
 

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 АПРИЛ 2012 ГОДИНА 

 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

57. 01.04.2012г. 
 

Вх. № С-2353 В КК “Св. св. Константин и Елена”, 
до хотел “Делфин” е забелязан лебед 
със счупен крак. 

Отдел “ ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Районът е обходен. Не е констатиран ранен екземпляр от вида лебед. 
Сигналът е неоснователен. 
 

58. 05.04.2012г. 
 

Вх. № С-2490 Щъркел със счупено крило по пътя 
гр. Варна – с. Оброчище, на разклона 
за с. Кранево. 

Отдел “ ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Обходена е територията между с. Оброчище и с. Кранево. Не е 
констатиран ранен екземпляр от вида щъркел. Сигналът е неоснователен. 

59. 05.04.2012г. 
 

Вх. № С-2494 Незаконен пункт за изкупуване на 
отпадъци в близост до жилищен блок 
в кв. Аспарухово, ул. “Гривица” №19. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “РРР за ДУО” 
– Ю. Златева 

При проверка на място не е установено извършване на дейност с отпадъци 
и наличие на пункт за изкупуване на вторични суровини. 

60. 08.04.2012г Вх. № С-2536 Над фериботния комплекс, гр. 
Белослав се носи непоносима 
миризма от свинекомплекс в с. 
Слънчево, силно замърсена е и 
реката. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “ХП” – Н. 
Петрова 

Извършена е проверка. Установено е замърсяване на Харамийско дере с 
отпадъчни води от “ Манекс сън” АД. За констатираното замърсяване 
дружеството има наложена санкция. Преустановено е изпускането на 
отпадъчни води от свинеугоителния комплекс в Харамийско дере.  

61. 08.04.2012г Вх. № С-2537 В КК “Св. св. Константин и Елена”, 
на плаж до “Гранд Хотел Варна” – 
лебед със счупено крило. 

Отдел “ ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е от вида ням лебед. При опит да бъде хваната, 
птицата влиза в морето. 

62. 20.04.2012г Вх. № С-2742 Ястреб с ранено крило в близост до 
“Девненски захарен завод”, гр. 
Девня. 

Отдел “ ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Откритият екземпляр е от вида мишелов. Той е с видима фрактура на 
лявото крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗБР птицата е настанена в 
спасителен център за лечение и отговорно пазене в ОП “Зоопарк – 
спасителен център”, гр. Варна. 

63. 25.04.2012г. Вх. № С-2849 Замърсяване с отпадъци на дерето на 
ул. “Евлоги Георгиев”, гр. Варна. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “ТПО” – Д. 
Илиева 
 

Предстои извършване на проверка. 

64. 27.04.2012 Вх. № С-2887 В с. Слънчево, общ. Аксаково се 
копае мръсен канал, чийто изход е в 
защитена местност “Побити камъни”. 

Отдел “ ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Предстои извършване на проверка. 

 
 
 
 



 
 
 

 
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 

1. 06.04.2012 Вх. № Ж-2517 Жалба срещу изграден цех за 
дограма в местност “Горна Трака”, 
гр. Варна.  

Отдел “ ПД” – гл. 
експерт “ НЕМ” – А. 
Димитрова 

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

2. 09.04.2012 Вх. № С-2538 Сигнално писмо за силна миризма на 
фекалии, носеща се над гр. Белослав, 
кв. “ Младост”, ул. “Кирил и 
Методий”.  

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “ХП” – Н. 
Петрова 

Извършена е проверка. Установено е замърсяване на Харамийско дере с 
отпадъчни води от “ Манекс сън” АД. За констатираното замърсяване 
дружеството има наложена санкция. Преустановено е изпускането на 
отпадъчни води от свинеугоителния комплекс в Харамийско дере.  

3. 09.04.2012 Вх. № Ж-2539 Жалба срещу автосервиз в местност 
“ Ментеше” № 74 за замърсяване с 
отпадъци от дейността. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “РРР за ДУО” 
– Ю. Златева 

При извършената проверка не е установено замърсяване с отпадъци, 
извършване на ремонтни дейности, предварително третиране – 
разкомплектоване на моторни превозни средства и замърсяване с битово-
фекални води. Предвид представената допълнителна информация в 
изпълнение на дадено предписание, наличните автомобили не 
представляват излезли от употреба моторни превозни средства. 

4. 09.04.2012 Вх. № С-2543 Сигнално писмо относно подаден 
смъртен сигнал от рехабилитиран 
скален орел. 

Отдел “ ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Птицата е открита на територията на ДГС Цонево. На 08.11.2011 г. 
екземплярът е засечен като бедстващ на територията на РИОСВ – Бургас 
и изпратен за лечение и отговорно пазене в Спасителен център за диви 
животни “Зелени Балкани”, гр. Стара Загора”. Птицата е рехабилитирана 
и освободена, като и е поставен GPS/ GSM предавател. На 07.04.2012 
предавателят дава смъртен сигнал и експерти от СЦ “Зелени Балкани”, гр. 
Стара Загора констатират смъртта на птицата. 

5. 17.04.2012 Вх. № С-2696 Сигнално писмо относно липса на 
контейнери за дограма. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “РРР за ДУО” 
– Ю. Златева 

Извършена е проверка на склад за PVC профили на фирма “Алтест джи 
ти ес” ЕООД, където дружеството извършва продажба на профили 
собствено производство. При проверката не е констатирано наличие на 
отпадъци от PVC профили, генерирани или събирани с цел временно 
съхранение на площадките. 

6. 17.04.2012 Вх. № 32-00-2686 Препратен сигнал от РЗИ гр. Добрич 
за предприемане на мерки по 
компетентност относно сметище в с. 
Малина. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “ ИСО” – Пл. 
Семерджиев 

Извършена е проверка. Експлоатацията на бивше нерегламентирано 
сметище в населеното място е преустановена. Не е констатирано 
изхвърляне на отпадъци по смисъла на ЗУО. Установени са локални 
струпвания на оборска тор и растителни отпадъци. 

7. 18.04.2012 Вх. № С-2708 Сигнално писмо относно 
замърсяване на вилна зона в с. 
Шкорпиловци, община Долни 
Чифлик. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “ КОВ от СС” 
– М. Милкова 
 

Сигналът е препратен до Община Долни Чифлик за предприемане на 
действия по компетентност с писмо с изх. № С-2708/1/18.04.2012 г. 

8. 21.04.2012 Вх. № 15-00-2777 Сигнално писмо за незаконен пункт 
за дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали, метални опаковки, 
излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, негодни за 
употреба батерии и акумулатори, 
хартия и пластмаса в гр. Ген. 
Тошево, ул. “Иван Куманов” № 1. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “ КДО” – Т. 
Керанова 

Сигналът е неоснователен. 
Извършена е проверка. Установено е, че фирмата има издадено 
удостоверение за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. 
На площадката има налични количества от черни и цветни метали. Не е 
констатирано извършване на дейности с отпадъци от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и 
акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства. 



9. 24.04.2012 Вх. № С-2804 Бластиране на кораби в с. Езерово, 
общ. Белослав в часовете след 22 
часа. Вдига се много шум и прах.  

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “ КАВ” – Д. 
Маринова 

Сигналът е неоснователен. 
Контрол на качеството на атмосферния въздух в с. Езерово се извършва 
чрез АИС ТЕЦ – Варна. Анализът на данните не доказва замърсяване на 
атмосферния въздух от дейността на “ МТГ Делфин” АД. При извършени 
СПИ за шум излъчван в околната среда през 2009 г. нивата в мястото на 
въздействието са в граничните стойности. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Април 2012 г. са 8 броя с номера от 57 до 64 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По 
електронна поща са получени 9 броя сигнали за месец Април 2012 г. 

 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 
 



 
 


