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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 
МЕСЕЦ АПРИЛ 2011 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

51. 01.04.2011г. 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Замърсяване на въздуха в района на 
Морска гара. 

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

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

52. 03.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен е екземпляр от вида “бял 
щъркел” в безпомощно състояние по 
пътя на магистрала “Хемус”, в 
близост до гр. Провадия. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Екземплярът е във видимо добро състояние малко в страни от стадото 
щъркели. 

53. 05.04.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На ул. “Петър Райчев” № 4, до пункт 
за вторични суровини “Василена” 
ЕООД са изхвърлени отпадъци, 
които не фигурират в 
разрешителното за дейност. 
 

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

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия 
по компетентност. Извършена е проверка и е съставен протокол № 
896/13.04.2011 г. с предписание отпадъците да бъдат почистени в срок 
до 18.04.2011 г. 

54. 06.04.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен екземпляр от вида “Горска 
Бекасина” със счупено крило в 
района на с. Червенци, общ. Вълчи 
Дол. 

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

Сигналът е основателен. 
Констатиран е мъртъв екземпляр от вида “Горска Бекасина”, включен 
в Приложение № 6 от ЗБР. 

55. 07.04.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Сеч на дървета в защитена местност 
“Лонгоза”. 

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

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка е констатирана сеч на 2 км от границата на 
ЗМ. Издадени са разрешителни за сеч и извоз на дървета от Директора 
на ДГС – с. Старо Оряхово. 
 

56. 11.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен е ранен екземпляр от вида 
“Сова” в “Художествена галерия” гр. 
Добрич. 

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

Сигналът е основателен. 
Екземплярът е предаден в клиника в гр. Аксаково от представител на 
БДЗП. 

57. 12.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Изградена ограда от бодлива тел в 
защитена местност “Ятата” гр. 
Белослав. 

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

Сигналът е основателен. 
В района на ПСОВ-Белослав на около 20 м източно от точката на 
заустване има обграден участък с правоъгълна форма с площ около 100
кв.м. с бодлива тел, положена в три реда по височина. В обособеното 
място са констатирани следи от двукопитни домашни животни. 
Извършителят е установен по неофициална информация и е 
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предупреден да предприеме действия за демонтиране. Предстои 
следваща проверка. 

58. 13.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Изтичане на отпадъчни води от 
Свинеугоителен комплекс - с. 
Слънчево и заустването им в 
“Харамийско дере”. 

 Отдел  
“УО, В и ВФВ”- 
началник отдел Н. 
Петроеа 

Установено е наднормено замърсяване на “Харамийско дере” с 
отпадъчни води от “Маниксън” АД. Предстои налагане на ежемесечна 
санкция на дружеството. 

59. 14.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В района на пристанище Варна -  
Запад, жълтеникаво – кафеникав дим 
от близкостоящ завод, образуващ 
мъгла. 

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

Сигналът е основателен. 
На 14.04.2011 г. РИОСВ – Варна е уведомена за аварийно спиране от 
експлоатация на цех “Азотна киселина” в 10:30 часа на 
“Агрополихим”АД, гр. Емисиите от цеха се измерват чрез 
автоматична система за собствени непрекъснати измервания. 

60. 15.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На 16.04.2011 г в гр. Аксаково, до 
гробищния парк ще бъде проведен 
пазар на птици, включително и на 
защитени видове. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Извършена е обстойна проверка, при която е обходен района на 
“птичия пазар”. Не са констатирани защитени видове, включени в 
Приложения № 3 и № 4 на ЗБР. 

61. 15.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На етаж № 3 в МОЛ – Варна са 
изложени в клетки екземпляри от 
вида “маймуни мармозетки”. 

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

При извършената проверка е констатирано, че собственикът на 
маймунките притежава  регистрационни карти, издадени от РИОСВ – 
Варна. 

62. 18.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

От “Екарисаж – Варна” ЕООД се 
носи неприятна миризма. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Извършена е проверка на място, при която не е установено наличие на 
миризма извън границите на обекта.  

63. 19.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На пристанище Варна – Изток, на 
корабни места № 9 и № 10 – 
опалесциращо петно. Наблюдава се 
изтичане на води от “пира” на 10-то 
корабно място. 

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

Извършен е оглед на цялата територия по кейово място № 9 и 10. Не е 
установен брегови източник на замърсяване. 
 

64. 20.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В района на местност “Трифон 
Зарезан” и хотел “Журналист” в 
морето се заустват фекални води от 
канализация. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”- ст. 
експерт “КИЗ” С. 
Русева 

Извършен е оглед на района между местност “Трифон Зарезан” и 
хотел “Журналист” по брега, при който не е установено заустване на 
битово - фекални води.  

65. 20.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Изгаряне на отпадъци на “Общинско 
депо за неопасни отпадъци”, гр. 
Балчик. 

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

Сигналът е препратен до Община Балчик за предприемане на 
действия по компетентност. 

66. 23.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В с. Кранево, до бензиностанцията е 
забелязан папагал от защитен вид. 

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

Екземплярът е уловен и предаден на собственика. За екземпляра има 
издадена регистрационна карта. 

67. 27.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Търговия с охлюви с неустановен 
произход в кв. “Чаталджа”. 

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

При проверката не е установена продажба на охлюви от видовете 
“лозов охлюв” и “градински охлюв”, в т.ч. на живи охлюви, черупки и 
месо от по-горе описаните видове. Не е установено нарушение ва 
Заповед № РД-361/09.04.2004 г. на министъра на ОСВ. 
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68. 28.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Нефтено петно до “рейдовата кула”. Отдел  
“УО, В и ВФФ”- ст. 
експерт “КИЗ” С. 
Русева 

Извършен е оглед на морето в територията на и около рейдовата кула, 
при който не се констатира наличие на нефтено петно по 
повърхността на водата. 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 01.04.2011 г. Сигналът е постъпил 

по електронната поща. 
Премахване на строеж в местността 
“Малката яйла”, землище Камен 
бряг, община Каварна. 

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

Извършена е проверка на терен, при която е установено, че обектът 
не е премахнат. Резултатите от проверката с други документи за 
обекта са изпратени в МОСВ – Дирекция “НСЗП”. 

2. 28.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Незаконно сметище на 
международен път Е 87 с. Оброчище. 
Снимков материал относно 
изхвърляне на отпадъците от 
камиони. 

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

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на с. Оброчище. 

3. 29.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Изкоп на черна пръст в района на с. 
Оброчище, община Балчик. 

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

При извършената проверка е обходен района около с. Оброчище и не 
е констатиран изкоп и добив на черна пръст. 

4. 29.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Унищожаване на Понто - сарматски 
степи в защитена зона “Комплекс 
Калиакра”. 

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

При направения оглед на цялата територия на голф комплекс 
“Трейшън клифс енд спа ризорт” не са установени отклонения от 
съгласувания ландшафтно - устройствен проект, включващ проект за 
озеленяване и запазване на характерната за района растителност, 
включително и местообитания на защитени растителни видове, 
изготвен съгласно Решение № 7/2005г. по ОВОС. Не е установено 
ново строителство, пътища, алеи и нова инфраструктура. 
Продължават дейностите по укрепване на крайбрежния скат. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец април 2011 г. са 18 броя с номера от 51 до 68 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По 

електронна поща са получени 4 броя сигнали за месец април 2011 г. 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 

Изготвил: Ст. специалист “АО”, отдел “АПО, ЧР и ВО”, Д. Късова 

Съгласувал: Началник отдел “КАВ и КПКЗ”, В. Станев 

                      Началник отдел “ОВОС, ЕО и ЗП”, Д. Чавдарова 

                      Началник отдел “УО, В и ВФФ”, Н. Петрова 


