
 

  
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 ЮЛИ 2011 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

128. 04.07.2011г. 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен мъртъв делфин на плажа до 
почивна станция на МВР Ривиера, гр. 
Варна. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
мл. експерт “БР”- А. 
Бакалов 

На плажната ивица до почивна станция на МВР, КК” Златни пясъци” 
е намерен мъртъв екземпляр от вида обикновен делфин в напреднал 
стадий на разлагане. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР същия е 
оставен на мястото, където е намерен. Сигналът е основателен. 

129. 04.07.2011г. 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен малък бухал със счупен 
крак в детския кът в Морска градина, 
гр. Варна. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” – мл 
.експерт “ЗТ”- А. 
Бакалов 

В района на Морска градина, гр. Варна е намерен млад екземпляр от 
вида “Бухал”. Птицата е с добър жизнен статус. На основание чл.39, 
ал.2, т.4 от ЗБР същата е пусната в района, където е намерена. 
Сигналът е основателен. 

130. 05.07.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Разкомплектоване на автомобили в 
гр. Добрич, ул. “Агликина поляна” 
№18 и №60. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ” –  
ст. експерт “УПОО”- 
Ю. Златева 

Сигналът е основателен. Дадени са две предписания със срок 
05.08.2011 г. за преустановяване приемането на ИУМПС. 

131. 06.07.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В Южна промишлена зона на гр. 
Варна, на територията на “Трансинс” 
се горят гуми. 

 Отдел  
“КАВ и КПКЗ” – ст. 
експерт “УПОО”- Д. 
Машкарова 

След извършен обход на прилежащите площадки не е установено 
наличие на следи от изгаряне на гуми и огнищата им. На площадка с 
ПИ № 10135.5501.68 с три оксижена се извършва раздробяване на 
едрогабаритна скрап, при което са възможни инцидентни запалвания, 
водещи до локално замърсяване на околната среда. Лицата, 
извършващи газовото рязане притежават свидетелства за 
правоспособност.   

132. 11.07.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Щъркел със счупено крило е намерен 
в м-ст Пещерите, гр. Белослав. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
мл. експерт “БР”- С 
Кръстева 

В лозов масив, м-ст “Пещерите”, гр. Белослав е намерен екземпляр от 
вида “бял щъркел” в безпомощно състояние.Птицата е с наранено 
крило, като част от лявото крило е с ампутирана върхова част. Птицата 
настанена за лечение в ОП “Зоопарк – Спасителен център” – Варна. 
Видът “бял щъркел” е включен в Приложение 3 на ЗБР. Сигналът е 
основателен. 



133. 11.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На плажа в кв. Галата, гр. Варна е 
намерен мъртъв делфин. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
мл. експерт “БР”- С 
Кръстева 

На плажната ивица в кв. Галата, гр. Варна е намерен мъртъв екземпляр 
от вида “делфин”. Същият е с дължина 1,50 м, в начална фаза на 
разлагане. По тялото на делфина не са констатирани видими следи от 
рибарски мрежи или други наранявания. Видът “Делфин” е включен в 
Приложение 3 на ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР, същия е 
оставен на мястото, където е намерен. 

134. 11.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерена безпомощна лястовица в 
кв. Виница, гр. Варна. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
мл. експерт “БР”- А. 
Бакалов 

В района на кв. Виница, гр. Варна е намерен млад екземпляр от сем. 
“лястовици”. Птицата е в добър жизнен статус, без видими външни 
наранявания. Същата е пусната в подходящ район. Сигналът е 
основателен. 

135. 11.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Щъркел със счупено крило е намерен 
до ЖП гара гр. Вълчи Дол. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
мл. експерт “БР”- А. 
Бакалов 

В района на ЖП-гара гр. Вълчи дол е намерен екземпляр от вида “бял 
щъркел” с наранено крило. Птицата не позволява да бъде уловена. На 
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР, същата е оставена на мястото, където 
е намерена. Видът “бял щъркел” е включен в Приложение 3 на ЗБР. 
Сигналът е основателен. 

136. 13.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В кв. Галата, на територията на 
бившето сметище в м-ст Зеленика се 
изхвърлят отпадъци. 

 Отдел  
“УО, В и ВФФ” – 
гл.експерт - Р. Ариф 

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

137. 15.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен мъртъв делфин в началото 
на плажа на с. Крапец. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. специалист “ЗТ”- 
Г. Метров 

На плажната ивица на с. Крапец, общ. Шабла е намерн мъртъв 
екземпляр от вида “Афала”. По тялото на делфина не са констатирани 
видими следи от мрежи и др. наранявания. Екземплярът е в напреднал 
стадий на разлагане.  Видът “Афала” е включен в Приложение 3 на 
ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР, същият е оставен на мястото 
където е намерен. Сигналът е основателен. 

138. 18.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Щъркел виси от гнездо със закачено 
за крило в с. Млада Гвардия. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
мл. експерт “БР”- А. 
Бакалов 

От направения оглед на две щъркелови гнезда в с. Млада гвардия, 
общ. Ветрино, не е установен бедстващ екземпляр от вида “бял 
щъркел”. Сигналът е неоснователен. 

139. 18.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В гр. Балчик е намерен екземпляр от 
вида “орел змияр” в лошо 
здравословно състояние. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

Намерен е екземпляр от вида “Орел змияр” в безпомощно състояние. 
По тялото на птицата не са констатирани видими външни 
наранявания, но същата отказва да лети. Видът “Орел змияр” е 
включен в Приложение 3 на ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР, 
същата е настанена за лечение в ОП “Зоопарк – спасителен център”-
Варна. Сигналът е основателен. 

140. 18.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На плажа в Аспарухово се носи 
миризма на мръсен канал. 

 Отдел  
“УО, В и ВФФ”- гл. 
експерт “КОВ от ЛП и 
СС” -  М. Милкова 

При огледа не е констатирано заустване на отпадъчни води от брегови 
източник в морето. 

141. 18.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Обгазяване с черни димове зад 
болница “Св. Марина”, над вилната 
зона. 

Отдел  
“КАВ и КПКЗ” – ст. 
експерт”ЕПД” -  Б. 
Павлова 

При проверката не са констатираха облаци черен дим. Установяването 
на източника на замърсяване е затруднено, поради труднодостъпния 
терен. 



142. 19.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Сметище в близост до жилищен блок 
в Общежитие 1, ул. “Родопи” № 1 
между Албена и Оброчище.  

 Отдел  
“УО, В и ВФФ” – 
гл.експерт - Р. Ариф 

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

143. 20.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерена малка граблива птица в кв. 
Виница, ул. “Ал. Кръстев” № 15 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
мл. експерт “БР”- А. 
Бакалов 

В района на кв. Виница е намерен екземпляр от сем. “Бързолетови”. 
Птицата е във видимо добро състояние. На основание чл.39, ал.2, т.4 
от ЗБР, същата е пусната в подходящ район. Сигналът е основателен. 

144. 20.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен мъртъв делфин на плажа на 
Почивка. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
мл. експерт “БР”- А. 
Бакалов 

Обходен е районът по черноморското крайбрежие в м-ст “Почивка”, 
гр. Варна, при което не е открит мъртъв екземпляр от вида “Делфин”. 
Сигналът е неоснователен. 

145. 22.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Кафява вода се влива в морето от 
Шокъровия канал (канала на 
Офицерски плаж). 

 Отдел  
“УО, В и ВФФ” – 
ст.експерт - С. Русева 

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

146. 
 

25.07.2011 г. 
 
 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Мъртъв делфин на южния плаж до 
игрището за волейбол, гр. Варна. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

Обходен е районът “Южен плаж”, гр. Варна, при което не е намерен 
мъртъв екземпляр от вида “Делфин”. Сигналът е неоснователен. 

147. 25.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Мъртъв делфин в КК “Златни 
пясъци”, пред хотел “Иберостар”. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

На плажната ивица пред хотел “Иберостар”, КК “Златни пясъци” е 
намерен мъртъв екземпляр от вида “Делфин”. Констатирано е, че 
липсват гръдните перки на делфина. Видът е включен в Приложение 3 
на ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР, същия е оставен на 
мястото, където е намерен. Сигналът е основателен. 

148. 25.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен мъртъв малък делфин под 
басейна на южния плаж. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

Обходен е районът “Южен плаж”, гр. Варна, при което не е намерен 
мъртъв екземпляр от вида “Делфин”. Сигналът е неоснователен. 

149. 25.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерена малка дива птица до Руско 
училище, гр. Варна. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

В района на Руското училище, гр. Варна е намерен млад екземпляр от 
вида “Горска ушата сова”. Птицата е във видимо добро състояние. 
Съгласно чл. 39 ал.2 т.3 от ЗБР е пусната в подходящ за вида район. 
Видът “Горска ушата сова” е включен в Приложение 3 на ЗБР. 
Сигналът е основателен. 

150. 26.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Мъртъв делфин на южния плаж до 
игрището за волейбол, гр. Варна. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

В района на “Южен плаж”, гр. Варна са намерени 2 мъртви 
екземпляра от вида “Делфин”. Екземплярите са в напреднал стадий на 
разлагане. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, същите са оставени 
на мястото, където са намерени. Сигналът е основателен. 

151. 27.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Малка сова паднала от дърво в кв. 
Възраждане, бл.40, вх.2, ет.1, ап.36. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

В района на кв. Възраждане, гр. Варна е намерен млад екземпляр от 
вида “Горска ушата сова”. Птицата е във видимо добро състояние и на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, същата е оставена в района, където 
е намерена. Видът е включен в Приложение 3 на ЗБР и е пусната в 
района, където е намерена. Сигналът е основателен. 



152. 28.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерена малка кукумявка в кв. 
Възраждане 1, ул. “Иван Кацарски”, 
до Супер Маркет 200. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

В района на кв. Възраждане, гр. Варна е намерен млад екземпляр от 
вида “Горска ушата сова”. Птицата е във видимо добро състояние и на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, същата е оставена в района, където 
е намерена. Видът е включен в Приложение 3 на ЗБР и е пусната в 
района, където е намерена. Сигналът е основателен. 

153. 28.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Гъст дим, придружен от тежка 
миризма от ТЕЦ – Варна. 

Отдел  
“КАВ и КПКЗ” – ст. 
експерт”ЕПД” -  Б. 
Павлова 

Повишените концентрации основно на общ прах (сажди) са в 
следствие въвеждане в експлоатация на котлоагрегат №1 на ТЕЦ- 
Варна. Режимът е преходен и се извършва на работно гориво – мазут, 
като постепенно се преминава към смесено изгаряне на мазут и 
въглища до достигане на установен технологичен режим на работа. 
През този преходен период електрофилтрите не могат да бъдат 
експлоатирани, на което се дължат повишените концентрации на 
прах. Също така автоматичната система за СНИ не отчита данни. 
След достигане на установен режим на работа на котлоагрегат 1, 
резултатите по контролираните замърсители са в обичайните си 
стойности. 

 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 05.07.2011 г. Сигналът е постъпил 

по електронната поща. 
Сигнално писмо за 
нерегламентирано сметище, 
разположено на Варненското плато 
над м-ст “Сотира”. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”- ст. 
експерт “КТПО” Д. 
Илиева 

Образувано е нерегламентирано сметище от битови  и строителни 
отпадъци на площ не по-малко от 2 дка, в непосредствена близост до 
находище за пясък “Маница”. В момента на проверката не е 
установено горене на отпадъци, но се наблюдават следи от изгаряне. 
Не е установено замърсяване с отпадъци в кариерата и в намиращото 
се в близост дере.  

2. 13.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Отглеждане на свине в с. Тополи и 
незаконна постройка на лицето 
Пламен Петров. 

Отдел  
“КАВ и КПКЗ”- гл. 
експерт “КАВ” Д. 
Маринова 

Препратено по компетентност към Община Варна с изх. № 3882-1. 

3. 13.07.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Включване във водопроводната 
система на КК “Албена” от 
неизвестен източник в района на 
резерват “Балтата”. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”- ст. 
експерт  С. Русева 

Препращане по компетентност към БДЧР-Варна. Изх. № 3890-
1/01.08.2011 РИОСВ е в готовност за извършване на съвместна 
проверка с участието на експерти по води и защитени територии. 

4. 15.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Извършване на тралене на дъното 
срещу “Болата” на нос Калиакра. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “ЗТ”- Хр. 
Димов 

При извършената проверка не са констатирани плавателни съдове в 
акваториалните води на р”Калиакра” и на хоризонта. 



5. 25.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Дим и миризма от запалени отпадъци 
на сметището и задушлива миризма 
на 19 срещу 20.07.20011 и 
извършване на проверка. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”- сл. 
експерт  Пл. 
Семерджиев 

Сигналът е основателен. Дадени са предписания за преустановяване 
изгарянето на отпадъци и отделянето на димни газове. 

6. 25.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Фериботен комплекс Варна – 
Иличовск до пристанище Варна-
Запад извършване на нарязване на 
кораби и други плавателни средства 
за скраб от фирма “Кей Ейч 
Партнер” ООД ПИ № 099008, гр. 
Белослав. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”- сл. 
експерт “КОВ от ЛП и 
СС”- М. Милкова 

Предстояща проверка. 

7. 25.07.2011 г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Фериботен комплекс Варна – 
Иличовск до пристанище Варна-
Запад извършване на нарязване на 
кораби и други плавателни средства 
за скраб от фирма “Кей Ейч 
Партнер” ООД ПИ № 099009, гр. 
Белослав. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”- сл. 
експерт “КОВ от ЛП и 
СС”- М. Милкова 

Предстояща проверка. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец юли 2011 г. са 26 броя с номера от 128 до 153 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По 

електронна поща са получени 7 броя сигнали за месец юли 2011 г. 
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