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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 

МЕСЕЦ МАРТ 2010 ГОДИНА 
 
 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

41 01.03.2010г. 
 

Сигнала е 
постъпил на 

“зелен телефон” 

Оплакване от силна, 
задушлива миризма на 
територията на 
с.Повеляново. 

Отдел  
“АВ,В и ВФФ”- 
гл.експерт “КАВ”-
Д.Маринова и  
началник отдел ‘АВ,В 
и ВФФ”- 
В.Станев 

Сигналът е неоснователен. 
Регионална лаборатория-Варна позиционира Мобилна 
автоматична станция за контрол качеството на 
атмосферния въздух на границата между кв.Повеляново 
и Индустриалната зона на гр.Девня.Измерванията са 
извършени в периода 01-05.03.2010г.Анализът на 
резултатите по основните показатели характеризиращи 
КАВ не показват замърсяване в района на 
кв.Повеляново. 

42 01.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 

“зелен телефон” 

Северно от с.Крапец, на 
плажа излизат от водата 
птици с омазнени пера. 

Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
мл.експерт “БР”- 
М. Иванова   

Сигналът е неоснователен. 
От направения оглед на плажната ивица и прилежащата 
морска акватория  в района между с.Дуранкулак и и 
с.Крапец, община Шабла не е констатирано замърсяване 
с нефтопродукти и не са намерени мъртви птици или 
екземпляри в безпомощно състояние. 

43 03.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 

“зелен телефон” 

На плажа на 
КК ”Св.Константин и 
Елена” има лебед в 
безпомощно състояние. 

 Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
мл.експерт “БР”- 
М. Иванова   

Сигналът е основателен. 
Намерения екземпляр е от вида “ням лебед”.Птицата е 
възрастен екземпляр, без видими фрактури по тялото с 
много лош жизнен статус. На основание Закона за 
биологичното разнообразие птицата е настанена в 
ОП ”Зоопарк-спасителен център”, гр.Варна. 
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44 05.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

На пасището на гр.Генерал 
Тошево е разпиляна “стъклена 
вата”, замърсяваща пасището. 

Отдел  
“УО,ОХВ и П”- 
ст. експерт 
”ИСТБСО” 
Пл.Семерджиев 

Сигналът е препратен към кмета на Община Генерал 
Тошево за предприемане на действия по компетентност. 
Съгласно отговор от Община Генерал Тошево сигнала е 
неоснователен. 

45 08.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

От горене на кабели или 
други подобни материали 
се отделя гъст, черен дим 
под Аспарухов мост, в 
дясно от пътя в посока 
Корабостроителен завод. 

 Отдел  
“АВ,В и ВФФ”- 

гл.експерт “КАВ”-
Д.Маринова и  
гл. експерт 
“ИУМПС”, отдел 
“УО,ОХВ и П”- 
инж. Л.Кошев 

Сигналът е неоснователен. 
На 8.03.2010г. при извършената проверка от експерти на 
РИОСВ-Варна не е констатирано горене на кабели или 
други неорганични материали и следи от горене на такива. 

46 08.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

В кв.Виница, до разсадника 
има образувано сметище и 
периодично се изхвърлят  
строителни и други 
отпадъци. 

 Отдел  
“УО, ОХВ и П” 
 ст. експерт 
”ИСТБСО” 
Пл.Семерджиев 

Сигналът е препратен към кмета на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 
Съгласно отговор от Община Варна сигнала е изпратен 
към район “Приморски” за установяване собствеността на 
терена и предприемане на действия по почистване. 

47 09.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 

“зелен телефон” 

Жилищна сграда с 
апартаменти и офиси на 
ул.”Драган Цанков” 14 в 
гр.Варна, се обгазява от 
комин на съседна къща. 

Отдел  
“АВ,В и ВФФ”- 
гл.експерт “КАВ”-
Д.Маринова  

Сигналът е препратен към кмета на район “Одесос” , 
Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност. 
 

48 10.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

Намерен лебед в 
безпомощно състояние в 
местност  “Траката”. 

 Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
мл.експерт “БР”-М. 
Иванова   

Сигналът е основателен. 
Намерената птица е от вида “ням лебед”. 
На основание ЗБР птицата е настанена в ОП ”Зоопарк-
спасителен център”, гр.Варна. 

49 12.02.2010г. Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

В района на местност 
“Добрева чешма” след 
кв.Виница са изхвърлени 
отпадъци от автомобилна 
пластмаса. 

 Отдел  
“УО,ОХВ и П” 
гл.експерт 
“ИУМПС”, - 
инж. Л.Кошев и 
гл.експерт ”МРО”- 
Д.Адил 

Сигналът е основателен. 
Сигналът е препратен към кмета на район “Одесос” , 
Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност. 
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50 12.03.2010г. Сигналът е 
постъпил на 
“зелен 
телефон”. 

Намерен мишелов в 
безпомощно състояние в 
кв. Аспарухово. 

 Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
мл.експерт “БР”- 
М. Иванова   

Сигналът е основателен. 
Намерената птица е от вида “обикновен мишелов”, видът 
включен в Приложение 3 на ЗБР.На основание Закона за 
биологичното разнообразие птицата е настанена в 
ОП ”Зоопарк-спасителен център”,  гр.Варна. 

51 15.03.2010г. Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон”. 

В района на 
к.к.”Св.Св.Константин и 
Елена” са намерени мъртви 
птици и една в безпомощно 
състояние. 

 Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
мл.експерт “БР”- 
М. Иванова   

Сигналът е основателен. 
Намерени са два броя мъртви птици.По телата на птиците 
не са констатирани следи от огнестрелни рани..На 
основание ЗБР, птиците ще бъдат предадени за 
изследване в РЛД гр.Аксаково за болестта “инфлуенца по 
птиците”. 

52 16.03.2010г. Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон”. 

В района на с.Долен и 
Горен Близнак са 
задържани камиони с 
пясък. 

Отдел 
 “УО,ОХВ и П” 
гл.експерт”МКПЗН”-
Й.Йорданов 

Сигналът е основателен. 
Извършена е проверка на място, дадени са предписания и 
се извършват последващи проверки по изясняване на 
обстоятелствата. 

53 17.03.2010г. Сигналът е 
постъпил на 
“зелен 
телефон”. 

В с.Бранище, община 
Добрич до ул.”Девета” от 
изхвърляне на всякакви 
отпадъци се е образувало 
сметище. 

 Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
мл.експерт “БР”-М. 
Иванова   

Сигналът е препратен към кмета на Община Добричка за 
предприемане на действия по компетентност. 
 

54 18.03.2010г. Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон 
от тел.:112 

Изхвърляне на отпадъци и 
образувало се сметище в 
изоставен имот в дясно от 
пътя Варна - Златни 
пясъци. 

 Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
мл.експерт “БР”- М. 
Иванова   

Сигналът е препратен към кмета на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 
 

55 23.03.2010г. Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон”. 

В кв.Левски на ул.”Евлоги 
Георгиев”1 от минаващо 
дере – канал има оплакване 
от силни миризми от 
отпадъчните води. 

 Отдел  
“АВ,В и ВФФ”, 
гл.експерт “КАВ”- 
Б.Павлова 

Сигналът е препратен към кмета на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 
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56 27.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон”. 

Голям брои рибари с мрежи 
в района на с.Дуранкулак и 
гр.Шабла. 

 Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
н-к отдел  
инж.Хр.Димов   

Сигналът е основателен. 
Направена е проверка на място от служители на РИОСВ-
Варна съвместно с представители на ИАРА и РДВР-
Шабла.Съставени са 2 АУАН  по ЗЗТ. 
 

57 30.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон”. 

При извършена кражба на 
територията на завод “Хан 
Тервел” гр.Добрич са 
разпиля ни химически 
препарати, включително и 
арсен. 

Отдел  
“УО,ОХВ и П” 
 
и “АВ,В и ВФФ”- 
 

Сигналът е основателен. 
Своевременно е сформиран екип от експерти на РИОСВ-
Варна и РЛ-Варна за изясняване на ситуацията и 
предприемане на действия.Извършена е съвместна 
проверка на място с представители на ОУ на Гражданска 
защита-Добрич, РУ на МВР-Тервел и РЛ-
Варна.Извършено е пробонабиране на прах, с цел 
контрол качеството на атмосферния въздух, като фракция 
от праха ще се анализира за съдържание на тежки метали. 
Установена е собствеността на имота и са дадени 
предписания за ограничаване свободния достъп на хора и 
животни до обекта,  и предоставяне на наличните 
вещества и препарати за събиране , транспортиране и 
обезвреждане в съответствие с изискванията на ЗУО. 
 

58 
 
 

30.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон”. 

Намерени мъртви птици в 
района на резиденция 
“Евксиноград”. 

Отдел  
“ПД,БР и ЗТ”- 
Началник отдел-
инж.Хр.Димов   

Сигналът е основателен. 
Намерени мъртви екземпляри от вида “обикновен 
мишелов”.На основание ЗБР птиците са предадени на 
представител на РВМС-Варна. 
 

59 31.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон”. 

Изхвърляне на битови 
отпадъци на 
сметище”Зеленика” в кв. 
Галата. 

Отдел  
“УО, ОХВ и П” 
 ст. експерт 
”ИСТБСО” 
Пл.Семерджиев  

Сигналът е препратен към кмета на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 
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60 31.03.2010г. Сигнала е 
постъпил на 
“зелен телефон”. 

Намерени умрели птици- 
мишелови и една лисица до 
плажната ивица в местност 
“Болата”, до нос Калиакра. 

Отдел  
“ПД,БР и ЗТ” 
началник отдел- 
Хр.Димов   

Сигнала е основателен.  
Намерени мъртви екземпляри от вида “обикновен 
мишелов”.На основание ЗБР птиците са предадени на 
представител на РВМС-Добрич . 
 

Забележка: Приети сигнали за месеца са  20 броя. Номер по ред от 41 до 60 според регистъра  на сигнали по “Зелен телефон”. 

 

Директор:    (П) 

Румяна Радилова 

 


