
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ      
ММииннииссттееррссттввоо  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ии  ввооддииттее              
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

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

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 03.10.2013 г. “Зелен телефон” Горене на гуми и пластмаса до автосервиз в с. 
Константиново, ул. “Георги Раковски” № 2. Община Варна Извършена е проверка. Сигналът е препратен до Община Варна 

за предприемане на действия по компетентност. 

2. 15.10.2013 г. “Зелен телефон” 
Разорана степ в зона”Калиакра”, има тежка 
техника, от с. Българево в посока с. Св. 
Никола. 

 РИОСВ – Варна Извършена е проверка. имотите не попадат в границите на 
Резерват “Калиакра”. 

3. 15.10.2013 г. “Зелен телефон” 
Мъртъв орел змияр виси на електропровод, 3-
тия стълб преди спускането за “Болата”, до 
поделението. 

РИОСВ - Варна 
Извършена е проверка. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
констатираният мъртъв екземпляр е оставен на мястото, където 
е открит. 

4. 19.10.2013 г. “Зелен телефон” Прави се сондаж в защитена зона в посока от 
с. Българево към с. Св. Никола. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Дейността е съгласувана с РИОСВ-Варна 

и БДУВЧР и не противоречи на режимите в защитените зони. 

5. 27.10.2013 г. “Зелен телефон” Прилепи в жилищен блок в гр. Добрич, кв. 
“Строител”, бл. 64, вх. Б. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

6. 28.10.2013 г. “Зелен телефон” 
В гр. Добрич се усеща неприятна миризма, 
вероятен източник е торене на земеделски 
земи с птича тор. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка.  Дадено е предписание за заораване на 
тора чрез дълбока оран. Предписанието е изпълнено в срок. 

7. 31.10.2013 г. “Зелен телефон” В кв. Повеляново се усеща остра задушлива 
миризма. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на “Агрополихим” АД, гр. Девня. На 
територията на дружеството не са регистрирани производствени 
аварии и нарушения на технологичния процес.  

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

1. 14.10.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване с 
отпадъци и изтичане на води в северната част 
на плаж Кабакум, КК “Чайка”. 

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

2. 15.10.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно замърсяване на 
околната среда с животински отпадъци и 
отпадъчни води от стопански двор в с. 
Сенокос, общ. Балчик. 

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

3. 22.10.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно разпространение на 
неприятни миризми от дейността на пункт за 
изваряване на ракия, находаящ се на ул. 
“Георги Кроснев” 10, гр. Тервел. 

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



4. 30.10.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо за унищожаване на степни 
местообитания на границата на защитена зона 
за птици “Батова” и защитена зона за 
хабитати “Долината на р. Батова”.  

РИОСВ-  Варна Предстои извършване на проверка. 

5. 31.10.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо за извършване на строителни 
дейности в с. Кранево, общ. Балчик.  

Община Балчик 
РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Октомври 2013 г. са 7 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 5 броя сигнали за месец Октомври 2013 г. 

            

            И. Д. ДИРЕКТОР: /П/ 

              инж. Валери Станев Янев  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 


