
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   
Министерство на околната среда и водите              
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

 

 
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ МАЙ 2015 ГОДИНА 

 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

54. 07.05.2015 “Зелен телефон” 
На сметището в с.Победа, общ.Добрич има 
пожар , горят се кабели и пластмаса.Усеща се 
задушлива миризма. 

Община Добричка 
РИОСВ – Варна 

Сигналът е препратен на община Добричка за предприемане 
действия по компетентност.  

55. 07.05.2015 “Зелен телефон” 
В защитена местност „Ятата“ край 
гр.Белослав се разорава със селскостопанска 
техника. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът основателен. Предприети са действия за издирване на 
виновните лица. 

56. 08.05.2015 “Зелен телефон” 
Леспорт, под складовете на фирма „Бон 
Марин“ в изорана нива  има 80-90 броя 
пеликана. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е неоснователен. 

57. 08.05.2015 “Зелен телефон” 
Намерен ранен сокол в гр.Провадия. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е неоснователен.  

58. 11.05.2015 “Зелен телефон” 
Умрял делфин до моста в комплекс „Златни 
пясъци“  Община Варна 

Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

59. 15.05.2015 “Зелен телефон” 

В гр.Добрич, на улица „Баба Тонка“ №4 и на 
бул.“Русия“ №130, се държат в плен птици от 
различни видове – зеленики, син синигер и 
др. 

РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. 

60 18.05.2015 “Зелен телефон” Умрял делфин между 3-4 буни в гр.Варна РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

61 18.05.2015 “Зелен телефон” 

На паркинга пред оградата на болница „Св. 
Марина“, до метан станцията има 
нерегламентирано сметище за строителни 
отпадъци. 

Община Варна  
РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. Отпадъците са събрани за 
транспортиране, във връзка с кампанията “Да изчистим 
България”.  

62      18.05.2015 “Зелен телефон” 
Убит делфин с рана на главата пред хотел 
„Сириус“ в комплекс „Св. Св. Константин и 
Елена“ 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е неоснователен. 



63 19.05.2015 “Зелен телефон” Умрял делфин на южния плаж. РИОСВ – Варна Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

64 20.05.2015 “Зелен телефон” 
В комплекс „Албена“, пред хотел Калиакра“, 
намерен умрял делфин. Община Балчик 

Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

65 20.05.2015 “Зелен телефон” 

В местност „Мишона“, гр.Варна, върху терен 
, който е бил отреден за сметище, а вече с 
разрешително ЗНПБ – 8678/14.06.2010 год се 
извършва рекултивация. Засипват се 
строителни отпадъци 

Община Варна  
РИОСВ – Варна 

Теренът е предназначен за рекултивация и има съгласуван от 
МОСВ проект. На изток, на границата на имота с прилежащия 
черен път, има изхвърлени битови отпадъци (пластмасови 
бутилки, дрехи и др.) в обем ~ 0,5 м3. Нарушителят не е 
установен. Дадени са предписания за почистване на 
замърсяванията и обозначаване граничните точки на терена за 
рекултивация. 

66 21.05.2015 “Зелен телефон” Умрял делфин на плажа в Кранево. РИОСВ – Варна Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

67 21.05.2015 “Зелен телефон” 
Сигнал, относно използване на 
нерегламентирани торбички /тип потник/ на 
Колхозен пазар и Рибна борса 

РИОСВ – Варна 
Предстои извършване на проверки.   

68 22.05.2015 “Зелен телефон” 
Умрял делфин пред хотел „Мелия“ до 
заведение „Лабалена“, спасителен пост №14, 
комплекс „Златни пясъци“. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

69 25.05.2015 “Зелен телефон” 
Умрял делфин на трета буна – Варна. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

70 25.05.2015 “Зелен телефон” 
На плажа, пред парк Аспарухово, под 
заведение Кометата има умрял делфин. РИОСВ – Варна 

Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

71 26.05.2015  “Зелен телефон” 
Умрял делфин на плажа в Кранево 

РИОСВ – Варна 
Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

72 26.05.2015 “Зелен телефон” 

Кравеферма в с.Смолница, изхвърля отпадни 
води и фекалии в язовир между с.Средна 
смолница и с.Козлодуйци, общ.Добрич РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Установено е замърсяване с торова 
маса на дере. Изтичане на отпадъчни води не е установено. 
Причина за допуснатото замърсяване е замръзване на участък 
от тръбопровода транспортиращ течната фракция през зимния 
сезон. За допуснатото замърсяване е съставен АУАН  от 
община Добричка.  

73 28.05.2015 “Зелен телефон” 
Намерен мъртъв делфин на плажната ивица, 
между първа и втора буна, до топлата вода, 
гр. Варна 

РИОСВ-Варна 
Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

74 29.05.2015 “Зелен телефон” 
С багер се изсипва пръст в р.Камчия в 
землището на КК „Камчия“, в имот 
собственост на „Пристин“ ООД 

РИОСВ-Варна 
Сигналът основателен. Дадено е предписание за спиране на 
дейността. Съставен е АУАН на “Пристан” ЕООД. 

75 29.05.2015 “Зелен телефон” 

От бивша кариера в с.Ново Оряхово се 
изнасят пръст и пясък с тежка техника, 
замърсяване на въздуха. 

Община Долни чифлик  
 

Извършена е проверка на място. Не се констатира замърсяване 
на атмосферния въздух. Дейностите са от компетенциите на 
кмета на общината, за което при проверката е уведомен и 
жалбоподателя. 



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

1. 11.05.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно замърсяване на 
водата в акваторията на Черно море в района 
на местност Фичоза до хижа Ветеран  РИОСВ-Варна 

БДЧР Варна 
Извършена е съвместна проверка с БДЧР Варна. Не е 
установен брегови източник на замърсяване. 

2. 21.05.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно незаконна 
търговия със защитени видове от 
България. 

РИОСВ-Варна 
 Сигналът е неоснователен. 

3. 21.05.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо за ползване на 
общински терени, необходими за 
изпълнение на поръчката на демонтаж на 
старата естакадаи построяването на нова 
на нос Шабла. 

РИОСВ-Варна 
Община Шабла 

Извършена е проверка на място, при която е установено, че на 
цитираната площадка няма налични инертни материали за 
производство на строителни смеси. Бетоновият възел не е 
монтиран. Дейността на площадката е разрешена от 
общинските органи. До кмета на община Шабла е изпратено 
писмо за извършване на контрол с цел недопускане 
замърсяване на околната среда. 

4. 25.05.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно замърсяване на 
плажа на Черноморец край Варна с 
нефтени отпадъци. 

БДЧР Варна 
Морска администрация 

При извършената проверка не е установен брегови източник. 
Сигналът е препратен на Морска администрация. 

5. 29.05.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо за високо ниво на 
подпочвени води и навлизане на стада 
крави, които пречат и се заблатява 
района в с. Козлодуйци, община Добрич. 

Община Добричка Сигналът е оттеглен своевременно от подателя. 

           ДИРЕКТОР: 

             инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 
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