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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА  
МЕСЕЦ  МАРТ 2014 ГОДИНА 

 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 04.03.2014 г. “Зелен телефон” 
Изцяло унищожена горска и храстова 
растителност от машина в югоизточната част 
на защитена местност “Ятата”, общ. Белослав 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място, при която е установено ,че на 
територията на ЗМ “Ятата” е навлизано под пътя в дълбочина 
10-15 м.В участъка има храстова растителност,която е била 
засегната в резултат от дейността на “В и К”- Белослав по 
отстраняване на авария на битов тръбопровод. Впоследствие е 
взето решение въпросния тръбопровод да се изведе извън 
територията на защитената местност. 

2. 04.03.2014 г. “Зелен телефон” Бедстващ лебед в с. Доброглед, общ. 
Аксаково  

 РИОСВ – Варна 
 

Обходена е територията, посочена в сигнала и не е открито 
животното,посочено в него. 

3. 05.03.2014 г. “Зелен телефон” Лебед в безпомощно състояние в с. Бързица, 
общ, Провадия 

 
 РИОСВ – Варна 

Обходена е територията, посочена в сигнала.Открит е екземпляр 
от вида ням лебед.При опит да бъде огледано животното се 
изплаши и напусна частния имот. 

4. 11.03.2014 г. “Зелен телефон” Умрял лебед близо до дискотека 
“Екстраваганца”, гр. Варна РИОСВ – Варна След извършен оглед на мястото бе констатиран умрял лебед без 

видими следи от наранявания. 

5. 12.03.2014 г. “Зелен телефон” Силна миризма на боклук, идваща от 
Екоинвест, с. Езерово РИОСВ – Варна 

Извършен е обход на района на с.Езерово в присъствието на 
представител на дружеството, при който  не е установено 
разпространение на миризми извън границата на обекта. 

6. 14.03.2014 г. “Зелен телефон” 

Изхвърляне на строителни отпадъци от 
товарен “Форд” – оранжев с рег. номер          
В 3849 КХ преди новия хлебозавод на ул. 
Мир, жк. Левски, гр. Варна 

Община Варна 
 

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



7. 17.03.2014 г. “Зелен телефон” 
Намерена блатна птица под един автомобил 
на ул.” Ген. Колев” №28, близо до козметично 
студио “ Тони”, гр. Добрич 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място, при която не бе открит  
екземпляр.  

8. 19.03.2014 г. “Зелен телефон” Пожар в ЗМ “Шабленско езеро”  РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място, при която е установено, че след 
погасяване на пожара са изгорели около 50 дка, сухи треви и 
тръстика. Пожарът е около оградната мрежа, ограждаща езерото 
от южната част. 

9. 24.03.2014 г. “Зелен телефон” Шум в газстанция на Ракитника от 3 дни РИОСВ – Варна 
Предстои извършване на проверка с измервания при подходящи 
метеорологични условия. 
 

10. 26.03.2014 г. “Зелен телефон” Задушлива миризма от ул.”Еридан” №10, 
с.Звездица,общ. Варна  Община Варна Извършена е проверка на място. В района на улицата не се 

усеща остра задушлива миризма. 

11. 28.03.2014 г. “Зелен телефон” Нерегламентирано сметище в с.Езерово, зад 
“ТЕЦ- Варна” 

 
Община Белослав 

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

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

1. 05.03.2014 г. 
Сигнално писмо, 

получено по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно река Камчия РИОСВ – Варна 
 

Описаните дейности противоречат на режимите,заложени в 
Заповед №РД 523/2007 на МОСВ за обявяване на ЗМ “Лонгоза” 

2. 10.03.2014 г. Жалба, получена в 
РИОСВ - Варна 

Жалба относно пункт за технически прегледи 
на ул. “Стефан Караджа” №11 за вдигане на 
шум, гр. Суворово 

Община Суворово 
Сигналът е препратен до Община Суворово за предприемане на 
действия по компетентност 
 

3. 10.03.2014 г. 
Сигнално писмо, 

получено по 
електронна поща 

Сигнал за наличие на нерегламентирано 
сметище в района на с. Оброчище, общ. 
Балчик 

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

4. 12.03.2014 г. 
Сигнално писмо, 

получено по 
електронна поща 

Сигнал за наличие на черно петно в морето на 
централен плаж в с. Кранево 

БДЧР – Варна 
РИОСВ – Варна 

Извършена е съвместна проверка с БДЧР – Варна. Не е 
констатирано замърсяване. 

5. 17.03.2014 г. 
Сигнално писмо, 

получено по 
електронна поща 

В дерето под кв. Виница, посока Ботаническа 
градина, се изсипват строителни материали от 
изкопна дейност,събарят дървета и спират 
движението на реката, която стига до 
комплекс “Св. Св Константин и Елена” 

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

6. 19.03.2014 г. 
Сигнално писмо, 

получено по 
електронна поща 

Получен сигнал  за извършване на сеч в 
местността на хижа “Черноморец” след 
Ракитника 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Установена е сеч в района на хижа 
“Черноморец”, не са констатирани нарушения на режимите. 

7. 21.03.2014 г. Жалба, получена в 
РИОСВ - Варна 

Жалба относно изхвърляне на строителни 
отпадъци в ПИ №155 и 293,местност Боровец, 
гр. Варна  

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



8. 24.03.2014 г. Жалба, получена в 
РИОСВ - Варна 

Жалба относно фекална шахта в дома на кв. 
Виница, гр. Варна , ул. “К. Павлов”6 в имота 
на Руска Димитрова  

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