
 

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 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

202. 01.09.2011г. 
 

Вх. № С-4710 Намерен щъркел със счупен крак в с. 
Каменар, общ. Варна. 

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

Намереният екземпляр е с наранено крило. Съгласно чл. 39, ал. 2 от 
ЗБР, птицата е настанена в ОП “ Зоопарк – спасителен център”, гр. 
Варна за лечение. 

203. 02.09.2011г. 
 

Вх. № С-4725 На южния плаж в гр. Варна и по 
целия залив, водата е оцветена в 
кафяво-зелен цвят 

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

Извършена е проверка. Не е констатирано изтичане на отпадъчни 
води от брегови източник. 

204. 02.09.2011г Вх. № С-4737 Прибой Галата, м-ст “Фичоза”, гр. 
Варна – района е замърсен с 
боклуци, изхвърлени от кораби. 

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

Препратен за действия по компетенции до община Варна с писмо с 
изх. № 4737-1 / 12.09.2011 г. 

205. 03.09.2011г Вх. № С-4743 Изтичане на непречистени отпадъчни 
води в района на Овчаровски плаж, 
между КК “Албена” и гр. Балчик. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– гл. експерт М. 
Милкова 

При проверката е констатирано изтичане на битово-фекални води в 
общия двор на ресторант “Трапеза” и магазин “Трапеза”. Дадени са 
предписания да се почисти черпателния резервоар и да се преустанови 
изпускането на битово-фекални води в двора. Предписанията са 
изпълнени. 

206. 03.09.2011г Вх. № С-4753 Мъртъв делфин на къмпинг 
“Романтика”, Камчия, в северната 
част на плажа. 

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

Намереният екземпляр е с дължина около 1м. На основание чл. 39, ал. 2 
от ЗБР, делфинът е оставен на място до прибирането му от отговорните 
служби към община Аврен.  

207. 04.09.2011г. Вх. № С-4766 Мъртъв делфин на буната Балтата 
дере, гр. Каварна. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. специалист - М. 
Михайлов 

Сигналът е неоснователен. 

208. 05.09.2011г. Вх. № С-4767 На брега на морето, южно от фара на 
гр. Шабла от 2 дни стои щъркел. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. специалист - М. 
Михайлов 

След обстоен обход на района не е забелязан щъркел. Сигналът е 
неоснователен. 



209. 05.09.2011г. Вх. № С-4768 Шкорпиловци, след моста за 
рибарските лодки – мъртъв  малък 
делфин. 

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

Обходена е плажната ивица на с. Шкорпиловци. Не е констатиран 
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

210. 05.09.2011г. Вх. № С-4769 Гр. Балчик, м-ст Тузлата – мъртъв 
малък делфин. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. специалист - М. 
Михайлов 

Намереният екземпляр е от вида “Морска свиня” и е в напреднала 
фаза на разлагане с дължина около 1 м. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 
от ЗБР, делфинът е оставен на мястото, където е намерен. 

211. 05.09.2011г. Вх. № С-4770 На трета буна, до снек бар “Хавай” – 
мъртъв малък делфин. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. експерт “ЗТ”- М. 
Иванова 

Намереният мъртъв екземпляр е от разред “Китоподобни”. Той е в 
напреднал стадий на разлагане. Екземплярът е новороден делфин с 
дължина около 80 см. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
екземплярът е оставен на мястото, където е намерен. 

212. 05.09.2011г. Вх. № С-4771 В с. Кранево, на централния плаж – 
мъртъв малък делфин. 

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

Намереният делфин е с дължина около 80 см и е без видими белези и 
наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, делфинът е 
оставен на мястото, където е открит. 

213. 06.09.2011г. Вх. № С-4772 Мъртъв делфин на плажната ивица 
Кранево – Албена. 

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

Намереният делфин е с дължина около 80 см и е без видими белези и 
наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, делфинът е 
оставен на мястото, където е открит.  

214. 06.09.2011г. Вх. № С-4773 В с. Александрия, общ. Крушари е 
намерен пеликан. 

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

След проведен разговор със сигналоподателя е установено, че 
екземплярът го няма. Сигналът е неоснователен. 

215. 09.09.2011г. Вх. № С-4819 На централния плаж в гр. Балчик е 
намерен мъртъв делфин.  

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

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания и е с 
дължина около 1м. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, делфинът е 
оставен на мястото, където е намерен.  

216. 09.09.2011г. Вх. № С-4820 На централния плаж на с. Кранево 
има мъртъв делфин.  

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

След обстоен обход на плажната ивица на с. Кранево не е констатиран 
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

217. 09.09.2011г. Вх. № С-4824 В с. Камен бряг, общ. Каварна, 
поляната в посока с. Тюленово – 
натрупано голямо количество 
боклук. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. експерт - М. 
Михайлов 

При проверката на място са констатирани 13 полиетиленови чувала с 
битови отпадъци струпани на 2-3 м². Не се намират в ЗЗ или ЗМ.  

218. 09.09.2011г. Вх. № С-4834 В района на МТГ “Делфин”, в 
мястото на заустване на топъл канал 
от ТЕЦ – Варна – наличие на мъртва 
риба по брега и повърхността на 
водата. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– нач. отдел - Н. 
Петрова 

Извършена е проверка на място. Не е установено наличие на мъртва 
риба. Сигналът е неоснователен. 



219. 09.09.2011г. Вх. № С-4844 Умиращ делфин в района на м-ст 
Робинзон, между гр. Балчик и м-ст 
“Тузлата”. 

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

След обстоен обход на плажната ивица не е констатиран мъртъв 
делфин. Сигналът е неоснователен. 

220. 
 

14.09.2011 г. 
 
 
 

Вх. № С-4894 В заведение “Априлци”, между първа 
и втора буна в гр.Варна има 
препариран екземпляр от вида 
обикновен мишелов. 

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

В заведението е изложен препариран екземпляр от вида Обикновен 
мишелов. На основание чл 155, ал. 2 от ЗООС е дадено предписание 
на управителя на заведението в срок до 19.09.2011 г. да се яви в 
РИОСВ – Варна за изясняване на обстоятелствата. 

221. 15.09.2011 г. Вх. № С-4911 От химическо чистене на ул. “Сан 
Стефано” № 5, в следствие на 
работата се отделят неприятни 
миризми в атмосферния въздух. 

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

При извършената проверка не е установено наличие на миризми в 
околната среда. Дружеството изпълнява изискванията на Наредба 7/ 
2003 г. за норми на допустими емисии на ЛОС. Предстоят 
последващи действия с други компетентни органи. 

222. 16.09.2011 г. Вх. № С-4920 Лек автомобил с регистрационен 
номер В 0065 СТ изхвърля 
строителни отпадъци в района на 
помпена станция в м-ст Бункера, гр. 
Варна. 

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

Препратен за действия по компетенции до община Варна с писмо с 
изх. № 4920-1 / 16.09.2011 г. 

223. 16.09.2011 г. Вх. № С-4931 Цех за производство на  химикали и 
сапуни в жилищен блок в гр. Варна, 
ул. “Иван Драсов” № 13, вх. А, ет. 1, 
ап.2. Носи се силна миризма на хлор. 

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

На посочения адрес не е установено наличие на миризма на хлор. В 
момента на проверката не е оказан достъп до помещението, тъй като 
сградата е частна собственост. 

224. 16.09.2011 г. Вх. № С-4936 Умрели птици в района на с. 
Казашко, общ. Варна от вида 
белочела дива гъска. 

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

Намерен е един мъртъв екземпляр от вида Белочела водна кокошка в 
напреднал стадиий на разлагане. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 
ЗБР, птицата е оставена на мястото, където е намерена. 

225. 18.09.2011 г. Вх. № С-4952 В Шкорпиловци, срещу входа на 
къмпинг “Панорама”, на брега на 
морето – мъртъв делфин. 

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

След обстоен обход на плажната ивица на с. Шкорпиловци не е 
констатиран мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

226. 19.09.2011 г. Вх. № С-4953 В поделението в ж.к. Владиславово 
има ранен щъркел. 

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

Обходена е територията около поделението. Не е констатиран 
екземпляр от вида щъркел. Сигналът е неоснователен. 

227. 19.09.2011 г. Вх. № С-4976 Мъртъв делфин пред басейн 
“Приморски” на южния плаж в гр. 
Варна, до заведение “Пирати”. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. експерт “МКП и 
ЗН”- Й. Йорданов 

Делфинът е в близост до градския басейн и ресторант “Пирати”. 
Екземплярът е с дължина 60 – 70 см. Цялостта на тялото е запазена, 
наблюдават се кръвонасявания, няма отстранени плавници.  На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, делфинът е оставен на мястото, 
където е намерен. 

228. 19.09.2011 Вх. № С-4977 ТЕЦ – Варна замърсява с въглищен 
прах района на рибарското селище в 
с. Езерово. 

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

При направения обход на сгуроотвал “Беглик чаир”, района на “ТЕЦ – 
Варна” ЕАД, с. Езерово и открити складове за съхранение на въглища 
на “ТЕЦ – Варна” ЕАД и пристанищния участък не е констатирано 
замърсяване с въглищен прах. Сигналът е неоснователен. 



229. 19.09.2011 Вх. № С-5001 Бластиране на кораби в КРЗ. Прахът 
засипва кв. Аспарухово. 

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

При проверка в ж.к. Дружба в кв. Аспарухово не е установено видимо 
замърсяване на атмосферния въздух. 

230. 20.09.2011 Вх. № С-4999 Мъртъв делфин на южния плаж, под 
басейн “Приморски”. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. експерт “МКП и 
ЗН”- Й. Йорданов 

Делфинът е в близост до градския басейн и ресторант “Пирати”. 
Екземплярът е с дължина 60 – 70 см. Цялостта на тялото е запазена, 
наблюдават се кръвонасявания, няма отстранени плавници.  На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, делфинът е оставен на мястото, 
където е намерен. 

231. 21.09.2011 г. Вх. № С-5006 Гумена лодка в най-северната част на 
Дуранкулашко езеро. 

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

Обходена е територията. Не е забелязан нарушителя. Сигналът е 
неоснователен. 

232. 21.09.2011 г. Вх. № С-5016 ТЕЦ – Варна замърсява района на 
рибарското селище в с. Езерово с 
въглищен прах. 

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

При направения обход на откритите складове за съхранение на 
въглища на “ТЕЦ – Варна” ЕАД, с. Езерово и района на рибарското 
селище на с. Езерово не е констатирано замърсяване с въглищен прах. 
Сигналът е неоснователен. 

233. 29.09.2011 г. Вх. № С-5089 Изгаряне на производствени 
отпадъци в двора на фирма “Става - 
Пласт 2001” ЕООД. Носи се силна 
миризма на изгоряла пластмаса. 

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

Не е оказан достъп до обекта за извършване на проверка. 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 01.09.2011 г. Вх. № 04-00-4717 Препратено писмо с копие до 

Районна прокуратура – Варна / 
РИОСВ от община Аврен за 
проверка по подадени сигнали от 
“Ескана” АД, кметовете на с. Здравец 
и с. Бенковски за незаконен добив на 
пясък. 

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

След извършена проверка е установено, че контрола за концесия е от 
общината, като за имота има проект за рекултивация. С вх. № 7357 на 
“Инжстройинженеринг” ЕООД е дадено разрешение за продължаване 
на дейностите по рекултивация. 

2. 12.09.2011 г. Вх. № С-4846 Сигнал за изхвърляне на тонове 
строителни отпадъци с камиони на 
“Темпо Транс” в землището на с. 
Казашко.  

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– гл. експерт Пл. 
Семерджиев 

Извършена е проверка и е установено замърсяване със смесени 
отпадъци от строителство и събаряне с общ обем около 30 м³. На 
нарушителя е съставен АУАН. 

3. 12.09.2011г. Вх. № И - 915 Извършена проверка на 12.09.2011 г. 
във връзка с постъпил сигнал за 
пожар в близост до ЗМ “Побити 
камъни”; не е засегнал местността. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. експерт - Ст. 
Дочева 

При проверката е установено, че действащият пожар не е засегнал 
защитената местност. Съгласно данните от автоматичните 
измервателни станции: Изворите, Батак и ТЕЦ Варна, пожарът не е 
довел до изменение в качествата на атмосферния въздух и 
превишаване на пределнодопустимите концентрации на основните 
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 
приземния въздушен слой. 



4. 13.09.2011г. Вх. № С-4864 Сигнал от морски координационен 
център за изхвърляне на отпадъци 
след бластиране на кораб от 
плаващия док на КР “Терем” до ТЕЦ 
– Варна. 

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

Извършена е проверка. В района е установено замърсяване на 
акваторията с вероятен произход леки фракции от антикорозионни 
покрития (боя). На основание чл. 93, ал. 4 от ЗУО е дадено 
предписание – да се почисти допуснатото замърсяване, за което в 3 – 
дневен срок да се уведоми РИОСВ – Варна. Предписанието е 
изпълнено. 

5. 13.09.2011г. Вх. № 32-00-4874 Сигнал за неприятна миризма 
носеща се в района на ж.к. Вл. 
Варненчик. 

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

При извършения обход на посочения район не е установено наличие 
на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух от 
промишлени източници. Сигналът е неоснователен. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец септември 2011 г. са 32 броя с номера от 202 до 233 според регистъра за сигнали приети по “Зелен 

телефон”. По електронна поща са получени 5 броя сигнали за месец септември 2011 г. 

 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 

 

 

 

 

 

Изготвил: ст. специалист, отдел “АПО, ЧР и ВО”, Цв. Ковачева 

Съгласувал: Началник отдел “КАВ и КПКЗ”, В. Станев 

                      Началник отдел “ОВОС, ЕО и ЗП”, П. Ташев 

                      Началник отдел “УО, В и ВФФ”, Н. Петрова 

 

  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 


