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

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

23. 02.02.2011г. 
 

Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

По пътя между гр. Белослав и с. 
Аврен база за производство на 
дървени въглища обгазява района. 
Силна миризма на сяра. 

Отдел  
“КАВ и КПКЗ” – 
началник отдел “КАВ и 
КПКЗ” – В. Станев 

На цитираната площадка производството на дървени въглища е 
разрешено до 31.12.2011 г. по ЗЧАВ. 

24. 03.02.2011г. Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

В района на с. Каменар “дере” се 
пълни с вода и образува потенциално 
свлачище. 

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

Сигналът е препратен към Община Варна, с копие до ”В и К” за 
предприемане на действия по компетентност. 

25. 05.02.2011г Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

Изстрели от към морето в ЗМ 
“Дуранкулак”, от страна на с. Крапец 
до “Голямото огледало” – 
югоизточно от блатото. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” – ст. 
специалист М. 
Михайлов 

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка на място в района не са открити 
нарушители. 

26. 05.02.2011г Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

По магистрала “Хемус” в близост до 
гр. Нови Пазар, множество мъртви 
птици – вероятно “орли”. 

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

Сигналът е основателен. 
По магистрала “Хемус”, посока Шумен са открити 4 бр. мъртви 
екземпляри от вида “обикновен мишелов” включен в Приложение 3 
на ЗБР. Птиците са предадени на РЛД – Аксаково за изследване на 
инфлуенца. 

27. 06.02..2011г Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

От “Дуранкулашкото езеро” към 
блатото девет изстрела в 17:50 часа. 
Вдигащо се ято гъски. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” – ст. 
специалист Г. Петров 

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка на място в района не са открити 
нарушители. 

28. 07.02.2011г. Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

Незаконно изкупуване на билки в 
центъра на с. Градинарово. 

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

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка не са установени изкупни количества билки 
и не са констатирани следи от билкозаготвителна дейност. 

29. 08.02.2011г. Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

До фара между с. Кранево и “ Златни 
пясъци” се изхвърлят строителни 
отпадъци в морето. 

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

Сигналът е основателен. 
Извършена е проверка в имота находящ се под фара, в който са 
разположени рибарски постройки. Установено е съхраняване 
строителни отпадъци в имота и на буната.Дадени са предписания да се 
представят документи узаконяващи дейност с отпадъци и документи за 
собственост на имота в РИОСВ – Варна. 
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30. 08.02.2011 Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

В района на с. Тополи, посока 
“гробищен парк” се извършва горене 
на гуми. Силна миризма и голям дим. 

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

Извършена е проверка на 09.02.2011 г., при която е установено, че в ПЗ 
“Клисе баир” на 08.02.2011 г. са започнали пусково наладъчни работи 
и 72 часови проби на инсталация за обезвреждане на автомобилни гуми 
чрез пиролизно изгаряне. 

31. 09.02.2011г.. Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

Незаконен пункт за 
разкомплектоване на излезли от 
употреба моторни превозни средства 
в с. Старо Оряхово на ул. “Лонгос” 
преди ЖП гара срещу сладкарския 
цех, извършва обезмасляване на 
двигатели, при което масла се 
заустват във воден обект. 

Отдел  
“УО, В и ВФВ” – ст. 
експерт “УПОО” Д. 
Машкарова 

Сигналът е неоснователен. 
Към момента на проверката са установели 7 бр. автомобила без 
регистрационни номера и без документи за собственост.На 
площадката има двигатели, пластмасови брони и други излезли от 
употреба автомобилни части. Не се констатира изтичане на масла във 
воден източник. Дадени са предписания Управителя на  на “Адмирал 
– 82 “ ООД да се яви в РИОСВ – Варна с документи за собственост на 
цитираните автомобили. 

32. 11.02.2011г. Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон” 

Между с. Каблешково и с. Професор 
Златарски (общ. Тервел) се извършва 
нерегламентирано бране на 
“Бръшлян”. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Извършена е проверка, при която надлежно е обходен района между 
двете села, при което не е установено нерегламентирано бране на 
бръшлян.  

33. 11.02.2011г Сигнала е постъпил на 
“зелен телефон”. 

Нерегламентирано сметище след с. 
Старо Оряхово, посока с. 
Шкорпиловци. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”- – ст. 
експерт “УПОО” Д. 
Машкарова 

Сигналът е препратен към Община Долни Чифлик за предприемане 
на действия по компетентност. 

34. 18.02.2011г Сигнала е постъпил на 
“зелен телефон”. 

До училище “Ангел Кънчев” в жълт 
контейнер за отпадъци и около него 
са изхвърлени множество 
спринцовки. 

 Отдел  
“УО, В и ВФВ”- ст. 
експерт “КТПО” Д. 
Илиева 
 

Сигналът е основателен. 
Установено е наличието на 5 бр. употребявани спринцовки в 
контейнер за битови отпадъци зад училище “Ангел Кънчев” гр. 
Варна. Извършени са проверки на медицински заведения в близост до 
контейнера, в който са изхвърлени медицински отпадъци. Не е 
установен източника на отпадъците. 

35. 22.02.2011г. Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон”. 

Попаднала в комин чайка в 
безпомощно състояние на ул. 
“Капитан Петко Войвода” № 25. 

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

Сигналът е неоснователен 
По време на проверката, в района на ул. “Капитан Петко Войвода” гр. 
Варна, не е открит екземпляр от сем. “чайкови” в безпомощно 
състояние. 

36. 22.02.2011г. Сигнала е постъпил 
на “зелен телефон от 
тел.:112 

На бул. “Девня” (крайезерния път) 
два камиона “Камаз” с 
регистрационни номера: В 0242 СС и 
В 2089, Изхвърлят строителни 
отпадъци. 

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

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

 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 08.02.2011 г. Сигналът е постъпил 

по електронната поща. 
 Леярен завод МЗ “Метал” на 
територията на гр. Добрич извършва 
незаконна дейност. 

Отдел 
 “УО, В и ВФФ” – ст. 
експерт “УПОО” Д. 
Машкарова 

Сигналът е неоснователен. 
Не е констатирано нарушение. Дружеството притежава издадено 
удостоверение по чл. 55 от ЗУО. 
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2. 10.02.2011 г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Унищожаване на природно 
местообитание “Понто – Сармадски 
Степи” в ЗМ “Калиакра”, поради 
строителна дейност по реализация на 
проект “Трейшън Клифс Енд СПА 
Ризорт” , общ. Каварна. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Извършена е проверка на територията на Голф игрището. Не са 
констатирани отклонения от представения дендрологичен проект. 

 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец февруари 2011 г. са 14 броя с номера от 23 до 36 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. 

По електронна поща са получени 2 броя сигнали за месец февруари 2011 г. 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 

 

 

 

 


