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

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 02.09.2014 г. “Зелен телефон” Намерен малък чухал в КК “Св. св. 
Константин и Елена”. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.2 е дадено 
предписание на ОП “Зоопарк-СЦ” Варна за временно 
настаняване и лечение на птицата. 

2. 04.09.2014 г. “Зелен телефон” Изхвърляне на отпадни води в дере от 
септична яма в местност “Траката”. РИОСВ - Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирано изтичане на 

отпадъчни води в дерето. 

3. 09.09.2014 г. “Зелен телефон” Носи се неприятна миризма в ЗПЗ – Варна, в 
района от Пивоварната до “Технополис”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатирано наличие на 

неприятна миризма в района.  

4. 10.09.2014 г. “Зелен телефон” 
Бластиране на кораб в КРЗ “Одесос” АД, в 
следствие на което се обгазява кв. 
Аспарухово. 

РИОСВ – Варна 

При извършената  проверка на 10.09.2014 г. е констатирано 
извършване бластиране на хамбар № 5 на кораб Sea Luck, 
акостиран на кей № 4 на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна. 
Бластирането се извършва с 4 бр. бластиращи машини. В 
района на бластирането на е констатирано замърсяване на 
водната повърхност. Вследствие на бластирането се е 
образувало неорганизирано замърсяване на въздуха с прах в 
района на кораба. Бластирането приключи в 23:00 ч. на 
10.09.2014 г.  

5. 18.09.2014 г. “Зелен телефон” От екарисажа в гр. Варна се носи неприятна 
миризма. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка, при която е установено, че се извършва 
препакетиране на стари количества месокостно брашно, което е 
предпоставка за разпространение на характерната за дейността 
на дружеството миризма. За препакетирането РИОСВ-Варна е 
уведомена по електронна поща. 

6. 19.09.2014 г. “Зелен телефон” Струпване на джипове по дюните на 
Дуранкулашко езеро. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Следва установяване и наказване на 

виновните лица. 

7. 19.09.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин в КК “Камчия”, до комплекс 
“Рай”. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР е 

дадено разпореждане екземпляра да остане на място. 



8. 26.09.2014 г. “Зелен телефон” Ранен черен пеликан в с. Малина, общ. 
Генерал Тошево. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.2 е дадено 
предписание на ОП “Зоопарк-СЦ” Варна за временно 
настаняване и лечение на птицата. 

9. 26.09.2014 г. “Зелен телефон” Намерен малък белоглав орел с ранено крило 
в гр. Провадия. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида тръстиков 
блатар. Дадено е предписание на ОП “Зоопарк-СЦ” Варна за 
временно настаняване и лечение на птицата. 

10. 28.09.2014 г. “Зелен телефон” Сърфисти и лодка в Дуранкулашко езеро. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Следва установяване и наказване на 
виновните лица. 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ ВАРНА  

1. 05.09.2014 г. Жалба Жалба относно замърсяване на Франга дере с 
отпадъци. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

2. 08.09.2014 г. Жалба Жалба относно отглеждане на 
селскостопански животни в гр. Тервел. Община Тервел Жалбата е препратена до Община Тервел за предприемане на 

действия по компетентност. 

3. 09.09.2014 г. Жалба Жалба относно затрупване на воден обект – 
дере с пръст в КК “Камчия”. Община Аврен Жалбата е препратена до Община Аврен за предприемане на 

действия по компетентност. 

4. 12.09.2014 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно техническото и 
експлоатационно състояние на язовир в с. 
Одринци, общ. Добрич. 

Областна 
администрация – 
Добрич 
Басейнова дирекция- 
Плевен 

Сигналът е препратен до Областна администрация – Добрич и 
Басейнова дирекция - Плевен за предприемане на действия по 
компетентност. 

5. 16.09.2014 г. Жалба 
Жалба относно извършване дейности по 
третиране на отпадъци от фирма “Метал” АД 
в близост до границите на съседния имот. 

РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка на място, при която е констатирано, че 
фирма “Войл груп” ООД извършва дейности по съхраняване и 
предварително третиране (сортиране, шредиране, балиране и 
рециклиране) на площадка, намимираща се на територията на 
“Метал” АД, гр. Варна, въз основа на сключен договор за 
отдаване под наем на недвижим имот. За осъществяваната 
дейност, на дружеството има издаден регистрационен документ 
№ 03-РД-530-01/04.12.2013 г. за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др. 
Отчетността за дейността се води редовно. 

6. 18.09.2014 г. Жалба 

Жалба относно използване на отпадни води 
от пречиствателна станция Варна за 
напояване на земеделски култури в 
землището на с. Тополи. 

Басейнова дирекция- 
Варна 

Жалбата е препратена до Басейнова дирекция - Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 

7. 24.09.2014 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване с 
нефтопродукти в акваторията на канал море – 
езеро, западно от кей № 6 на “КРЗ – Одесос”. 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Не е констатиран брегови източник на 
замърсяването. 



8. 29.09.2014 г. Жалба 
Жалба относно разлив на битово – фекални 
води от септична яма в с. Равна гора в съседен 
имот. 

Община Аврен Жалбата е препратена до Община Аврен за предприемане на 
действия по компетентност. 

                                                                                                                                                       

         ДИРЕКТОР:  /П/ 

            ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9000, гр. Варна,  ул. “Ян Палах” №4 

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org 


