
 

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 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА 
 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

182. 01.09.2012г. 
 Вх. № С-5670 

Щъркел със счупен крак на чешмата 
на Алджа манастир. 

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

Обходен е районът около чешмата на Аладжа манастир. Не е констатиран 
щъркел в безпомощно състояние. 

183. 03.09.2012г. 
 Вх. № С-5680 

Мъртъв делфин на централен плаж в 
с. Дуранкулак. 

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

Намереният мъртъв екземпляр е в начална фаза на разлагане. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е 
открит. 

184. 03.09.2012г. 
 Вх. № С-5688 

Мъртъв делфин в края на плажната 
ивица на КК “Албена”, между двата 
моста. 

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

Обходена е плажната ивица. Не е констатиран мъртъв екземпляр от вида 
делфин. 

185. 03.09.2012г Вх. № С-5695 
Мъртъв делфин до фара в гр. Шабла. Дирекция “ПД” -  гл. 

специалист “КЗТ” – М. 
Михайлов 

Намереният мъртъв екземпляр е с наранявания причинени от птиците. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е 
открит. 

186. 05.09.2012г Вх. № С-5741 
Унищожаване на хабитати в ЗМ 
“Дуранкулашко езеро”. 

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

Извършена е проверка. Кооперация с. Дуранкулак е изчистила 
напоителния канал и дърветата около канала, с цел да се обработват 
площите около ЗМ “Дуранкулашко езеро”. 

187. 09.09.2012г Вх. № С-5772 
Пеликан със счупено крило в ЗЗ 
“Ятата”. 

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

Извършена е проверка. Не е констатиран ранен екземпляр от вида 
пеликан. 

188. 10.09.2012г. Вх. № С-5779 
Ранен пеликан на портала на ТЕЦ – 
Варна. 

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

Извършена е проверка. Не е констатиран ранен екземпляр от вида 
пеликан. 

189. 12.09.2012 Вх. № С-5854 
Бедстваща птица от вида “дардавец”, 
гр. Варна, ул. “Царевец” № 34. 

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

Намереният екземпляр е в добър жизнен статус. На основание чл. 39, ал. 
2, т. 1 от ЗБР, птица е пусната в подходящ за вида район. 

190. 12.09.2012 Вх. № С-5872 
Мъртъв делфин на плажа под хижа 
“Ветеран”. 

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

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. 

191. 14.09.2012 Вх. № С-5925 
Мъртъв делфин на буната пред хотел 
“Гларус”, КК “Златни пясъци”. 

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

Извършена е проверка. Не е констатиран мъртъв екземпляр от вида 
делфин. 



192. 20.09.2012 Вх. № С-6092 
В с. Неофит Рилски е намерен 
щъркел в безпомощно състояние. 

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

Извършена е проверка. Намереният екземпляр е излетял при опит да бъде 
огледан за наранявания. 

193. 24.09.2012 Вх. № С-6164 
Намерена граблива птица в 
безпомощно състояние в с. Петров 
дол, общ. Провадия. 

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

Намереният екземпляр от вида мишелов е с добър жизнен статус, без 
видими следи от наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР, 
птица е пусната в подходящ за вида район. 

194. 26.09.2012 Вх. № С-6210 
Запалено стърнище зад 
бензиностанция на изхода на гр. 
Провадия, по пътя за гр. Дългопол. 

Дирекция “КОС” – гл. 
експерт “Мониторинг 
и КП” – Й. Йорданов 

Извършена е проверка. Не е установен нарушител. 

 
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 

1. 03.09.2012 Вх. № С-5664 
Сигнално писмо относно 
замърсяване на Варненско езеро. 

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

Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност с писмо с изх. № С-5663/13.09.2012 г. 

2. 03.09.2012 Вх. № С-5694 
Сигнално писмо относно 
местоположение на шахта, в която 
фекалки изсипват товара си. 

Дирекция “КОС” – гл. 
експерт “КИЗ” – М. 
Милкова 

Сигналът е препратен до “ВиК” Варна за предприемане на действия по 
компетентност с писмо с изх. № С-5694/1/11.09.2012 г. 

3. 10.09.2012 Вх. № С-5783 

Препратен сигнал от РЗИ-Добрич 
относно замърсяване на язовир в с. 
Абрит дължащо се на изливане на 
почистващи препарати във водата. 

Дирекция “КОС” – гл. 
експерт “КИЗ” – Н. 
Петрова 

Извършена е проверка. Не е установено изтичане на химикали в язовира. 
 

4. 10.09.2012 Вх. № С-5786 

Сигнално писмо относно цех за 
изработка и добив на ракия в близост 
до комплекс “Приселски манастири”, 
от който се носи задушлив дим. 

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

Сигналът е препратен до Община Аврен за предприемане на действия по 
компетентност с писмо с изх. № Ж-5786/17.09.2012 г. 

5. 11.09.2012 Вх. № Ж-5820 

Жалба относно замърсяване с 
фекални води от страна на жители на 
с. Партизани, които се включват в 
канализацията. 

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

Жалбата е препратена до Община Дългопол за предприемане на действия 
по компетентност с писмо с изх. № Ж-5820/13.09.2012 г. 

6. 18.09.2012 Вх. № Ж-6022 
Жалба срещу пункт за изкупуване на 
вторични суровини в гр. Варна, ул. 
“Мир”. 

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

Извършена е проверка. За дейности с отпадъци дружеството притежава 
регистрационен документ и лицензия за търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали. Дадени са две предписания на дружеството. 

7. 19.09.2012 Вх. № Ж-6048 

Жалба относно замърсяване на 
частни имоти и пътна мрежа с 
битово-фекални води от 
канализационната система в м-ст 
“Кочмар”, гр. Варна. 

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

Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност с писмо с изх. № Ж-6048/20.09.2012 г. 

8. 19.09.2012 Вх. № Ж-6049 

Жалба относно замърсяване на 
частни имоти и пътна мрежа с 
битово-фекални води от 
канализационната система в м-ст 
“Кочмар”, гр. Варна. 

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

Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност с писмо с изх. № Ж-6049/20.09.2012 г. 

9. 24.09.2012 Вх. № С-6130 
Сигнално писмо относно изтичане на 
фекални води от открития мръсен 
канал на гр. Добрич.  

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

Сигналът е препратен до Община Добрич за предприемане на действия по 
компетентност с писмо с изх. № С-6130/1/04.10.2012 г. 



10. 26.09.2012 Вх. № 03-00-6229 

Препращане на жалба от 
Министерски съвет от жители на с. 
Камен бряг срещу предстоящ строеж 
на предприятие в резерват “Яйлата”.  

Дирекция “ПД” – гл. 
експерт “НЕМ – ГМО” 
– Ст. Дочева 

Извършена е проверка по документи. Инвестиционното предложение е в 
процедура по преценка ОВОС на етап указания за действия по гл. VI на 
ЗООС. Изпратен е отговор до МОСВ. 

11. 28.09.2012 Вх. № Ж-6276 
Жалба относно вдигащ се шум и 
прах от камиони на бул. 
“Приморски”, гр. Варна. 

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. № Ж-6276/1/04.10.2012 г. 

12. 28.09.2012 Вх. № Ж-6293 

Жалба относно замърсяване на 
атмосферния въздух в резултат от 
дейността на варова пещ в гр. 
Провадия. 

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

Жалбата е препратена до Община Провадия за предприемане на действия 
по компетентност с писмо с изх. № Ж-6293/1/05.10.2012 г. 

13. 29.09.2012 Вх. № С-6296 

Препратен сигнал от 
Министерството на здравеопазването 
относно събиране, извозване и 
унищожаване на биологични 
отпадъци в ОПБК – Каменар. 

Дирекция “КОС” – ст. 
експерт “УП и ОО” – 
Д. Машкарова 

Предстои извършване на проверка. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Септември 2012 г. са 13 броя с номера от 182 до 194 според регистъра за сигнали приети по “Зелен 

телефон”. По електронна поща са получени 13 броя сигнали за месец Септември 2012 г. 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 
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