
 

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 АВГУСТ 2012 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

144. 01.08.2012г. 
 Вх. № С-4693 

Мъртъв делфин в КК “Златни 
пясъци” на плажа пред хотел 
“Лилия”, до заведение “Ла Балена”. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Обходена е плажната ивица пред хотел “Лилия”. Не е констатиран мъртъв 
делфин. Сигналът е неоснователен. 

145. 02.08.2012г. 
 Вх. № С-4723 

Мъртъв делфин в с. Шкорпиловци, 
на плажа пред хотел “Джордаш”. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Обходена е плажната ивица пред хотел “Джордаш”. Не е констатиран 
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

146. 02.08.2012г. 
 Вх. № С-4735 

Мъртъв делфин на плажа под хижа 
“Ветеран”, местност “Фичоза”, гр. 
Варна. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Обходена е плажната ивица под хижа “Черноморец”. Не е констатиран 
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

147. 03.07.2012г Вх. № С-4770 
Мъртъв делфин на плажа под спирка 
“Почивка”, до ІV буна. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Намереният мъртъв екземпляр е без видими следи от наранявания. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е 
открит. 

148. 04.08.2012г Вх. № С-4777 
Два мъртви делфина на плажа пред 
хотел “Нави”, гр. Шабла. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Намерен е един мъртъв екземпляр от вида обикновен делфин. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е 
открит. 

149. 06.08.2012г Вх. № С-4786 

По пътя между с. Дъбравино и с. 
Юнак, общ. Аврен, покрай 
електрическите стълбове – над 10 бр. 
мъртви щъркели. 

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

Извършена е проверка. Констатирани са 4 мъртви екземпляра от вида 
щъркел. Екземплярите са без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същите са оставени на мястото, където са открити. 

150. 07.08.2012г. Вх. № С-4835 
Бедстващ щъркел в с. Поручик 
Гешаново, общ. Добрич. 

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

Извършена е проверка. Не е констатиран бедстващ щъркел в района. 
Сигналът е неоснователен. 

151. 10.08.2012 Вх. № С-5010 
Два мъртви делфина на плажа на с. 
Шкорпиловци, до къмпинг “Изгрев” 
и “Хоризонт”. 

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

Намерените мъртви екземпляри са без видими следи от наранявания. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същите са оставени на мястото, където 
са открити. 

152. 12.08.2012 Вх. № С-5032 
Намерен малък сокол в кв. “Вл. 
Варненчик”, бл. 17, вх. 5. 

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

Намереният екземпляр от вида лястовица е във видимо добро състояние.  

153. 14.08.2012 Вх. № С-5087 

Зелено петно и умряла риба по брега 
на Варненско езеро, в близост до КРЗ 
“Делфин 1”. 

Дирекция “КОС” – ст. 
експерт “КИЗ” – С. 
Русева 

Извършена е проверка на място съвместно с Басейнова дирекция за 
управление на водите в Черноморски район – Варна. Не е констатирано 
наличие на зелено петно в района. Водата е видимо чиста. Не е 
установено изтичане на отпадъчни води от обекта. 

154. 14.08.2012 Вх. № С-5144 
Бедстваща птица от вида голям 
ястреб в района на ЗМ 
“Дуранкулашко езеро”. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
специалист “КЗТ” – М. 
Михайлов 

Птицата е без видими наранявания или фрактури. На основание чл 39, ал. 
2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанена в за лечение в ОП “Зоопарк – 
Спасителен център” – Варна. Сигналът е основателен. 



155. 20.08.2012 Вх. № С-5241 
Щъркел с ранено крило в района на 
с. Яребична. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран бедстващ щъркел в района. Сигналът е неоснователен. 

156. 20.08.2012 Вх. № С-5242 
На ул. “Девня”, гр. Варна, до магазин 
“Мартинели” от два дни стои 
щъркел, който не може да лети. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран бедстващ щъркел в района. Сигналът е неоснователен. 

157. 20.08.2012 Вх. № С-5243 
Ранен щъркел в с. Тополи, ул. “Мита 
Генова” 17. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран бедстващ щъркел в района. Сигналът е неоснователен. 

158. 20.08.2012 Вх. № С-5244 

На Варненско езеро, преди с. Езерово 
се извършва рязане на кораб, като се 
замърсява водата. 

Дирекция “КОС” – нач. 
отдел “ АВ, В и КАВ” – 
Д. Маринова, ст. 
експерт “ТПО” – Д. 
Илиева 

Извършена е проверка. На кея в зоната за рязане е установено 
замърсяване на площ не по-малко от 4 кв. м. Не е установено изтичане на 
отпадъчни води в езерото, както и замърсяване на атмосферния въздух в 
следствие на рязането. На дружеството са дадени 2 предписания – да се 
почисти допуснатото замърсяване и да се предостави в РИОСВ – Варна 
договор с лицето, на което са предадени неметалните отпадъци.  

159. 21.08.2012 Вх. № С-5285 
Мъртъв делфин до лодкостоянка в с. 
Казашко. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Намереният мъртъв екземпляр е без видими следи от наранявания. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е 
открит. 

160. 22.08.2012 Вх. № С-5317 

В района на ПСОВ “Златни пясъци” 
е установено наличие на фекалии по 
повърхността на морската вода. 

Дирекция  “КОС” – гл. 
експерт “КОВ от ХП” 
– Н. Петрова 

Извършена е проверка, при която не е установено наличието на 
екскременти по повърхността на водата и по плажната ивица. Всички 
води постъпващи в ПСОВ “Златни пясъци” преминават през 
пречиствателните съоръжения, преди заустването им в Черно море. 

161. 23.08.2012 Вх. № С-5339 
Бедстващ щъркел в района на 
кръговото в посока гр. Варна – гр. 
Добрич. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран бедстващ щъркел в района. Сигналът е неоснователен. 

162. 23.08.2012 Вх. № С-5351 
В края на с. Кичево от два дни стои 
щъркел. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 1 птицата е пусната в подходящ за вида район. 

163. 23.08.2012 Вх. № С-5383 
На 10 м. вътре във водата в гр. 
Каварна, плажа до моста пред 
ресторант “Чайка” умрял делфин. 

Дирекция “ПД” -  ст. 
специалист “КЗТ” - Г. 
Петров 

Намереният мъртъв екземпляр е без видими следи от наранявания. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е 
открит. 

164. 24.08.2012 Вх. № С-5396 
В КК “Албена”, срещу хотел “Мура” 
и хотел “Славуна”, до сините чадъри 
– изхвърлен мъртъв делфи 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Обходен е районът между хотел “Мура” и “Славуна”. Не е констатиран 
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

165. 24.08.2012 Вх. № С-5402 
Пункт за изкупуване на вторични 
суровини на ул. “Евлоги Георгиев” 
до бл. 29. 

Дирекция“КОС” – ст.. 
експерт “ОПС за ОВ” 
– М. Николов 

При проверката са констатирани два автомобила на входа на пункта, 
които са в движение и не представляват излезли от употреба моторни 
превозни средства. Сигналът е неоснователен. 

166. 26.08.2012 Вх. № С-5450 

В дерето на “Максуда” се горят 
боклуци и се носи силна миризма. 

Дирекция “КОС” – нач. 
отдел “УО, ОХВ и ОВ” 
– Пл. Семерджиев, – 
нач. отдел “ АВ, В и 
КАВ” – Д. Маринова 

Към момента на проверката не е установено наличие на горящи и тлеещи 
огнища. Най-близко разположения пункт за контрол на качеството на 
атмосферния въздух е АИС “Батак”. Регистрираните средно часови 
стойности на газовите емисии са значително под пределно допустимите 
концентрации.  

167. 26.08.2012 Вх. № С-5454 
Ранен делфин от лявата страна на 
пазара в кв. “Аспарухово”, до 
камъните. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Обходен е районът на пазара в кв. Аспарухово. Не е констатиран мъртъв 
делфин. Сигналът е неоснователен. 

168. 26.08.2012 Вх. № С-5455 
Ранен щъркел на бензиностанция 
“Ласи” – в края на гр. Балчик, в 
посока гр. Добрич. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран бедстващ щъркел в района. Сигналът е неоснователен. 



169. 26.08.2012 Вх. № С-5456 
Мъртъв делфин пред бунгалата в кв. 
“Аспарухово”. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Обходен е районът пред бунгалата в кв. Аспарухово. Не е констатиран 
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

170. 27.08.2012 Вх. № С-5457 
Мъртъв орел в района на старата 
гара, спирка “Варна”. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Констатирана е мъртва граблива птица в напреднала форма на разлагане. 
Птицата е с пръстен и устройство на “Зелени Балкани”. 

171. 27.08.2012 Вх. № С-5482 
Няколко бедстващи щъркела в 
горичката до хижа “Горски кът” в КК 
“Златни пясъци”. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

На основание чл 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанена в за лечение в 
ОП “Зоопарк – Спасителен център” – Варна. Сигналът е основателен. 

172. 28.08.2012 Вх. № С-5486 
Ранен щъркел в кв. Виница, на 
обръщача на автобус № 31.  

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

На основание чл 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанена в за лечение в 
ОП “Зоопарк – Спасителен център” – Варна. Сигналът е основателен. 

173. 28.08.2012 Вх. № С-5495 
Щъркел със счупено крило до 
картинг пистата в кв. Виница. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Обходен е районът на картинг писта, кв. Виница. Не е констатиран 
бедстващ щъркел. 

174. 28.08.2012 Вх. № С-5503 
Мъртъв делфин на брега на новия 
канал до Аспарухов мост.  

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Обходен е брегът на новия канал до Аспарухов мост. Не е констатиран 
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

175. 29.08.2012 Вх. № С-5516 
Намерен черен щъркел, който не 
може да лети в двора на “Дом майка 
и дете” в кв. “Виница” 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран бедстващ щъркел в района. Сигналът е неоснователен. 

176. 29.08.2012 Вх. № С-5519 
Ранен щъркел в КК “Св. св. 
Константин и Елена” на ул. 14-та 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран бедстващ щъркел в района. Сигналът е неоснователен. 

177. 29.08.2012 Вх. № С-5520 
Мъртъв щъркел в района на “Делбер 
чешма”. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Намереният мъртъв екземпляр е без липсващи части от тялото. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където в 
открит. 

178. 29.08.2012 Вх. № С-5538 

В язовир, находящ се в с. Абрит, в 
посока с. Добрин се изливат 
почистващи препарати. Измерено е 
pH 9.10. 

Дирекция “КОС” – гл. 
експерт “КОВ от ХП” 
– Н. Петрова 

Предстои извършване на проверка. 

179. 29.08.2012 Вх. № С-5546 
Щъркел, който не може да лети в м-
ст “Траката”, ул. 30-та. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран щъркел в безпомощно състояние в района. Сигналът е 
неоснователен. 

180. 31.08.2012 Вх. № С-5605 
Бедстващ лебед на плажа на с. 
Езерец, общ. Шабла. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
специалист “КЗТ” – Г. 
Петров 

Извършена е проверка. Не е констатиран бедстващ лебед. Сигналът е 
неоснователен. 

181. 31.08.2012 Вх. № С-5618 
Намерен щъркел, който не може да 
лети в гр. Варна, м-ст “Евксиноград”, 
ул. “Първа”, № 38. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
експерт “ЗТ” – П. 
Кралев 

Не е констатиран бедстващ щъркел в района. Сигналът е неоснователен. 

 
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 

1. 01.08.2012 Вх. № С-4720 
Сигнално писмо относно изхвърляне 
на отпадъци извън регламентираните 
сметища. 

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

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност с писмо с изх. № С-4720/1/06.08.2012 г. 



2. 01.08.2012 Вх. № 32-00-4704 
Жалба относно постъпил сигнал в 
РЗИ – Варна относно замърсяване на 
жилище с вредни газове от фурна. 

Дирекция “КОС” – нач. 
отдел “ АВ, В и КАВ” – 
Д. Маринова 

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност с писмо с изх. № 32-00-4704/1/08.08.2012 г. 

3. 07.08.2012 Вх. № Ж-4814 
Жалба относно некоректно 
отношение между лодкари 
превозващи туристи по р. Камчия. 

Дирекция “ПД” -  ст. 
експерт “ЗТ” –Хр. 
Димов 

Извършени са 4 извънредни проверки, при които не са констатирани 
нарушения. 

4. 13.08.2012 Вх. № С-5048 

Сигнално писмо относно затворени 
черни лебеди в клетка в комплекс в с. 
Езерец, общ. Шабла. 

Дирекция “ПД” – мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов, ст. експерт 
“ЗТ” – Хр. Димов 

Извършена е проверка. Не са констатирани екземпляри от дивата природа 
и видове включени в Приложение 3 на ЗБР. Птиците се отглеждат 
свободно във волиери с височина около 6 м. 

5. 13.08.2012 Вх. № С-5049 
Сигнално писмо относно изградена 
стоянка за лодки в защитена зона с. 
Казашко. 

Дирекция “ПД” -  ст. 
експерт “ЗТ” –Хр. 
Димов 

Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

6. 13.08.2012 Вх. № С-5076 
Сигнално писмо относно продажба в 
интернет на черношипа ветрушка на 
три месеца. 

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

Предстои извършване на проверка. 

7. 21.08.2012 Вх. № С-5283 
Сигнално писмо за бракониери с 
лодка в Дуранкулашко езеро, които 
хвърлят мрежи. 

Дирекция “ПД” -  гл. 
специалист “КЗТ” – М. 
Михайлов 

Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

8. 21.08.2012 Вх. № С-5287 
Сигнално писмо за отглеждане на 
диви птици в комплекс “Дивата 
патица”, с. Езерец, общ. Шабла. 

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

Предстои извършване на проверка. 

9. 22.08.2012 Вх. № Ж-5311 
Жалба относно нерегламентирано 
рязане на скрап на самоходен шалан 
№ 53. 

Дирекция “КОС” – нач. 
отдел “ АВ, В и КАВ” – 
Д. Маринова 

Жалбата е препратена до Морска администрация – Варна за предприемане 
на действия по компетенции с писмо с изх. № Ж-5311/1/27.08.2012 г.   

10. 27.08.2012 Вх. № С-5446 

Сигнално писмо за проверка на 
площадки за изкупуване на вторични 
суровини в гр. Варна, ж.к. 
“Владиславово” и другата площадка 
в гр. Варна, ул. “П. Евтим” и “Даме 
Груе”. 

Дирекция“КОС” – ст.. 
експерт “ОПС за ОВ” 
– М. Николов, ст. 
експерт “УП и ОО” – 
Д. Машкарова 

Извършена е проверка на площадките. Дружеството има издадени 
регистрационни документи от РИОСВ - Варна за дейности по събиране, 
съхраняване, транспортиране и временно съхраняване на отпадъци. 
Сигналът е неоснователен.  

11. 28.08.2012 Вх. № Ж-5487 
Жалба за изхвърляне на битово-
фекални отпадъци в шахта намираща 
се на ул. 30-та, в СО Траката 520. 

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

Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на действия по 
компетенции с писмо с изх. № Ж-5487/1/03.09.2012 г.   

12. 
 29.08.2012 Вх. № С-5544 

Сигнално писмо за изхвърляне на 
фекалии от снек бар в КК “Св. св. 
Константин и Елена”. 

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

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 
компетенции с писмо с изх. № С-5544/1/03.09.2012 г.   

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Август 2012 г. са 38 броя с номера от 144 до 181 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. 

По електронна поща са получени 12 броя сигнали за месец Август 2012 г. 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 


