
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   
Министерство на околната среда и водите              
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

 

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

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

21. 04.03.2015 г. “Зелен телефон” Ранен малък ястреб в с.Любен Каравелово РИОСВ – Варна Сигналът е основателен.  На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 
птицата е предадена за лечение в спасителен център. 

22. 04.03.2015 г. “Зелен телефон” Ранен мишелов на пътя за Силистра, до 
с.Хитово, община Добричка РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. Обходен е участъкът след с.Хитово и 
не е открит ранен екземпляр от вида мишелов или друг защитен 
вид. 

23. 04.03.2015 г. “Зелен телефон” 
Нерегламентирано сметище за битови 
отпадъци (торбички, бутилки и др.) преди 
кариера за пясък в с.Калиманци.  

Община Суворово Препратен на община Суворово за предприемане на действия 
по компетентност. 

24. 11.03.2015 г. “Зелен телефон” Птица в безпомощно състояние до вход №2 
на Спортна зала, гр.Варна РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен.  Видът, от който е екземплярът, не е 

включен в Приложение 3 на  ЗБР. 

25. 12.03.2015 г. “Зелен телефон” Срещу последната дига северно има мрежа – 
Орлово блато, Дуранкулашко езеро 

РИОСВ – Варна 
 Сигналът е основателен. Мрежата е извадена и унищожена. 

26. 12.03.2015 г. “Зелен телефон” Щъркел със счупено крило в гр.Балчик, ул. 
“Стара Планина” РИОСВ – Варна Сигналът е основателен.  На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 

птицата е предадена за лечение в ЦЗПЖ гр. Добрич. 

27. 13.03.2015 г. “Зелен телефон” Гъст черен дим над с.Доброглед, община 
Аксаково до трансформатора. Община Аксаково Сигналът е препратен до Община Аксаково за предприемане на 

действия по компетентност. 

28. 16.03.2015 г. “Зелен телефон” 
50 м. мрежа до края на тръстиката в 
Дуранкулашко езеро – югоизточно блато, 
изхода към с.Крапец 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Мрежата е извадена и унищожена. 

29. 16.03.2015 г. “Зелен телефон” В защитена зона “Камчия” режат дървета. РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Изпратено е писмо до РУГ-Варна за 
установяване собствеността на имотите за предприемане на 
действия съгласно екологичното законодателство. 

30. 16.03.2015 г. “Зелен телефон” 
Мъртви мишелови по пътното платно на 
магистралата - посока гр.Варна, преди 
гр.Девня и до с.Слънчево. 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен.  На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
птицата са оставени на място, където са намерени. 



31. 17.03.2015 г. “Зелен телефон” 
Изкопни действия с багер и струпване на 
строителни отпадъци в с.Осеново, стара 
кариера, на 300 м. от гробището. 

Ощина Аксаково 
След извършена проверка на място е установено, че 
компетентен орган е кмета на община Аксаково и същия е 
препратен за предприемане на действия по компетентност. 

32. 19.03.2015 г. “Зелен телефон” В резерват “Балтата” се извършват изкопни 
дейности. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка са 
констатирани двама рибари които нарушават режима на ПР 
„Балтата“. Съставени са 2 бр. АУАН. 

33. 19.03.2015 г. “Зелен телефон” Гъст бял дим и миризма до механа “Пчелина”, 
с.Каменар РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място, при която не е установена  

неприятна миризма и източник на гъст дим. 

34. 21.03.2015 г. “Зелен телефон” 
Изтичане на фекални води от кравеферма на 
пътя между с.Красен и с.Росица, община 
Ген.Тошево. 

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

35. 23.03.2015 г. “Зелен телефон” Чайка със счупен крак в двора на училище 
“Петко Славейков”, гр.Варна РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен.  Видът, от който е екземплярът,  не 

е включен в Приложение 3 на  ЗБР. 

36. 23.03.2015 г. “Зелен телефон” Хищна птица в безпомощно състояние в 
с.пчелник, община Долни Чифлик. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен.  На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР, 

птицата е освободена в подходящ за вида район. 

37. 21.03.2015 г. “Зелен телефон” Остра задушлива миризма в района на 
прокуратурата в Повеляново. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на данните от автоматичната система за 
собствени непрекъснати измервания на “Агрополихим” АД, 
гр.Девня. Всички контролирани показатели са в норма. Няма 
информация за възникнали аварийни ситуации и инциденти. 
АИС „Изворите” не е регистрирала концентрации над ПДК 

38. 31.03.2015 г. “Зелен телефон” Паднала птица в с.Равна гора, вероятно 
мишелов с наранено  крило. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен.  На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 

птицата е предадена за лечение в ОП “Зоопарк Варна” . 

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

1. 06.03.2015 Жалба 

Препратена по компетентност жалба от 
жителите на гр. Добрич, ул. “Бойчо Огнянов” 
срещу дейността на фирма Медведев  СС 
Радко Ганчев. 

РИОСВ- Варна 
Извършена е проверка на място, при която е установено, че 
дружеството не е изпълнило условие от разрешително за 
дейности с отпадъци. Предстои издаване на ПАМ. 

2. 16.03.2015 Сигнално писмо 
Замърсени терени с отпадъци във Варненска 
област на територията на Вълчи дол, 
Суворово и Ветрен 

РИОСВ- Варна 
Община  

Извършени са проверки на място с представители на 
съответната община. На кметовете са дадени предписания за 
почистване.  

3. 19.03.2015 Сигнално писмо 
Препратен сигнал от Иванка Янева относно 
замърсяване на въздуха за предприемане на 
действия по компетентност 

Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна, район “Владислав 
Варненчик” за предприемане на действия по компетентност. 



4. 19.03.2015 Жалба 
Жалба против отглеждането на животни и 
лошите хигиена в района в следствие от тях в 
с.Орешак-Аксаково.  

РИОСВ- Варна 
Община Аксаково  

Жалбата е препратена на кмета на община Аксаково за 
предприемане на действия по компетентност. 

5. 24.03.2015 Сигнално писмо 

Пушек идващ от района източно от 
домостроителния завод в гр. Варна вероятно 
от Акс Метал пункт за изкупуване на цветни 
метали 

РИОСВ- Варна 
Извършена проверка в района източно от домостроителния 
завод в гр. Варна, при която не е установено наличие на следи 
от изгаряне 

6. 27.03.2015 Жалба 

Жалба относно отглеждане на кошери 300-
340 бр. в съседен имот в с. Щипско община 
Вълчи дол в упи  V-225 IV-226 IV-224 
 

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