
 

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 МАРТ 2013 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 05.03.2013 г. 
 “Зелен телефон” Бедстваща граблива птица в гр. 

Провадия. РИОСВ - Варна 
Намереният екземпляр е от вида горска ушата сова. Екземплярът е без 
видими фрактури. Същият е настанен в ОП “Зоопарк – Спасителен 
център”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

2. 08.03.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

Гори тръстика от помпена станция, 
гр. Шабла до Езерецкия ръкав (от 
канала до самото водно огледало). 

 РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка. При пристигане на място екип на пожарната е 
извършвал действия по гасене на пожара. Изгорялата тръстика е с площ 
около 80-100 дка.   

3. 12.03.2013 г. “Зелен телефон” 
Умряла птица от вида “Голям 
Гмурец” край с. Св. Никола, общ. 
Каварна. 

РИОСВ - Варна 
Птицата е намерена в района на ветропарк “Св. Никола”. Екземплярът е с 
прободна рана под дясното крило, без липсващи части от тялото. Птицата 
е предадена за изследване във ветеринарна клиника. 

4. 15.03.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа на Втора 
буна, гр. Варна. РИОСВ – Варна Намереният мъртъв екземпляр е без видими следи от наранявания. 

Същият е оставен на мястото, където е открит. 

5. 
 

18.03.2013 г. 
 

“Зелен телефон” Сеч на дърва в Р “Камчия”. РИОСВ – Варна 

Извършена е съвместна проверка със служители на ДЛС Шерба. 
Констатирано е, че на територията на Р “Камчия” има отсечени 6 бр. 
живи дървета от вида Полски бряст. Дърветата са нарязани и извозени от 
района в неизвестна посока. За сигнала е уведомена Районна прокуратура 
– Варна и МОСВ - НСЗП. 

6. 18.03.2013 г. “Зелен телефон” 
Замърсяване с отпадъци по пътя 
Варна-Кичево, преди автосервиз 
“Хонда”. 

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

7. 20.03.2013 г. “Зелен телефон” Бедстваща граблива птица в гр. 
Девня. РИОСВ - Варна 

Намереният екземпляр е от вида малък ястреб. Екземплярът е без видими 
фрактури. Същият е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, гр. 
Варна за лечение и отговорно пазене. 

8. 25.03.2013 г. “Зелен телефон” Бедстваща граблива птица в гр. 
Провадия. РИОСВ - Варна 

Намереният екземпляр е от вида малък сокол. Екземплярът е без видими 
фрактури. Същият е настанен в ОП “Зоопарк – Спасителен център”, гр. 
Варна за лечение и отговорно пазене.  
 

9. 25.03.2013 г. “Зелен телефон” 
Нерегламентирано сметище по АМ 
“Хемус”, преди надлеза за с. 
Игнатиево. 

РИОСВ – Варна 
 

Извършена е проверка. Сигналът е препратен на ОПУ – Варна и община 
Аксаково за предприемане на действия по компетентност. 

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

1. 04.03.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно сеч на 
дървета от вида чинар в ж.к. 
“Младост”, гр. Варна.   

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



2. 08.03.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно 
разтоварване на отпадъци на 
Пристанище Варна. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка, при която е установено извършване на легален 
трансграничен превоз на отпадъци, съобразен с изискванията на 
Регламент 1013/2006/ЕО относно превози на отпадъци и Закона за 
управление на отпадъците. 

3. 08.03.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно 
замърсявания в кв. Аспарухово. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 

компетентност. 

4. 12.03.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо за замърсяване на 
пътното платно с нефтопродукти от 
лек автомобил. 

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

5. 14.03.2013 г. Сигнално писмо 

Препратено сигнално писмо от 
МОСВ относно за замърсяване на 
гориста местност в кв. Аспарухово и 
незаконна сеч. 

Община Варна 

Извършена е проверка на място с гл. специалист “Екология” към район 
“Приморски”, общ. Варна. Представена е документация относно проекто 
бюджет на Общинско предприятие “Инвестиционна политика” – община 
Варна за дейности по почистване на дерета и канали на територията за 
2012 г. Като краен срок за настоящата година за тръжните процедури е 
май 2013 г. 

6. 14.03.2013 г. Жалба 
Жалба относно извършено 
преустройство на гараж в автосервиз 
в гр. Провадия. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка, при която е установено извършване на 
автосервизна дейност. Отпадъците, които се образуват се съхраняват в 
затворени съдове в работно хале. Не се констатира замърсяване с 
отпадъци. 

7. 15.03.2013 г. Сигнално писмо 

Препратено от МОСВ сигнално 
писмо за изземване на чернозем и 
заравяне на негово място на 
строителни отпадъци. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Предстои изясняване на обстоятелствата. 

8. 18.03.2013 г. Жалба 

Жалба относно изхвърляне на 
отпадъци от супермаркет 
непосредствено до локацията на 
фирмите. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка, при която не се констатира разпиляване и 
замърсяване с отпадъци. 

9. 22.03.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно отглеждане 
на хищна птица от гражданин в гр. 
Варна 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Описания в сигнала екземпляр, не е установен. 

10. 27.03.2103 г. Жалба Жалба относно липса на контейнери 
за отпадъци в с. Дъбравино. Община Аврен Жалбата е препратена до Община Аврен за предприемане на действия по 

компетентност. 

11. 29.03.2013 г. Жалба 
Жалба относно силна миризма на 
цианид на ул. “Велико Христов” № 
45. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е съвместна проверка с експерт от район “Одесос”. На 
посочения адрес не е установена миризма на цианиди. В района няма 
промишлени източници на емисии. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Март 2013 г. са 9 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 11 броя сигнали за месец Март 2013 г. 

           ДИРЕКТОР  

Румяна Радилова 


