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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 ЮЛИ 2013 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.07.2013 г. “Зелен телефон” Запалено е сметището в гр. Белослав и 
обгазява селището. Община Белослав Сигналът е препратен до Община Белослав за предприемане на 

действия по компетентност. 

2. 04.07.2013 г. “Зелен телефон” 
Носи се неприятна миризма от инсталация за 
сепариране на отпадъци, собственост на 
фирма “Екоинвест”, с. Езерово. 

 РИОСВ – Варна 

Извършен е обход на района по границата на с. Eзерово, общ. 
Белослав. В непосредствена близост до района, в който се усеща 
миризмата се намира инсталацията за механично биологично 
третиране на битови отпадъци. Извършена е проверка на същата, 
при което не е установено отклонение от нормалния 
експлоатационен режим. 

3. 05.07.2013 г. “Зелен телефон” Намерен бедстващ чухал в гр. Варна, ул. 
“Константин Величков” № 63. РИОСВ - Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 

гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

4. 05.07.2013 г. “Зелен телефон” Намерено свраче в безпомощно състояние. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 
гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

5. 05.07.2013 г  “Зелен телефон” 
Изгорено гнездо на щъркели със счупени 
крайници от падането им от гнездото в с. 
Николаевка. 

РИОСВ – Варна 

В гнездото са се намирали четири щъркела, единия от които 
умира при падането от стълба. Останалите три са в добър 
жизнен статус и са настанени в Центъра за защита на природата 
и животните в гр. Добрич за лечение и отговорно пазене. 

6. 05.07.2013 г “Зелен телефон” Мъртъв делфин на стълбите на Първа буна, 
гр. Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 

7. 07.07.2013 г “Зелен телефон” Намерена малка чайка в гр. Варна. РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка. Констатираният екземпляр е от вида 
Сребриста чайка (гларус), който не попада в обхвата на Закона 
за биологичното разнообразие. 

8. 08.07.3013 г. “Зелен телефон” Прилепи на терасата на жилищен блок в гр. 
Варна, бул. “Княз Борис І” № 101. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не са констатирани екземплярите, 

посочени в сигнала. 

9. 09.07.2013 г. “Зелен телефон” Кълвач със счупено крило в гр. Варна, до 
Колхозен пазар. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 

гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

10. 09.07.2013 г. “Зелен телефон” 
Носи се силна миризма от пункт за вторични 
суровини в гр. Варна, ул. “Стоенчо 
Хаджииванов” № 3. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка, по време на която обектът е бил 
затворен. Не е установено наличие на неприятна миризма в 
района. 

11. 09.07.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа пред хотел 
“Азалия”, КК “Св. св. Константин и Елена”. РИОСВ – Варна 

Обходена е плажната ивица пред хотел „Азалия“, КК „Св. св. 
Константин и Елена“. Не е констатиран екземпляра описан в 
сигнала. 



12. 10.07.2013 г. “Зелен телефон” Намерени две малки сови в гр. Варна, кв. 
Чайка, бл. 61, вх. В,. РИОСВ – Варна Екземплярите са настанени в ОП “Зоопарк - Спасителен 

център”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

13. 10.07.2013 г. “Зелен телефон” Намерен ранен черен бързолет в гр. Варна, до 
Вятърна мелница. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 

гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

14. 10.07.2013 г. “Зелен телефон” 
След спирка “Журналист”, гр. Варна от 
строеж се излива мръсна вода, която тече през 
плажа и се влива в морето. 

РИОСВ – Варна 

След извършен оглед на обекта е установен изграден временен 
водопровод, от който се ползва вода за измиване на съоръжения 
и техника в района на обекта. Отпадъчните води, формирани от 
измиването се отвеждат по отводнителен канал и се заустват в 
морето. Дадени са две предписания на изпълнителния директор 
на дружеството – да се преустанови изтичането на отпадъчни 
води и да не се допуска изтичане на отпадъчни води, формирани 
от обекта в морето. 

15. 11.07.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на къмпинг “Камчия”, пред 
комплекс “Романтика”. РИОСВ – Варна Констатираният мъртъв екземпляр е в напреднал стадий на 

разлагане. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

16. 11.07.2013 г. “Зелен телефон” Изтичане на отпадъчни води от шахта в 
района на м-ст “Фичоза”, до хижа “Ветеран”. РИОСВ - Варна 

При извършен оглед в района пред хижа „Ветеран“ е 
констатирано наличие на ревизионна шахта. Не е констатирано 
включване на води с друг характер към потока. 

17. 11.07.2013 г. “Зелен телефон” Птица в безпомощно състояние в гр. Варна, 
ул. “Юрий Венелин” № 22. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 

гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 
18. 17.07.2013 г. “Зелен телефон” Намерена малка граблива птица, която не 

може да лети в гр. Балчик. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 
гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

19. 19.07.2013 г. “Зелен телефон” Карат се джипове по дюните на 
Дуранкулашко езеро. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не са констатирани нарушители. 

20. 22.07.2013 г. “Зелен телефон” 
Нерегламентирано сметище на ул. “Петко 
Стайнов”, кв. Победа, гр. Варна. Всяка събота 
имота се затрупва със строителни отпадъци. 

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

21. 22.07.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа в КК “Камчия”, 
между ресторанти “Панорама” и “Олимп”. РИОСВ – Варна 

Обходена е плажната ивица между ресторанти “Панорама” и 
“Олимп” в КК “Камчия”. Не е констатиран екземпляра описан в 
сигнала. 

22. 25.07.2013 г. “Зелен телефон” Намерен ранен сокол до зоологическата 
градина в гр. Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 

23. 26.07.2013 г. “Зелен телефон” 
Системно извозване на строителни отпадъци 
и земни маси в частен имот на ул. “Петко 
Стайнов”, кв. Победа, гр. Варна. 

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

24. 26.07.2013 г. “Зелен телефон” Намерен сокол със счупено крило срещу 
зоологическата градина в гр. Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 

25. 26.07.2013 г. “Зелен телефон” В района на ж.к. “Вл. Варненчик” до бл. 20 се 
носи миризма на газ. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. Не е установена миризма на газ. 
Газоразпределителната мрежа на блока е в нормална 
експлоатация. Няма течове и изпускане на газ. 

26. 30.07.2013 г. “Зелен телефон” Шест джипа на дюните на Дуранкулашко 
езеро. РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Във връзка със сигнала е съставен 

констативен протокол. 

27. 31.07.2013 г. “Зелен телефон” Ранен щъркел, паднал от гнездо в с. Нова 
Камена, общ. Тервел. РИОСВ - Варна Извършена е проверка, при която е установено, че екземплярът 

описан в сигнала е мъртъв. 

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

1. 05.07.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно замърсяване на 
Шокъров каанал, вливащ се в Черно море. РИОСВ – Варна 

На 05.07.2013 г. е извършена проверка на място, при която е 
установено, че техническото съоръжение за механично 
задържане на твърди компоненти – решетки три броя е 
почистено. 



2. 08.07.2013 г. Жалба 

Жалба относно местодомуване на камиони за 
сметосъбиране, съхранение на контейнери за 
смет и тяхното измиване в близост до 
жилищни блокове в гр. Варна, ж.к. “Изгрев”. 

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

3. 10.07.2013 г. Жалба 

Жалба относно разпространение на 
неприятни миризми от дейността на 
преместваем търговски обект на ул. “Васил 
Априлов” № 6, гр. Генерал Тошево. 

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

4. 11.07.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно унищожени табели в 
м-ст “Лимана” и “Ракитника” и наличие на 
каравани в местността. 

Регионална дирекция по 
горите - Варна 

Извършена е проверка на място. Сигналът е препратен до 
Регионалната дирекция по горите – Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

5. 11.07.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно разлив от завода за 
преработка на отпадъци в с. Езерово, 
изтичането е от преляла шахта. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. Установено е заблатяване с 
отпадъчни води от преляла ревизионна шахта. На дружеството е 
дадено предписание да почисти и възстанови замърсения 
участък. 

6. 11.07.2013 г. Сигнално писмо 
Препратено сигнално писмо от РЗИ – Варна 
относно изтичане на фекални води на плажа 
на Четвърта буна, гр. Варна. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка в района на Четвърта буна. Не е 
констатирано изтичане на битово-фекални води. 

7. 16.072013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно струпване на голямо 
количество земна маса от строителен обект в 
гр. Варна, кв. Възраждане, ул. “Йордан 
Тодоров” № ². 

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

8. 22.07.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно изсечена 
растителност и изградена конна база в 
близост до КК “Русалка” и езеро Тауклиман. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка, при която е установено, че за временната 
постройка има издадено разрешение от главния архитект на 
Община Каварна. На поляната до навеса не е констатирана сеч 
на дървета. 

9. 23.07.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване на 
атмосферния въздух в района на ДКЦ “Чайка” 
от открито барбекю. 

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

10. 29.07.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно изхвърляне на 
отпадни води в градската канализация и 
изсичане на растителност в ЗПЗ, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място, при която не е установено 
нерегламентирано заустване на отпадъчни води. 

11. 30.07.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно намерени три 
мъртви делфина на плажа на Шкорпиловци. РИОСВ-Варна Извършена е проверка. Обходен е плажа на с. Шкорпиловци. Не 

са констатирани екземплярите описани в сигнала. 

12. 31.07.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно нарушения в 
защитена зона “Калиакра”. РИОСВ-Варна Извършена е проверка. Констатирано е, че теренът описан в 

сигнала представлява обработваеми земи. 

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

електронна поща, жалби и сигнални писма са 12 броя сигнали за месец Юли 2013 г. 

           ДИРЕКТОР:  

 

 


