
 

РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ      
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 
МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.04.2013 г. 
 “Зелен телефон” Бедстващ лебед в гр. Генерал 

Тошево. РИОСВ - Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, гр. Варна за 
лечение и отговорно пазене. 

2. 02.04.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

Изхвърлени 11 купчини отработена 
медна шлака от бластиране в 
местност “Снежно поле”, общ. 
Суворово 

 РИОСВ – Варна 

Извършена е съвместна проверка с представители на областна 
администрация Суворово и кмета на с. Чернево. Установено е наличие на 
зърнест отпадъчен материал в насипно състояние. В момента на 
проверката не е установен извършителя на нарушението. Дадени са 
предписания на кмета на община Суворово за отстраняване на 
допуснатото замърсяване и уведомяване на РИОСВ-Варна в срок до 
31.05.2013 г. 

3. 04.04.2013 г. “Зелен телефон” Намерена малка сова в двора на Пета 
езикова гимназия, гр. Варна. РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в сигнала. 

4. 04.04.2013 г. “Зелен телефон” 

Умрели костенурки в езерцето на 
“Детски кът” в Морската градина, гр. 
Варна. Във водата има варел, от 
който се излива бяла течност. 

РИОСВ – Варна Обходена е територията на езерцето. Констатиран е един мъртъв 
екземпляр. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

5. 
 

08.04.2013 г. 
 

“Зелен телефон” Замърсяване с машинно масло на 
плажа на Трета буна, гр. Варна. РИОСВ – Варна Обходена е плажната ивица на Трета буна, гр. Варна, не е констатирано 

замърсяване с нефтопродукти. 

6. 08.04.2013 г. “Зелен телефон” 
Три умрели щъркела в нивите в 
землището на с. Богдан, общ. 
Добрич. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка. Намерени са три мъртви екземпляра от вида бял 
щъркел в напреднала форма на разлагане. Същите са оставени на мястото, 
където са открити. 

7. 12.04.2013 г. “Зелен телефон” Силна миризма на газ до ЖП-гарата 
в кв. Повеляново, гр. Девня. РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка на “Агрополихим” АД, гр. Девня. Не са 
констатирани аварии и наднормени концентрации по автоматичните 
системи за собствени непрекъснати измервания. 

8. 12.04.2013 г. “Зелен телефон” 
Вливане на фекални води във 
Варненско езеро, до моста на Стара 
гара. 

РИОСВ – Варна 
БДЧР 
Община Варна 

Извършена е съвместна проверка с Басейнова дирекция за управление на 
водите в Черноморския район. При огледа на езерото и Франга дерето в 
района не е установено визуално наличие на битово-фекални води и 
специфична миризма. По протежение на дерето е установено замърсяване 
с битови отпадъци, което затруднява нормалната проводимост на дерето. 
Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност. 

9. 12.04.2013 г. “Зелен телефон” 
Малка граблива птица на портала на 
“Учебно-производствен блок” в 
Технически университет, гр. Варна. 

РИОСВ – Варна 
 

Намереният екземпляр е от вида бухал. Екземплярът е в добър жизнен 
статус и е пуснат в подходящ за вида район. 



10. 13.04.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин в КК “Св. св. 
Константин и Елена”. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. Намереният мъртъв екземпляр е с дължина около 
2 м, в начален стадий на разлагане. Няма следи от насилствена смърт. 
Екземплярът е оставен на мястото, където е открит. 

11. 15.04.2013 г. “Зелен телефон” 

Мъртъв малък делфин в КК “Св. св. 
Константин и Елена”, на плажната 
ивица между хотел “Делфин 
Марина” и хотел “Бор”. 

РИОСВ – Варна Обходена е плажната ивица между хотел “Делфин Марина” и хотел “Бор”. 
Не е констатиран екземплярът, описан в сигнала. 

12. 16.04.2013 г. “Зелен телефон” 
Замърсяване с битови отпадъци на 
гората в района на новия гробищен 
парк “Север 2” в кв. Виница, по пътя 
за Аладжа манастир. 

РИОСВ – Варна 
Община Варна 

Извършена е проверка. Констатирано е замърсяване с битови отпадъци, за 
което е дадено предписание на кмета на Община Варна за почистване на 
замърсения район.  

13. 16.04.2013 г. “Зелен телефон” Нефтени отпадъци пред местност 
“Болата”, Резерват “Калиакра”. РИОСВ – Варна 

Извършена е незабавна проверка. При  огледа е установено, че по 
протежение на пясъчната територия в местността "Болата"  има  
замърсяване с отпадъци от нефтопродукти на площ  от  40  - 50 кв.м.  
Петната са с размери от 2 см до 20 см. В акватория на резервата няма 
видимо замърсяване с отпадъци от нефт и нефтопродукти. Не е установен 
причинителя на замърсяването. 

14. 17.04.2013 г. “Зелен телефон” Фекални води се стичат от шахта до 
Пикадили Парк към морето. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 

компетентност. 

15. 17.04.2013 г. “Зелен телефон” 
Замърсяване с битови отпадъци на 
дерето в централната част на гр. 
Балчик 

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

16. 17.04.2013 г. “Зелен телефон” 
На територията на завод “Метал” 
АД, гр. Варна се разтоварва голямо 
количество пластмасови отпадъци. 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка. За извършваната дейност дружеството има 
издаден регистрационен документ за дейности с отпадъци. 

17. 18.04.2013 г. “Зелен телефон” В източната част на с. Казашко се 
изсипват строителни отпадъци. Община  Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 

компетентност. 

18. 19.04.2013 г. “Зелен телефон” Замърсяване с отпадъци по пътя гр. 
Варна-с. Кичево, след ТВ кула. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. Констатирано е замърсяване със строителни, 
битови и масово разпространени отпадъци на терен за рекултивация, 
както и на съседни земеделски земи. За замърсяването на виновните лица 
е съставен АУАН. На кмета на община Варна са дадени предписания за 
предприемане на мерки за преустановяване на изхвърлянето на отпадъци 
в м-ст “Добрева чешма” и отстраняване на допуснатото замърсяване на 
прилежащата територия на черния път. 

19. 20.04.2013 г. “Зелен телефон” 
Пожар на Дуранкулашко езеро, под 
кулата за наблюдение, в северния 
край на рибарниците. 

РИОСВ - Варна 
Извършена е проверка, по време на която огънят вече е бил изгасен. 
Изгоряла е част от тревата до брега на езерото и ивица тръстика 
успоредно на брега с площ около 20 дка. 

20. 23.04.2013 г. “Зелен телефон” 
На около 50 м. от къмпинг “Космос”, 
Дуранкулашко езеро, от плажната 
ивица са изкопани около 10 куб. м 
пясък. 

Община Шабла 
РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка. Сигналът е препратен до кмета на Община Шабла 
за предприемане на действия по компетентност. 

21. 23.04.2013 г. “Зелен телефон” Сокол със счупено крило в гр. Варна, 
ул. “Топола” № 26. РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в сигнала. 

22. 26.04.2013 г. “Зелен телефон” В гр. Девня, кв. Повеляново от 
спукана тръба тече разсол. РИОСВ – Варна 

При извършената проверка е установено, че в 7.30 часа е възникнала 
авария, която е отстранена своевременно. За аварийната ситуация 
РИОСВ-Варна е уведомена по факс. 

23. 26.04.2013 г. “Зелен телефон” Горят гуми в гр. Варна, ул. 
“Селимински”, бл. 2, в дерето. РИОСВ - Варна Извършена е съвместна проверка с представители на ОД на МВР-Варна. 

Огнището е потушено своевременно. 
24. 26.04.2013 г. “Зелен телефон” Мишелов, който не може да лети в РИОСВ - Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, гр. Варна за 



гр. Варна, ул. “Феликс Каниц” № 52. лечение и отговорно пазене. 

25. 29.04.2013 г. “Зелен телефон” 

Нерегламентиран пункт за 
изкупуване на пластмаса и хартия в 
гр. Варна, ул. “Стоенчо 
Хаджииванов” № 5. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. За извършваната дейност дружеството има 
издаден регистрационен документ за дейности с отпадъци. 

26. 29.04.2013 г. “Зелен телефон” 

Засипване на дере с изкопни земни 
маси в северната част на КК 
“Камчия”, по пътя за къмпинг 
“Романтика”, преди заведение 
“Захарче”. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Дерето е засипано в територията на почивната 
база. Поканен е представител за изясняване на обстоятелствата. 

27. 30.04.2013 г. “Зелен телефон” Излива се бетон на плажа на 
“Фичоза”, гр. Варна. РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

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

1. 01.04.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно включване 
на битово-фекални води в дъждовна 
канализация, находяща се в жк. 
Трошево, вследствие на промяна на 
трасето на канализационната мрежа. 

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

2. 01.04.2013 г. Сигнално писмо 

Препратено сигнално писмо от 
Община Варна относно изхвърляне 
на медицински отпадъци в 
контейнери за битови, разположени 
на ул. “Братя Миладинови” и ул. 
“Иван Драсов”, гр. Варна. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка на медицинските заведения в близост. Към 
момента на проверката не се констатира наличие на медицински 
отпадъци в сметосъбиращите съдове. 

3. 03.04.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно 
нерегламентирано микросметище 
върху общински полски имот в с. 
Каблешково, общ. Тервел. 

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

4. 04.04.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно 
замърсяване на атмосферния въздух 
в с. Каменар от автобояджийна 
камера. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. Обектът има издадено удостоверение за 
въвеждане в експлоатация и разрешение за строеж от гл. архитект на 
район “Приморски”. Дружеството има извършени собствени периодични 
измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от дейността на бояджийните камери. Резултатите са в нормите за 
допустими емисии. Образуваните отпадъци се съхраняват разделно в 
обособени зони. Не са констатирани замърсявания на компонентите и 
факторите на околната среда. 

5. 04.04.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно незаконно 
депо за отпадъци в местност 
“Добрева чешма”, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка. Констатирано е замърсяване със строителни, 
битови и масово разпространени отпадъци на терен за рекултивация, 
както и в съседни имоти. Установена е собствеността на замърсените 
имоти и е съставен АУАН на отговорните лица. На кмета на община 
Варна са дадени предписания за предприемане на действия по 
преустановяване на изхвърлянето на отпадъци в м-ст “Добрева чешма” и 
отстраняване на допуснатото замърсяване на прилежащата територия на 
черния път. 

6. 08.04.2013 г. Жалба 

Жалба относно експлоатация на 
бензиностанция и газостанция в 
района на зеленчуковата борса, гр. 
Варна без издаден Акт 16. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка, при която не е установено нарушение на 
екологичното законодателство. 



7. 10.04.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно 
замърсяване на атмосферния въздух 
с прах от извършващи се строителни 
дейности в жк. “Бриз”, гр. Варна. 

Район “Приморски” 
РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на посочения в сигнала адрес, където в строеж е 
жилищна сграда. От данните на информационната табела е видно, че 
фирмата притежава разрешително за строеж. В момента на проверката на 
строежа няма работници и не се извършват дейности. Не се наблюдава 
запрашаване на въздуха. Сигналът е препратен до кмета на Район 
Приморски за предприемане на действия по компетенции. 

8. 12.04.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно отглеждане 
на зайци на паркинг. 

Община Варна 
ОДБХ – Варна 

Сигналът е препратен до кмета на Община Варна и директора на ОДБХ-
Варна за предприемане на действия по компетентност. 

9. 15.04.2013 г. Жалба 

Жалба относно образувано 
нерегламентирано сметище и 
периодично замърсяване с отпадъци 
на територията на м-ст “Клисе баир”. 

РИОСВ – Варна 
Община Варна 

Извършена е съвместна проверка с представител на община Варна. 
Установено е замърсяване със строителни и битови отпадъци. Дадено е 
предписание на община Варна за почистване на допуснатото замърсяване. 

10. 16.04.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно извършване 
на превоз на опасни товари с честота 
10 коли на час, преминаващи по 
общински път в района на хижа 
“Черноморец”, район “Аспарухово”.  

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

11. 16.04.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно 
унищожаване на старо дърво в гр. 
Варна, м-ст “Св. Никола”, ул. 
“Христина Хранова” № 11. 

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

12. 18.04.2013 г. Жалба 
Жалба относно имот в кв. Виница, м-
ст “Маница”, превърнат в 
нерегламентирано сметище. 

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

13. 22.04.2013 г. Сигнално писмо 

Препратено сигнално писмо от 
Басейнова дирекция, гр. Плевен 
относно умряла риба в поток в 
близост до яз. Николаевка, с. Левски, 
общ. Суворово. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не са установени източници на 
замърсяване от промишлен и битов характер в района. 

14. 22.04.2013 г. Жалба 

Жалба относно изтичане на битово-
фекални отпадъчни води в частен 
имот, находящ се на ул. “Мъглиж”, 
гр. Игнатиево. 

Община Аксаково Жалбата е препратена до Община Аксаково за предприемане на действия 
по компетентност. 

15. 25.04.2013 г. Сигнално писмо 

Препратено сигнално писмо от 
Басейнова дирекция, гр. Плевен 
относно замърсяване на 
повърхностен воден обект дере 
“Рилци” с отпадни води. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка на място. Установено е замърсяване с джибри 
между имота и дерето. Предстои предприемане на административни 
действия. 

16. 26.04.2013 г.  Сигнално писмо Сигнално писмо относно 
замърсяване на ЗМ “Ятата”. РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

17. 26.04.2013 г.  Сигнално писмо Сигнално писмо относно незаконна 
автомивка в гр. Белослав. 

Община Белослав  
Басейнова дирекция за 
управление на водите в 
черноморски район с 
център Варна 

Сигналът е препратен до кмета на Община Белослав и директора на 
БДЧР-Варна за предприемане на действия по компетентност. 



18. 26.04.2013 г. Жалба 

Жалба относно пристрояване на 
метална конструкция в зелената 
площ на кръстовището между ул. 
“Любен Каравелов” 31 и ул. “Васил 
Друмев”. 

РИОСВ - Варна Сигналът е препратен до кмета на Община Варна за предприемане на 
действия по компетенции. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Април 2013 г. са 27 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 18 броя сигнали за месец Април 2013 г. 

           ДИРЕКТОР: /П/ 

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 

 


