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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ – ГР. ВАРНА 
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА ДО 30 НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА  

 
№ 
по  
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

 
 

264 02.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Запалени стърнища в землището 
на с. Стаевци, до международен 
път Е 87, област Добрич. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – М. Михайлов 

Сигналът е основателен. 
В землището на с. Стаевци от главния път в посока юг на около 
1,5 км е изгоряло царевично място. Изгорялата площ е около 10-
15 декара. 

265 04.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Мъртъв питон е намерен до 
църква “Св. Никола”, гр. Варна. 

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

Сигналът е неоснователен. 
В района на църква “Св. Никола” гр. Варна е намерен мъртъв 
екземпляр от вида “тигров питон - мутация”, с дължина около 1 
метър. Не са констатирани видими външни наранявания. 
Екземплярът не е включен в Приложение 3 на ЗБР и не подлежи 
на регистрация съгласно чл. 90 от същия закон. 

266 05.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Запалени стърнища в землището 
на с. Стаевци, област Добрич. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – гл. спец. М. 
Михайлов 

Сигналът съвпада със сигнал № 264 от 02.11.2010 г. 
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267 08.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Остра силна миризма на 
животински отпадъчни продукти в 
центъра на гр. Добрич. 

Отдел “КАВ и КПКЗ”- 
гл .експерт “АВ и 
ЛОС”А. Драгнева  и 
ст.експерт “ЕПД и 
ПСОВ”- 
Б. Павлова 

Сигналът е основателен. 
Извършена е проверка на “Яйца и птици - Зора” АД с предмет на 
дейност отглеждане на кокошки носачки. Почистват се два броя 
помещения от 800 кв.м. Образуваният отпадък е около 300 тона 
и е извозен и депониран на земеделски имот, собственост на 
дружеството. Не се констатира разнасяне на неприятна миризма. 
Извършена е и проверка на “Депо за неопасни отпадъци на гр. 
Добрич при с. Богдан” – за експлоатацията на депото има 
издадено комплексно разрешително от 2008 г., дневния работен 
участък на депото трябва да се запръстява. При проверката са 
установени открити (незапръстени) участъци от депото с 
приблизителна площ около 13 декара, разположени вляво от 
експлоатационния път и в югозападната част на клетката. Към 
момента на проверката не е започнато запръстяване на работния 
участък. Последното запръстяване е извършено на 29.10.2010г 
на площ 0,44 дка и дебелина на слоя 0,15 м. 

268 10.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В местност ”Зеленика” в кв. 
“Галата” на територията на 
кариера за рекултивация, отдадена 
на концесия, се изхвърлят битови 
отпадъци. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” –Й. Йорданов- 
гл.експерт 

Сигналът е основателен . 
За терена има проект за рекултиваация, съгласуван от МОСВ. На 
основание чл. 37 от ЗУП на фирмата е издадено разрешение за 
събиране, транспортиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци. В КП № 19367 от 17.08.2010 г. е дадено предписание 
на фирмата да се отстрани замърсяването с дървесна и храстова 
растителност на терена и да не се допуска повторно такова. 
Установи се, че старото замърсяване не е отстранено и 
продължава изхвърлянето на дървесна и храстова растителност 
на терен за рекултивация. В разрешителното на фирмата не е 
включено оползотворяване от растителен произход. Съставен е 
АУАН съгласно чл. 155, ал.2 от ЗООС. 

269 10.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

По пътя между с. Тополи и с. 
Казашко вдясно са изхвърлени 
строителни отпадъци. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
- гл.експерт 
“ИУМПС”, - 
инж. Л.Кошев 

Сигналът е неоснователен. 
На посоченото място има насипани строителни отпадъци на 
площ около 4 дка., но това е терен за рекултивация на имоти в 
землището на с. Тополи. По проекта е дадено становище от 
РИОСВ – Варна и е съгласуван от МОСВ. За констатациите е 
уведомен подателя на сигнала по телефон. 

270 11.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В края на с. Здравец в посока 
Аврен до “Сухата чешма”, с 
помощта на два камиона и багер 
се извършва кражба на пясък. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” –Й. Йорданов- 
гл.експерт 

Сигналът е основателен. 
На около 200 м след с. Здравец, посока с. Аврен се наблюдава 
нарушен терен със следните размери – дължина, не по-малко от 
50 м, ширина не по-малко от 5 м и дълбочина около 3 м. На 
място е установен багер. В момента на проверката не се 
извършват товарни и изкопни работи. Съставен е констативен 
протокол с предписания да не се извършват никакви действия на 
описания терен. 
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271 12.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

По пътя за с. Кичево, на около 200 
м от главния път доадата на 
военно поделение са изхвърлени 
отпадъци от разкомплектовани 
МПС и от ЕЕО – около 20 куб. м. 

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

Сигналът е основателен. 
При проверката бе установено в местност “Телевизионна кула” 
създадено незаконно сметище. Изхвърлените отпадъци са в 
резултат от разкомплектоване на излезли от употреба МПС и 
ЕЕО, както битови и строителни отпадъци,  с общ обем не по-
малко от 15 куб.м. Сигналът е препратен до кмета на община 
Варна за упражняване на контролни функции по отношение 
почистване на допуснатото замърсяване и предотвратяване на 
изхвърлянето на отпадъци. 

272 12.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Незаконен добив на варовик до с. 
Божурец. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” –Й. Йорданов- 
гл.експерт 

Сигналът е основателен. 
На около 200 м източно от с. Божурец, на равен терен, 
собственост на “Трейшънклифс голф енд спа ризорт “ЕАД се 
изземва земни маси и варовици от ЕТ “Атлант Пръстен”, които 
се извозват в голф игрището за засипване на изхода. Съставен е 
констативен протокол да се представи в РИОСВ-Варна 
документация, узаконяваща дейността. 
 

273 14.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На Шабленското езеро срещу 
Резиденцията в лодка “Тутранка” 
ВН 4911 трима души ловят риба. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – М. Михайлов 

Сигналът е основателен. 
Извършена е проверка от експерти на инспекцията, установено е 
нарушение и е съставен констативен протокол. 

274 15.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На ул. “Цар Асен”, до пазар 
“Чаталджа” в гр. Варна, 
контейнерите за отпадъци не са 
извозвани от три дни. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
- гл.експерт 
“ИУМПС”, - 
инж. Л.Кошев 

Сигналът е основателен. 
Сигналът е препратен на община Варна - Район “Приморски”  за 
предприемане на действия по компетентност. 

275 17.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В Девня в района на “Девненски 
Захарни заводи” горят кабели. 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл. експерт  Д. 
Маринова 

Сигналът е основателен.  
Сигналът е препратен на община Девня за предприемане на 
действия по компетентност. 

276 17.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

От кариера “Тепето” до с. 
Ветрино с коли на фирма “ДМ 
Транс” се извозва материал 
(варовик) на пристанище Варна-
Запад. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” –Й. Йорданов- 
гл.експерт 

Сигналът е неоснователен. 
При проверката е установено, че не се извършва транспортна 
дейност, както и товарене на камиони. Подхода към находището 
е ограничено от метални колове, бетонирани на асфалтовия път 
и насипани едри варовикови късове. 

277 28.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Силна задушлива миризма се носи 
от “Екарисаж –  Варна” с. Тополи. 

Отдел “КАВ и КПКЗ”- 
гл .експерт “АВ и 
ЛОС”А. Драгнева  и 
ст.експерт “ЕПД и 
ПСОВ”- 
Б. Павлова 

Сигналът е неоснователен. 
При обход на площадката на “Екарисаж – Варна” ЕООД се 
установи, че обезмирисителните инсталации са в работен режим. 
В момента на проверката се изпразва деструктура, който е 
основен източник на миризма от дейността на дружеството. На 
територията на обекта се усеща характерната за дейността 
миризма. Извършен бе обход на район на с. Тополи, където не се 
установи наличие на неприятна миризма. 
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278 20.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В гр. Белослав, местност “Ятата” 
рибари ловят риба в езерото. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – А. Димитрова – 
Гл. експерт 

 
Сигналът е основателен. 
При извършената проверка от експерти на РИОСВ-Варна е 
констатиран незаконен риболов, установени са нарушителите и 
са съставени осем акта за нарушения на физически лица. 

279 20.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На язовир “Цонево”- залива на с. 
Дебелец – от бунгалата на среден 
понтон се изливат фекалии. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– н-к отдел Н. Петрова 
 

Сигналът е основателен. 
Отпадъчните битово-фекални води от обекта е предвидено да се 
събират във водоплътна черпателна яма. В момента на 
проверката не се констатира изтичане на отпадъчни води от 
ямата в язовир “Цонево”. До момента ямата не е почиствана. 
Фирмата има сключен договор за абонаментно почистване на 
ями. При огледа се установи, че площадката към имота, 
разположена в най-ниската част е измита и водата, посредством 
дъждовната канализация е заустена в язовира. Не е представен 
документ за количеството ползвана вода от водопроводната 
мрежа през последния месец. Информацията е необходима с цел 
засичане с обема на черпателната яма, която е с вместимост 
около 10 куб.м. Дадени са предписания на основание чл. 155, ал. 
2 от ЗООС. 
 

280 23.11.2010  Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В заведение “Вълшебен извор” в 
гр. Девня са забелязани керкенез 
със счупен крак, множество птици 
– червеногуша гъска, бухал, три 
мишелова, хищна птица с 
неопределен вид и маймуна от 
вида “дива котка”. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт С. 
Кръстева и 
мл.експерт А. Бакалов 

Сигналът е основателен. 
При извършената проверка са констатирани препарати на 
животински екземпляри, които са включени в Приложение 3 на 
ЗБР. За описаните видове не са представени документи, 
доказващи законният им произход. Същите са иззети от РИОСВ-
Варна до изясняване на доказателствата. На основание чл. 155, 
ал.2 от ЗООС са дадени предписания за представяне на 
документация, доказваща произхода на видовете екземпляри. 

281 23.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

До ІІ РУП на МВР - Варна на ул. 
“Соколска” № 10 до “Пикадили” – 
пожар от кашони с пестициди. 

Отдел “УО, В и ВФФ”, 
инж. В. Кирилова и Д. 
Машкарова 

Сигналът е основателен. 
При извършената проверка от експерти на РИОСВ-Варна се 
установи, че в помещение с ограничен достъп на територията на 
З “ПБС” при ОД на МВР-Варна се съхранява препарата 
“Делиция-газтоксин”. Същият е в 15 бр. оригинални опаковки с 
ненарушена цялост, в общо количество нето 14,4 кг. 
Сигналът е препратен до Регионална служба за растителна 
защита – Варна за предприемане на действия по компетентност. 

282 24.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На зеленчукова борса до базата на 
“Маркели”, вдясно товарят 
камион, от чийто товар се носи 
миризма на амоняк. 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл. експерт  Д. 
Маринова 

Сигналът е неоснователен. 
Извършена е проверка в района на складовата база на 
“Маркели”. До склада е разположена амонячната станция на 
зеленчуковата борса. Същата е заключена и видимо 
неизползваема. Наличие на миризма на амоняк не е установена. 
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283 29.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Нерегламентирано изгаряне на 
кабели до офис сграда на бул. “Вл. 
Варненчик” № 310 – сградата на 
Хюндай. 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл. експерт  Д. 
Маринова 

Сигналът е основателен. 
При извършената проверка се установи, че пред сградата – 
кантон БТК на бул. “Вл. Варненчик” са запалени отпадъци от 
отпаднали телефонни възли (технически отпадъци) в количество 
около два кг смесени с отпадъци от опаковки. Вдясно от 
сградата са струпани смесени отпадъци – флуорисцентни тръби, 
метални отпадъци, пластмаси, картон, балатум, найлон, 
изолация от съобщителен кабел, стъкло и др. На основание чл. 
26 от ЗЧАВ са дадени предписания да не се допуска 
неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух вследствие 
на горивни процеси. 

284 29.11.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Ранена видра върху платформа до 
КРЗ “Одесос” до плаващ док № 3. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт С. 
Кръстева и 
мл.експерт А. Бакалов 

Сигналът е неоснователен. 
На територията на КРЗ “Одесос” до плаващ док № 3 е 
наблюдавана от очевидци ранен екземпляр от вида видра. По 
време на проверката, екземплярът не е открит. Видът видра е 
включен в Приложение № 3 на ЗБР. 

1. 08.11.2010 Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

Незаконно добиване на пясък и 
земна маса на територията на гр. 
Белослав, местност “Бялата вода”. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” –Й. Йорданов- 
гл.експерт 

Сигналът е неоснователен. 
Добивните работи се извършват на основание съгласувани 
цялостен проект и годишен работен проект за 2010 г., както и 
проект за рекултивация. Добитата скална маса се извозва до 
обект пристанище за обществен транспорт гр. Белослав. 
Извънгабаритните късове взривяват на място и се извозват до 
бента. 

2. 08.11.2010 Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

Разрушаване на естествени 
водоизточници в с. Каблешково, 
община Тервел. 

Отдел “УО, В и 
ВФФ”- гл. експерт 
“КОВ от ЛП и СС” М. 
Милкова 

Сигналът е основателен. 
Сигналът е препратен към Дирекция БДЧР- Плевен за 
предприемане на действия по компетентност. 

3. 08.11.2010 Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

Сигнално писмо относно 
неправомерен риболов, 
отглеждане и паша на домашни 
животни на територията на 
защитен обект “Ятата”. 

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

Сигналът е основателен. 
Извършена е проверка, установени са нарушителите, съставени 
са актове. 

4. 09.11.2010 Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

Силна миризма в кв. Повеляново с 
парене на очите 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл. експерт  Д. 
Маринова 

Сигналът е неоснователен. 
Извършена е проверка по данни от АИС “Изворите” и 
автоматични системи за СНИ не се превишават нормите, 
регистрираните концентрации са под пределно допустимите. 



 

                                                 9000, Варна, ул. “Ян Палах” № 4 
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593 

  

5. 12.11.2010 Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

Сигнално писмо относно издадено 
решение по ОВОС на ВЕП 
“Каварна” на фирма “Уинд 
Енерджи”. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – гл. екперт 
“ОВОС и ЕО” инж. Й. 
Янева 

Сигналът е неоснователен. 
По описаните в решение на ДКЕВР решения по преценка 
необходимостта от ОВОС, за инвестиционните предложения за 
изграждане на вятърни генератори в землището на с. Видно, 
община Каварна са проведени отделни процедури и всички 
издадени решения са с характер “да не се извършва ОВОС”. 
Поземлените имоти, предмет на Решенията, не попадат в 
границите на Натура 2000. 
 

6. 19.11.2010 Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

Изхвърляне на отпадъци 
(сметище) в пределите на бивша 
резиденция на гр. Добрич, кв. 
Добротица, бл. 2. 

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

Сигналът е основателен. 
В югоизточната част на декоративния разсадник се съхраняват 
листа и клони от резитби, примесени с битови отпадъци на обща 
площ, не по-малко от два декара. Отпадъците представляват 
пластмасови и хартиени опаковки, и смесени битови отпадъци. 
Дадени са предписания към община Добрич за почистване на 
допуснатите замърсявания в кратък срок. 

7. 22.11.2010 Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

Сигнално писмо за обява в 
интернет относно продажба на 
костенурка от защитен вид. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Проведен е телефонен разговор, при който се установи, че не се 
предлага за продажба екземпляр от разред костенурки. 

8. 24.11.2010 Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

Сигнално писмо относно 
построени колиби и градини в 
защитена местност “Казашко”, 
снимков материал. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Обходена е територията на около 1,5 км от регулацията граница 
на с. Казашко, община Варна в източна посока, попадаща в ЗМ 
“Мочурището”. Не е констатирано изсичане на тръстика, следи 
от пожари, както и строителство на територията на защитените 
местности. На около 1 км от регулацията на землищната граница 
на с. Казашко, от южната страна на ж.п. линия в непосредствена 
близост до нея се намират стари съществуващи и разрушени 
постройки. На посочените от сигналоподавателя места не е 
констатирано нарушения по режимите, определени в заповедта 
за обявяване и Закона за защитените територии. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец ноември 2010 г. са 21 броя с номера от 264 до 284 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. 

По електронна поща са получени 8 броя сигнали за месец ноември 2010 г. 

           ДИРЕКТОР: 

 

Румяна Радилова 


