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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 03.01.2015 г. “Зелен телефон” Застреляна сива гъска от ловци в местност 
“Орлово блато”, с.Дуранкулак. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. При проверка на описаната 

територия не е открита застреляна сива гъска.  

2. 03.01.2015 г. “Зелен телефон” Намерена чапла в с.Българево. РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е умряла при 
транспортирането и на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР е 
оставена на място.  

3. 06.01.2015 г. “Зелен телефон” Теч на фекални води и неприятна миризма в 
с.Слънчево, община Аксаково. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. При огледа се констатира, че 
вследствие на аварийна ситуация е запушена ревизионна шахта 
в близост до портала на СУК. Замърсено е пътното платно към 
с.Слънчево с производствени  отпадъчни води. Изтичането от 
ревизионната шахта е преустановено на 06.01.2015 г. Шахтата 
е отпушена. Дадени са предписания за почистване на пътя. 

4. 13.01.2015 г. “Зелен телефон” 
Намерен лебед в безпомощно състояние пред 
хотел “Азалия” в кк “Св.Св. Константин и 
Елена” 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е умряла при 
транспортирането и на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР е 
оставена на място.  

5. 20.01.2015 г. “Зелен телефон” Запален 25-ти масив в землище Рогачево. РИОСВ – Варна 
 

Извършена е проверка на място. При огледа се констатира 
изгорена нива с растителни остатъци /слама/ вдясно от главен 
път гр.Варна-гр.Балчик, преди разклона за с.Рогачево. 
засегната площ е над 1000 дка и попада в масиви 25 и 32 в 
землището на с.Рогачево, община Балчик. 

6. 24.01.2015 г. “Зелен телефон” Обгазяване и замърсяване в района на завод 
за ел.табла в гр.Добрич от мебелна фирма. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. При огледа се констатира 
неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух. На 
площадка в югоизточната част са запалени отпадъци от 
дървени изрезки и стърготини, които незабавно са изгасени. 
Дадени са предписания. 



7. 26.01.2015 г. “Зелен телефон” Разорана пясъчна дюна в местност 
“Крушките”, землище Приселци. РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен.  Извършена проверка на място. 
Установено е, че на терена няма наличие на дюни, природни 
местообитания Теренът е нива, орна земя. 

8. 27.01.2015 г. “Зелен телефон” Намерен лебед в с.Сърнено, община Генерал 
Тошево. РИОСВ- Варна Сигналът е неоснователен.   

Птицата е с добър жизнен статус и е излетяла. 

9. 28.01.2015 г. “Зелен телефон” Намерен мъртъв лебед в района на плаж 
Аспарухово, гр. Варна. РИОСВ- Варна Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 

от ЗБР е оставена на място. 

10. 29.01.2015 г. “Зелен телефон” 
Птица (вероятно мишелов) в аварийната 
лента на магистралата след Аксаково посока 
с.Слънчево. 

РИОСВ – Варна 
  

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка. Не е 
констатиран екземплярът, посочен в сигнала. 

11. 31.01.2015 г. “Зелен телефон” Мъртъв лебед до басейна за минерална вода в 
кк “Св.Св. Константин и Елена”. 

РИОСВ – Варна 
БАБХ 

Сигналът е основателен. Птицата е предадена на ОДБХ-Варна  
за изследване. 

12. 31.01.2015 г. “Зелен телефон” На гарата в Повеляново се носи син задушлив 
газ със силна миризма. 

РИОСВ – Варна 
 

Извършена е проверка на данните от автоматичните системи за 
собствени непрекъснати измервания на “Агрополихим” АД и 
„Девен” АД, гр.Девня. Всички контролирани показатели са в 
норма. АИС „Изворите” не е регистрирала концентрации над 
ПДК  

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

1. 05.01.2015 Жалба 

Жалба срещу пункт за изкупуване на 
вторични суровини за дейност без 
разрешителни на ул. “Стилян Чилингиров” 
№5 между бул . “Св.Елена” и ул. “Ниш”. 

РИОСВ – Варна 
МВР-Варна 

Извършена съвместна проверка с ОД на МВР-Варна. За обекта 
няма издадени документи за дейности с отпадъци. За 
констатираните нарушения са дадени предписания и 
предприети действия. 

2. 05.01.2015 Сигнално писмо Сигнал за извършване на изкопни работи и 
сонда в района на Дуранкулашко езеро в ЗТ. 

РИОСВ – Варна 
БДЧР-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място. 
Установено е не спазване на условие решение по преценка 
ОВОС. Съставен е АУАН. 

3. 06.01.2015 Сигнално писмо Замърсяване с отпадъци преди с. Блъсково Община Провадия Сигналът е препратен до Община Провадия за предприемане 
на действия по компетентност. 

4. 12.01.2015 Жалба 
Жалба относно пушене на служители на 
метан станция в район Приморски до Военна 
болница 

ОУ ПБЗН – Варна Жалбата е препратена до ОУ “ПБЗН” – Варна за предприемане 
на действия по компетентност.  

5. 14.01.2015 Сигнално писмо Незаконна сеч на дървета по пътя към село 
Каменар  

Община Варна 
 ДГС - Варна 

Жалбата е препратена до Община Варна и ДГС-Варна за 
предприемане на действия по компетентност.  



5. 16.01.2015 Сигнално писмо 
Извършване на транспортни дейности с 
химични вещества в обект на фирма “Хим 
Трейд”. 

РИОСВ – Варна 
 

Извършена е съвместна проверка с кмета на с. Житница и 
представител на ДИТ – Варна. Не се констатира извършване на 
дейности с опасни химични вещества и неспазване на 
издадената преустановителна  принудителна административна 
мярка – преустановяване дейността с ОХВ. 

6. 19.01.2015 Жалба 
Жалба до Окръжна прокуратура, за продажба 
на 50 дка общинска собственост в района на 
с.Здравец на фирма “Подем ЖМ” ООД. 

РИОСВ – Варна 
БДЧР-Варна 

Извършена съвместна проверка с БДЧР. Жалбата е 
неоснователна.  

7. 26.01.2015 Сигнално писмо Изтичане на фекални води от вили и хотели 
на плаж Кабакум, Варна. 

РИОСВ – Варна 
 

Извършена е проверка в района на морски плаж “Кабакум”, кк 
Чайка. Установи се изтичане на повърхностни води в Черно 
море през крайбрежната алея и плажа. Не се констатира 
замърсяване от битово-фекални води и нерегламентирано 
заустване на отпадъчни води от хотели и заведения в района.   

          

          ДИРЕКТОР:  /П/ 
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