
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 ЮЛИ 2016 ГОДИНА 

№ по 
ред Дата Постъпил 

сигнал Сигнал Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.07.2016 Зелен телефон 
В района на с. Тръстиково, общ. Аврен мирише на 
амоняк. Миризмата се усеща в часовете между 
18,30 и 23 часа. 

РИОСВ - Варна При извършената проверка не е установено разпространение на 
миризми. 

2 03.07.2016 Зелен телефон Намерен малък бухал със счупено крило. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът да остане за лечение в спасителен център. 

3 03.07.2016 Зелен телефон Труп на делфин на плажа пред хотел “Лилия”. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

4 03.07.2016 Зелен телефон Труп на делфин на централен плаж, гр. Варна, до 
заведение „Ментол“. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

5 05.07.2016 Зелен телефон 
На главния път в посока от с. Игнатиево към с. 
Доброгед е изхвърлено голямо количество тор. 
Носи се неприятна миризма в района. 

Община Аксаково Препратен по компетентност. 

6 06.07.2016 Зелен телефон Щъркел със счупени крака, с. Бързица, общ. 
Провадия. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е без фрактури в добро 
физиологично състояние. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.1 от ЗБР, екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида 
район. 

7 07.07.2016 Зелен телефон 
По р. Провадийска, в района на ж.п. спирка 
“Равна”, тече някаква мазнина, водата е побеляла. 
Има умряла риба. 

РИОСВ - Варна 

При извършената съвместна проверка с БДЧР Варна е установено, че 
замърсяването не е от източник разположен на територията на РИОСВ-
Варна, а идва по течението на реката от територията на РИОСВ – 
Шумен. 

8 08.07.2016 Зелен телефон Намерена ранена лястовица в гр. Варна. РИОСВ - Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е в добро физиологично състояние. 
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР, 
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район. 

9 10.07.2016 Зелен телефон 
В с. Баново и в кв. Акациите, гр. Белослав се носи 
силна миризма от свинекомплекса в с. Слънчево. 
Езерото в района на включване в дерето е силно 
замърсено. 

РИОСВ - Варна 

Извършена е незабавна проверка, при която е взета водна проба от 
водите заустващи в Харамийско дере. За допуснатото замърсяване 
срещу дружеството са предприети административно наказателни 
действия. 

10 10.07.2016 Зелен телефон Голямо количество мазут в морето, до кораб 
„Академик“. 

Басейнова дирекция 
„Черноморски 

район“ 
Препратен по компетентност. 



11 12.07.2016 Зелен телефон От Шабленско езеро към морето, по образувала се 
вада се стича вода в морето. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Преустановено е изтичанетно на водите с 

помоща на общ. Шабла. 

12 13.07.2016 Зелен телефон 
Комплекс “Романтика” – KK “Камчия”, северната 
част на плажната ивица, 5 бр. мъртви делфини с 
наранявания и разлагания. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

13 13.07.2016 Зелен телефон Намерено малко чухалче и доставено в зоопарка в 
гр. Варна. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът да остане за лечение в спасителен център. 

14 13.07.2016 Зелен телефон В сайта “Петел.бг” е публикувана статия за мъртъв 
делфин на рибарски плаж, гр. Варна. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

15 14.07.2016 Зелен телефон Сметището в гр. Провадия гори от няколко дни. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. Извършени са измервания за контрол на 
качеството на атмосферния въздух. Резултатите са в пределно 
дуспустимите концентрации. На оператора на депото са дадени 
предписания за запръстяване и ежедневни наблюдения. 

16 14.07.2016 Зелен телефон В комплекс “Романтика” в КК „Камчия“ на брега – 
мъртъв делфин. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

17 15.07.2016 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в КК “Св. Св. Константин 
и Елена”, до станцията на МВР, на 50 м. от буната. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

18 15.07.2016 Зелен телефон Разлив на мазни нефтени петна по плажа на КК 
“Камчия”. 

РИОСВ - Варна 
Морска 

администрация 
Басейнова дирекция 

„Черноморски 
район“ 

При извършената проверка не е установено наличие на мазут по 
плажната ивица и прилежащите територии. Сигнала е препратен по 
компетентност на БДЧР Варна и Морска администрация. 

19 16.07.2016 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в КК “Златни пясъци”, до 
ресторант „Старата къща“. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

20 16.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на IV та буна, гр. Варна. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

21 16.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин в КК “Камчия”, къмпинг „Рай“, в 
северната част на плажа, до бункера. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

22 16.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на южния плаж в с. Шкорпиловци. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

23 17.07.2016 Зелен телефон Намерен малък мъртъв делфин в гр. Варна, Алея 1, 
пред заведение “Рапонги”. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

24 19.07.2016 Зелен телефон Малък щъркел със счупен крак в с. Бозвелийско, 
общ. Провадия. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът да остане за лечение в спасителен център. 

25 19.07.2016 Зелен телефон Изхвърлена сода каустик на сметището в с. 
Карапелит, общ. Добричка. РИОСВ – Варна 

Дадени са предписания на кмета на община Добричка за отстраняване 
на допуснатото замърсяване. Същите са изпълнени в определения 
срок. 

26 19.07.2016 Зелен телефон Намерена малка лястовичка, гр. Варна, ж;к. 
“Чайка”. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът да остане за лечение в спасителен център. 



27 19.07.2016 Зелен телефон Намерени 3 малки кълвача в гр. Ген. Тошево. РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярите да останат за лечение в спасителен 
център. 

28 21.07.2016 Зелен телефон Труп на прасе, м-ст “Прибой”, на плажа под 
заведение „Даляна“. Община Варна Препратен по компетентност. 

29 22.07.2016 Зелен телефон 
Намерен ранен бързолет в гр. Варна, бул. “Цар 
Освободител” 150, в двора на средношколско 
общежитие „Михайл Колони“. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е в добро физиологично състояние. 
Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР, 
екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район. 

30 22.07.2016 Зелен телефон Намерен малък сокол в гр. Варна, ул. “Пейо 
Яворов” 19. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида черен бързолет. Дадено е 
разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР, екземплярът е 
пуснат на свобода в подходящ за вида район. 

31 22.07.2016 Зелен телефон Намерена лястовичка, която не може да лети, гр. 
Варна, ул. ”Селиолу” 40. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Птицата може да лети самостоятелно. Дадено 
е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР, екземплярът е 
пуснат на свобода в подходящ за вида район. 

32 24.07.2016 Зелен телефон Пред бл. 107, вх. 5, ж.к. “Младост” – ранена сова. РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е от вида кукумявка. Дадено е 
разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът да 
остане за лечение в спасителен център. 

33 26.07.2016 Зелен телефон При разтоварването на ечемика от камионите има 
голямо запрашаване, под моста, до ПЧМВ. РИОСВ – Варна При извършената проверка не е установено запрашаване извън 

територията на пристанищния терминал.  

34 26.07.2016 Зелен телефон От кемпер пред бл. 28, на ул. “Александър 
Дякович” текат фекални води. Община Варна Препратен по компетентност. 

35 26.07.2016 Зелен телефон На офицерския плаж водата е жълта на цвят, с 
неприятна миризма. 

Басейнова дирекция 
„Черноморски 

район“ 
РИОСВ – Варна 

Замърсяването е в следствие на аварирал магистрален водопровод. 
Водите с дебит 880л/сек. чрез Шокъров канал се заустват в Черно море 
в района на офицерски плаж. 

36 26.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа в кв. Галата. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

37 26.07.2016 Зелен телефон Каналът по ул.  “Мадара”, гр. Варна от няколко дни 
мирише на фекалии. Община Варна Препратен по компетентност. 

38 26.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа на с. Крапец. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

39 27.07.2016 Зелен телефон Джипове и кемпери на дюните на северен плаж, с. 
Дуранкулак. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

40 27.07.2016 Зелен телефон Труп на делфин на плажната ивица на с. Крапец, на 
север в посока Румъния. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

41 27.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на неохраняемия плаж между с. 
Шкорпиловци и р. Камчия. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

42 27.07.2016 Зелен телефон В КК “Камчия”, срещу комплекс „Балатон“ 2 трупа 
на делфини. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

43 28.07.2016 Зелен телефон Аварирала тръба между с. Кранево и КК “Албена”. 
Изтичат води, наводнен е черешов масив. 

Община Балчик и 
 В и К Добрич Препратен по компетентност на община Балчик и В и К Добрич. 



44 28.07.2016 Зелен телефон 5 бр. малки мъртви делфини на плажа на с. Езерец, 
общ. Шабла. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Намерен е 1 бр. мъртъв делфин, дадено е 
разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да 
остане на място. 

45 28.07.2016 Зелен телефон 2 бр. мъртви делфини, КК “Камчия” до къмпинг 
„Робинзон“. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

46 28.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на плаж “Кабакум”, срещу замъка. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

47 28.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа на КК “Ривиера”. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

48 28.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на централен плаж, гр. Варна, 
срещу “Кални бани”.  РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

49 29.07.2016 Зелен телефон 3 бр. мъртви делфини на плажа на къмпинг 
“Романтика”, КК „Камчия“. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

50 29.07.2016 Зелен телефон 
Замърсяване на плажната ивица и морската вода с 
отпадъци, на плажа на гр. Шабла и мъртви 
делфини. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Намерени са 3 бр. мъртви делфини, дадено е 
разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да 
останат на място. 

51 29.07.2016 Зелен телефон 
3 бр. мъртви делфини на плажа между с. Крапец и 
с. Езерец и 3 бр. на бункера при Тузлата на гр. 
Шабла. 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да останат на място. 

52 29.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин пред хотел “Палас” в КК „Слънчев 
ден“. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

53 29.07.2016 Зелен телефон В КК “Камчия”, на охраняемия плаж – мъртъв 
делфин. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен.  

54 29.07.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа до I  ва буна, гр. Варна. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен.  

55 30.07.2016 Зелен телефон Мъртви делфини (5-6 бр.) на най-северния плаж в 
с. Дуранкулак. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Намерени са 4 бр. мъртви делфини, дадено е 
разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да 
останат на място. 

56 31.07.2016 Зелен телефон Намерен малък бухал. РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.1 от ЗБР, екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида 
район. 

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

1 01.07.2016 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно 4 бр. мъртви делфини и 
разложена крава, както и разпръстнати боклуци на 
плажа на гр. Шабла. 

 
Сигналът е основателен. Намерени са 2 бр. мъртви делфини, дадено е 
разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да 
останат на място. 

2 04.07.2016 Сигнално писмо Сигнално писмо относно джипове, които паркират 
на плаж „Болата“, за да разтоварят джетове.  Сигналът е неоснователен. 



3 12.07.2016 Сигнално писмо 
Сигнално писмо от живущи в района на спирка 
„Писател“, гр. Варна относно изтичане на фекални 
води в района. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

4 15.07.2016 Жалба Жалба срещу цех за производство на дървени 
въглища в гр. Дългопол. Община Дългопол Препратена по компетентност. 

5 18.07.2016 Сигнално писмо Сигнално писмо относно неправилно третиране на 
битови и строителни отпадъци в с. Тополи. РИОСВ - Варна 

При извършената  проверка е констатирано замърсяване с битови 
отпадъци, за което на кмета на с. Тополи е дадено предписание за 
почистване. Същото е изпълнено в срок.  

6 19.07.2016 Сигнално писмо Сигнално писмо относно унищожаване на пътища 
и гори в близост до ПП „Златни пясъци“. ТП ДГС-Варна Препратено по компетентност. 

7 19.07.2016 Жалба 
Жалба относно разпространение на миризми, 
вследствие от дейността на ресторант „Мартини“, 
ул. „Никола Михайловски“ 24, гр. Варна. 

Община Варна Препратена по компетентност. 

8 26.07.2016 Жалба  Жалба относно пункт за вторични суровини, 
находящ се на ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна. 

РИОСВ – Варна 
ОД на МВР Варна Предстояща проверка. 

9 28.07.2016 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно наличие на отпадъци от 
машинно почистване на плажа на гр. Шабла, в 
близост до дюни. 

Община Шабла Препратена по компетентност. 

            

           За ДИРЕКТОР: /П/ 

               
              Инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ 
          
              Директор дирекция „КОС“ 
               
 
Съгласували: 
Директор дирекция КОС инж. Валери Станев ………………….........дата …………………......…. 2016 г. 
 
Директор дирекция ПД Христина Генова ……………………………….. дата ………………………… 2016 г. 
Обобщил: 
Мл. експерт Цветелина Ковачева ………..............…........дата ...........................……. 2016 г. 
………………….. 20 

  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 


