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

МЕСЕЦ МАРТ 2011 ГОДИНА 
 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

37. 02.03.2011г. 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Зад болница “Св. Марина”, в района 
на вилната зона, на “билото” – горят 
гуми. 

Отдел  
“КАВ и КПКЗ” – гл. 
експерт “КАВ”- Д. 
Маринова, отдел “УО, 
В и ВФФ”- ст. експерт 
“ИСО” Пл. 
Семерджиев 

При извършената проверка са направени два опита за достъп до 
описаното местонахождение. Видимо не е установено тлеене. 

38. 02.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В центъра на с. Бенковски, общ. 
Добрич е намерено разрушено 
щъркелово гнездо. 

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

Сигналът е основателен. 
По време на проверката е установено, че гнездото е паднало поради 
лоши метеорологични условия. Нарушения не са констатирани. 

39. 05.03.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Постъпили голямо количество нефто 
– продукти в ПСОВ – Балчик. 

 Отдел  
“УО, В и ВФФ”- 
началник отдел Н. 
Петрова 
 

Сигналът е основателен. 
Извършена е проверка, при която е установено изпускане на нефто –
продукти в канализационната система на гр. Балчик. Установен е    
източника на замърсяване и е съставен АУАН. 

40. 06.03.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Зад Професионална гимназия в кв. 
“Нанчо Недев”, гр. Девня горят гуми. 

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

Сигналът е основателен. 
При извършената проверка са констатирани две огнища с гуми. 
Сезиран е кметът на община Девня за създаване на организация за 
потушаване на огъня. 

41. 10.03.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В гр. Балчик, кв. “Балик”, на ул. “Хр. 
Ботев” № 18 на бензиностанция се 
извършват строително – монтажни 
дейности, кало – маслоуловителят е 
развален и се замърсява градската 
канализация, а от там се влива в 
морето. 

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

Сигналът е препратен към община Балчик за предприемане на действия 
по компетентност. 
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42. 14.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Черен дим над гр. Игнатиево, общ. 
Аксаково. 

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

Сигналът е основателен. 
При извършената проверка е констатирано, че в покрайнините на гр. 
Игнатиево са запалени автомобилни гуми. Извършителят не е     
установен.  

43. 14.03.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Палеж на треви от нива в с. Добрево, 
общ. Добрич. 

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

Извършена е проверка, при която са констатирани изгорели тревни 
площи. Извършителят не е установен. 
 

44. 15.03.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Замърсяване със строителни 
отпадъци от съборена фурна на 
центъра на с. Аврен, в посока с. 
Садово. 

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

Сигналът е препратен към общ. Аврен за предприемане на действия по 
компетентност. 

45. 15.03.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В землището на гр. Шабла горят 
стърнища. 

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

Сигналът е основателен. 
По време на проверката е установена обгорена територия с площ 
около 4 – 5 декара от двете страни на пътя с. Горун – с. Тюленово. 
Пожарът е изгасен от служители на “РСПБЗН” гр. Шабла. 

46 21.03.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В кв. “Младост” до ЦДГ – запалена 
шума, силно задимено. 

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

 При извършената проверка обстойно е обходен района около 
детската градина. Констатирано е, че запалените растителни отпадъци 
са следствие от почистване на междублоковото пространство. 
Извършителят не е установен. 

47. 22.03.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Лебед с фрактура на крайник на 
главния портал на ТЕЦ – Варна. 

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

Сигналът е основателен.  
Намерен е екземпляр от вида “ням лебед” в безпомощно състояние. 
Птицата отказва да лети и е настанена в ОП “Зоопарк – спасителен 
център” гр. Варна. 
 

48. 28.03.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен ранен щъркел на пътя в гр. 
Белослав на ул. “Стадиона” № 32. 

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

Сигналът е основателен. 
Намерен е екземпляр от вида “бял щъркел” в безпомощно състояние. 
Птицата е с лош жизнен статус и отказва да лети. Същата е настанена 
в ОП “Зоопарк – спасителен център” гр. Варна. 

49. 29.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Горят кабели в сградата на БТК – 
бул. “ Вл. Варненчик” № 308. 

Отдел  
“УО, В и ВФВ”- ст. 
експерт “КТПО” Д. 
Илиева и отдел  
“КАВ и КПКЗ”- ст. 
експерт “ЕПД”Б. 
Павлова 

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка на място, не е установено горене на 
кабели. 

50. 31.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Оцветяване на водите на дере в 
синьо-зелен цвят в района на “Хаят 
България Кемикъл” ООД. 

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

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка не се констатира синьо-зелено оцветяване 
на водата от дерето. 
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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 09.03.2011 г. Сигналът е постъпил 

по електронната поща. 
Изграждане на ново депо в 
екологично защитена зона Натура 
2000, в с. Въглен и с. Яребична, общ. 
Аксаково. 

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

 Изготвен е отговор до Дирекция “Управление на Отпадъците” в 
МОСВ. 

2. 11.03.2011 г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Не обезопасен строеж на жилищна 
сграда и СПА център в кк. “Златни 
пясъци”. 

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

Извършена е проверка в частен имот, при която са констатирани 
депонирани изкопни маси с обем около 150 см 3.  

 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец март 2011 г. са 14 броя с номера от 37 до 50 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По 

електронна поща са получени 2 броя сигнали за месец март 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 


