неоснователен.

Намереният екземпляр е от вида “бял щъркел”. Птицата е с фрактура
на левия крак. На основание чл. 39, ал. 2 от ЗБР птицата е настанена в
ОП “Зоопарк – Варна, спасителен център” за лечение.
На паркинга пред хотел “Тихия кът”, гр. Балчик е констатиран млад
мъжки екземпляр от вида бял щъркел със счупен ляв крак, малко под
колянната става в напреднал стадии на никроза. Птицата е настанена
за лечение в ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна в
съответствие с чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР.

176.

17.08.2011 г.

Вх. № С-4490

Намерен щъркел, който не може да
лети с. Загорци, общ. Крушари, обл.
Добрич.

177.

17.08.2011 г.

Вх. № С-4491

Силно
замърсяване
на
р.
Провадийска
в
района
преди
вливането й в Белославско езеро.
Измерено pH 11.

178.

17.08.2011 г.

Вх. № С-4494

Намерен малък бухал в безпомощно
състояние в с. Тополи в базата на
“Хидрострой”.

179.

17.08.2011 г.

Вх. № С-4506

Намерен щъркел с ранено крило в с.
Долен Близнак.

180.

18.08.2011

Вх. № С-4509

Мъртъв делфин на плажа пред хотел
“Адмирал” в КК “Златни пясъци”.

181.

19.08.2011

Вх. № С-4528

В гр. Балчик, до Морска гара, ул.
“Приморска” – вливане на мръсен
канал в морето.

182.

20.08.2011

Вх. № С-4533

Мъртъв делфин
Кабакум.

183.

22.08.2011 г.

Вх. № С-4534

На 3.5 км северно по пътя за гр.
Добрич,
далекопровода
на
с.
Драганово има 9 мъртви щъркела.

184.

22.08.2011 г.

Вх. № С-4536

Малък щъркел паднал в хранилище
за отпадъчна вода в депото за битови
отпадъци в с. Богдан, общ. Добрич.

на

плажа

на

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева
Отдел
“УО, В и ВФФ” –
н-к отдел “УО, В и
ВФФ”- инж. Н.
Петрова
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов
Отдел
“УО, В и ВФФ” –
н-к отдел “УО, В и
ВФФ”- Н. Петрова
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” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева

Намереният екземпляр е от вида “бял щъркел”. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 1 от ЗБР птицата е пусната в подходящ за вида район.

Извършена е проверка на 18.08.2011 г. и не е установено замърсяване
на Белославско езеро.

Намерената птица е от вида бухал (Bubo bubo). Птицата е с фрактура
на дясното крило и с неадекватни двигателни реакции. На основание
чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за лечение в ОП “Зоопарк
– спасителен център”, гр. Варна.
На 16.08.2011 г. на улица № 2 в с. Долен Близнак е намерен бедстващ
бял щъркел. Птицата е млада, женска с фрактура на лявото крило.
Съгласно чл. 39, ал.2 от ЗБР, птицата е настанена в ОП “Зоопарк –
спасителен център”, гр. Варна за лечение и отговорно гледане.
На плажната ивица пред хотел “Адмирал” в КК “Златни пясъци” е
констатиран мъртъв “Обикновен делфин”. Делфинът е около 160см
без видими наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР,
животното е оставено на място до прибирането му от “Екарисаж –
Варна”.
Препратен по компетентност до Община Балчик.

Намереният екземпляр е от вида “Афала”. Делфинът е с дължина
около 2.30 м. в начална фаза на разлагане. По тялото му няма следи от
наранявания или от рибарски мрежи. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР, делфинът е оставен на мястото, където е намерен.
Реагирано е на сигнала. След извършената проверка е констатирано
наличието на 10 мъртви щъркела. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР, намерените мъртви екземпляри са оставени на мястото, където са
намерени. В близост до трасето е намерен един бял щъркел без
видими наранявания. Същия на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е
пуснат в подходящ за вида район.
В двора на хранилище за отпадъчни води е намерен млад екземпляр
от вида “бял щъркел”. Птицата е в добро физиологично състояние, без
видими наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР, птицата е
пусната в близост до гнездото, което се намира на около 1 км от
мястото, където е намерена.

185.

22.08.2011 г.

Вх. № С-4554

Мъртъв делфин във водата на плажа
на Кабакум.

186.

22.08.2011 г.

Вх. № С-4555

В района на Дуранкулашко езеро се
извършват изкопни работи на 200 м.
от Орлово блато.

187.

22.08.2011 г.

Вх. № С-4556

188.

23.08.2011 г.

Вх. № С-4568

На дюните на “стария шлюз” в
района на Дуранкулашко езеро до
голямото водно огледало има
къмпингуващи.
Намерена дива патица в кв. Бриз, гр.
Варна.

189.

23.08.2011 г.

Вх. № С-4569

190.

24.08.2011 г.

Вх. № С-4583

191.

24.08.2011 г.

Вх. № С-4584

Над с. Припек от 2 дни се носи черен
дим; предполага се, че е от
Асфалтова база.

192.

25.08.2011 г.

Вх. № С-4625

193.

25.08.2011 г.

Вх. № С-4636

194.

26.08.2011 г.

Вх. № С-4645

Замърсяване на крайбрежната ивица
пред хотел “Морско Око” в КК
“Златни пясъци” с фекални води.
Носи се лоша миризма.
Намерена
малка
шипоопашата
костенурка.
Оставена
е
във
Ветеринарна клиника “Вива Вет” гр.
Добрич, ул. “Екзарх Антим I” № 5.
Мъртъв делфин до хотел “Лилия” в
КК “Златни пясъци”.

Нерегламентирано сметище. Бял
камион с регистрационен номер
СА6267НА м-ст Горна Трака, на
разклона,
изхвърля
строителни
материали.
Мъртъв делфин на централен плаж
гр. Балчик, изхвърлен на пясъка.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
гл. специалист - М.
Михайлов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
гл. специалист - М.
Михайлов
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов
Отдел “УО, В и ВФФ”
– ст. експерт Ю.
Златева

За сведение във връзка със сигнал № 182.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов
Отдел
“КАВ и КПКЗ” – ст.
експерт”ЕПД” - Б.
Павлова
Отдел
“УО, В и ВФФ” –
ст.експерт - С. Русева

Обходена е цялата плажна ивица в източната част. Не е констатиран
делфин по плажната ивица на централен плаж гр. Балчик.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов

Намерената костенурка е от вида шипоопашата костенурка.
Екземпляра е без видими наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2
от ЗБР, костенурката е пусната в подходящ за вида район.

Около ЗМ не е констатирано извършване на изкопни работи. На около
200 м. от Орлово блато посока северозапад се извършват
проучвателни работи от “ПДНГ” АД, гр. София.
В границите на ЗМ “Дуранкулашко езеро” не са констатирани
къмпингуващи. На повече от 200 м. извън границата на защитената
местност има 1 каравана и 2 мовама на брега на морето. Нарушения не
са констатирани.
Намерената птица е от вида “Бърне”. Птицата е в добро жизнено
състояние с трудно подвижно дясно крило. Съгласно чл. 39, ал. 2, от
ЗБР птицата е настанена в ОП “Зоопарк – Варна, спасителен център”
за лечение.
Препратен по компетентност до Община Варна.

Предполагаемият източник на замърсяването е асфалтовата база в с.
Припек, собственост на “Автомагистрали – Черно море”, гр. Шумен.
Извършена е проверка на място, при която е установено, че
асфалтовата база не работи.
Извършена е проверка на място и не е установено замърсяване.
Вероятен източник на неприятните миризми е цъфтене на
водораслите.

На плажната ивица пред хотел “Лилия” в КК “Златни пясъци” е
констатиран мъртъв делфин с дължина около 1,60 см, без видими
наранявания. На основание чл. 39, ал. 2 от ЗБР животното е оставено
на място до прибирането му от Общинска служба при Община Варна,
съгласно чл.131, ал. 2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност.

195.

28.08.2011 г.

Вх. № С-4656

Сърфисти на езерото Дуранкулак.

196.

28.08.2011 г.

Вх. № С-4657

197.

28.08.2011 г.

Вх. № С-4659

В с. Бранище, ул. “4” №20 – намерен
щъркел, който не може да лети. В
района са видяни 22 умрели
щъркела.
В с. Ботево, общ. Аксаково, от
птицекланницата
се
изхвърлят
отпадъци и се носи силна миризма.

198.

29.08.2011 г.

Вх. № С-4660

На плажната ивица на гр. Бяла,
плажа под почивната база на
прокуратурата има мъртъв делфин.

199.

29.08.2011 г.

Вх. № С-4661

Намерен малък сокол, който не може
да лети в двора на Медицински
университет, гр. Варна.

200.

29.08.2011 г.

Вх. № С-4662

201.

31.08.2011 Г.

Вх. № С-4694

В гр. Балчик, р. Голям Кулак, която
преминава
през
Ботаническата
градина е замърсена в долното си
течение (оцветена в бяло).
Намерен розов пеликан в развъдника
до язовира в с. Николаевка.

Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. специалист – Г.
Петров
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов
Отдел
“КАВ и КПКЗ” –
гл. експерт “АВ и
ЛОС”- А. Драгнева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
мл. експерт “БР”- С.
Кръстева
Отдел
“УО, В и ВФФ” –
н-к отдел “УО, В и
ВФФ”- Н. Петрова
Отдел
“ОВОС, ЕО и ЗП” –
ст. експерт “ЗТ”- Хр.
Димов

Във връзка със сигнала е извършена проверка с представител на РУ на
МВР гр. Шабла. В ЗМ “Дуранкулашко езеро” в района на м-ст
“Хелеза” е констатиран сърфист, който извършва плавателна дейност
със сърф. На нарушителя е съставен АУАН.
По протежение на електропровод, находящ се между главен път
Стожер – Добрич и с. Драганово са констатирани 22 бр. мъртви бели
щъркели. На основание чл. 39, ал. 2 от ЗБР, щъркелите са оставени на
място.
Извършени са проверки на: депото за неопасни отпадъци при с.
Богдан; района на с. Ботево и фирма “Яйца и птици – Зора” АД, с.
Дончево. Не е констатирано наличие на неприятна миризма.
За сигнала е уведомен РИОСВ – Бургас по телефон.

Намерен е млад екземпляр от разред Соколоподобни. Същият е във
видимо добро състояние, без наранявания по тялото. На основание чл.
39, ал. 2, т. 1 от ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. доп.), птицата е пусната
на свобода в подходяща среда.
Извършената проверка не е установила наличие на замърсяване.

Във водата на язовир “Николаевка”, в Югозападната част на с.
Николаевка е констатиран млад екземпляр от вида “Розов пеликан”.
Птицата плува във водата във видимо добро състояние. На основание
доброто жизнено състояние на птицата, същата е оставена в
естествената си среда.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА
1.

02.08.2011 Г.

Вх. № С-4285

Сигнал за биологично замърсяване в
района на местност “Орехчето”.

Отдел
“КАВ и КПКЗ” – ст.
експерт”ЕПД” - Б.
Павлова

2.

04.08.2011 г.

Вх. № С-4333

Отдел
“УО, В и ВФФ”- мл..
експерт “ИСО” Пл.
Семерджиев

3.

04.08.2011 г.

Вх. № С-4330

Сигнално писмо относно нарушение
на законодателството от страна на
заведенията,
които
предават
отпадъчни хранителни масла и
мазнини с код 200125 на фирми без
разрешителни. Молба за извършване
на проверка и предприемане на
съответните действия.
Намерена мъртва горска ушата сова
на територията на “Метал” АД, гр.
Варна.

4.

10.08.2011г.

Вх. № 04-00-4407

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

5.

23.08.2011г.

Вх. № Ж-4565

Сигнално писмо препратено от
МОСВ
от
Борис
Стоянов.
Замърсяване на територията на
резерват “Балтата”, причинено от
биологичен отпадък на
коне,
използвани за туризъм.
Изтичане на фекални води от
каналната шахта на улицата зад
Терапията и замърсяване на пътя.

6.

30.08.2011г.

Вх. № 26-00-4679

7.

31.08.2011г.

Вх. № С-4697

Сигнално писмо относно предаване
на отпадък с код 20 01 25 от
заведения хр. масла и мазнини на
фирма “прима Еко Трейд”.
Сигнално писмо относно помпена
станция за пречистване на води в с.
Страшимирово, обл. Варна на битови
отпадни води, съоръжението не
работи и фекалии се изливат в

Отдел “УО, В и ВФФ”
– ст. експерт Ю.
Златева, ст. експерт Д.
Машкарова
Отдел “УО, В и ВФФ”
– гл. експерт М.
Милкова

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

Отдел “УО, В и ВФФ”
– ст. експерт “КИЗ” –
С. Найденова

На 01.08.2011 г. във връзка със сигнал № 155/01.08.2011 г.,
експертите на РИОСВ – Варна са извършили проверка на “Електа”
ЕООД, гр. Варна, при която е установено, че в момента се почистват
два броя ревизионни шахти от отпадъчните води от дейността на
дружеството. Събират в чували за изцеждане на течната фракция, а
твърдата – чрез специализиран транспорт се транспортира за
депониране, чрез фирма “Семиз” ООД, с. Езерово, съгласно сключен
договор. На 03.08.2011 г. камиона на транспортиращата фирма не е
пред дружеството и източник на миризма не е установен.
Във връзка с постъпил сигнал № 6/30.08.2011 г. (приет по електронна
поща), касаещ се до предаване на отпадък с код 200125, престои
извършване на проверка.

В РИОСВ – Варна, на ул. “Ян Палах” № 4 е донесена мъртва птица от
вида “Bubo Bubo”. Птицата е малък екземпляр, без видими
наранявания и фрактури. Намерена е в южната част в двора на
“Метал” АД. Съгласно чл. 39, ал. 2, от ЗБР птицата ще бъде
предложена на “Природо – научен музей”, гр. Варна или други
организации с научна цел.
Обходена е южната и западната част на ПР “Балтата” и ЗМ “Блатно
кокиче”, района около ресторант “Славянски кът” и част от
землището на с. Кранево. В землището на с. Кранево, граничещо със
ЗМ “Блатно кокиче” в частен имот, ограден с мрежена ограда са
констатирани 4 коня, пуснати свободно. Около ресторант “Славянски
кът” не са констатирани нарушения по ЗООС, ЗУО, ЗБР и ЗЗТ.
Препратен по компетентност до Община Варна.

Предстои извършване на проверка.

Сигналът е основателен. Извършена е проверка. Установено е
изтичане на води от помпената станция към Варненското езеро.
Предстои да бъде дадено предписание на управителя на “В и К”, гр.
Варна да подготви аварийния савак на помпената станция за
пломбиране.

езерото на 30-35 м. от крайните
къщи.
8.

31.08.2011г.

Вх. № С-4706

До кмета на Община Балчик
(препратено).
Сигнално
писмо
относно неохраняем плаж след края
на Албена в посока към Балчик в
протежение на 600 м. Трябва ли да
има табели, които да забраняват
къпането на домашни любимци и на
почиващи. Законно ли пребивават
каравани?

Отдел “УО, В и ВФФ”
– ст. експерт Д. Илиева

Препратено по компетентност до Община Балчик.

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец август 2011 г. са 48 броя с номера от 154 до 201 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”.
По електронна поща са получени 8 броя сигнали за месец август 2011 г.
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Изготвил: ст. специалист, отдел “АПО, ЧР и ВО”, Цв. Ковачева
Съгласувал: Началник отдел “КАВ и КПКЗ”, В. Станев
Началник отдел “ОВОС, ЕО и ЗП”, П. Ташев
Началник отдел “УО, В и ВФФ”, Н. Петрова
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