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

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

39. 01.04.2015 г. “Зелен телефон” 
Шабленското езеро не е затворено за деня. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Предприети са действия за спиране 
изтичането на езерните води към Черно море. 

40. 01.04.2015 г. “Зелен телефон” 
В Дуранкулашко езеро – Орлово блато има 
две рибарски мрежи ,а каналът не е затворен 
за деня. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Мрежите са извадени и унищожени. 
Предприети са действия за спиране изтичането на езерните води 
към Черно море. 

41. 02.04.2015 г. “Зелен телефон” 

Камиони стоварват строителни отпадъци в 
имот до летище „Чайка“, в посока към село 
Звездица. 
 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място, при която е установено 
нерегламентирано депониране на строителни отпадъци. 
Съставен е АУАН по ЗУО. 

42. 03.04.2015 г. “Зелен телефон” 
Гъст черен пушек в района на сгуроотвала в 
с.Езерово, до сметището. РИОСВ – Варна 

Пушекът е в следствие на запалени автомобилни гуми. 
Извършен е контрол на КАВ в с.Тополи. Не са установени 
концентрации над ПДК. 

43. 06.04.2015 г. “Зелен телефон” 

В гр.Варна, кв.“Младост“, бл.130 до оранжев 
трафопост има разпиляни лекарства 
/химически капсули/.  Община Варна 

Сигнала е предаден на г-н Румен Пашов от община Варна за 
предприемане на действия по компетентност на 05.04.2015 г. 
 
 

44. 08.04.2015 г. “Зелен телефон” Побелели камъни в дерето успоредно на 
ул.“Подвис“, гр.Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място, при която не са установени 

камъни с необичайно оцветяване. 

45. 15.04.2015 г. “Зелен телефон” Обгазяване  вечер след 19.00 часа от завода за 
отпадъци с.Езерово. РИОСВ – Варна Предстои извършване на обследване на района. 

46. 16.04.2015 г. “Зелен телефон” 

В с.Приморци, община Добрич 
1.Съборено гнездо на щъркели; 
2.Кравеферма /30 крави/, в центъра на селото 
замърсява с фекални води, които се оттичат в 
дере. Дерето се заблатява и от него се носи 
неприятна миризма. 

РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен, изградена е платформа за щъркелово 
гнездо.  
Извършена е проверка на място, при която не е установено 
заустване на отпадъчни води във воден обект. Дадено е 
предписание за почистване на шахти, което е изпълнено в срок. 
 

47. 17.04.2015 г. “Зелен телефон” 
В голямото водно огледало на 
Дуранкулашкото езеро има няколко мрежи. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Мрежите са извадени и унищожени. 

48. 20.04.2015 г. “Зелен телефон” Шабленското езеро е отворено и тече. РИОСВ – Варна Предприети са действия за спиране изтичането на езерните 
води към Черно море. 

49. 22.04.2015 г. “Зелен телефон” 
Изхвърлят се боклуци на нерегламентирано 
сметище по пътя за язовира на с.Оброчище. Община Балчик 

Извършена е проверка на място. На кмета на Община Балчик е 
дадено предписание за почистване. 



50. 24.04.2015 г. “Зелен телефон” 
Преди с.Сенокос в дясно в естествен водоем 
има 400-500 пеликана. Съмняват се за птичи 
грип. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е неоснователен.  

51. 24.04.2015 г. “Зелен телефон” Шабленско езеро – изпуска се блатото в 
морето. РИОСВ – Варна Спряно е изтичането на езерните води от Шабленско езеро към 

Черно море.  

52. 24.04.2015 г. “Зелен телефон” 
Разлив на мазут в морето покрай брега на 
голф игрище „Тракийски скали“. РИОСВ – Варна 

Направена е проверка, при която не е установено замърсяване с 
мазут 

53. 27.04.2015 г. “Зелен телефон” 
Град Белослав е обгазен с въглероден диоксид 
и сяра. РИОСВ – Варна 

Извършена е провека по данни от пунктовете за мониторинг, 
при която не са констатирани наднормени концентрации на 
основните показатели, характеризиращи качеството на 
атмосферния въздух. 

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

1. 03.04.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо, относно изпускане в района 
на пътя на непречистени отпадъчни води от 
кравеферма на фирма „Пол Аграр Къмпани“ 
АД гр.Варна 

 РИОСВ – Варна 
Община Генерал Тошево 

 Извършена е проверка и е установено, че фирмата има 
издадено решение по ОВОС, дадено предписание за 
преустановяване изтичането на отпадъчни води извън 
кравефермата. Във връзка с направените констатации , жалбата 
е препратена по компетентност на кмета на община Генерал 
Тошево за предприемане на действия. 

2. 15.04.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо за мащабна сеч на ценни 
дървета, които са на територията на 
национален парк „Златни пясъци“ РИОСВ- Варна 

Извършена е проверка с представител на национален парк 
„Златни пясъци“. Констатирано е, че се извършва сеч, за която 
са издадени нужните разрешителни. 

           ДИРЕКТОР: /П/ 

             инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 
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