
 

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 МАЙ 2013 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 07.05.2013 г. 
 “Зелен телефон” Отглеждане на вълк в частен имот в 

с. Каменар. РИОСВ - Варна Изясняват се обстоятелствата по сигнала. 

2. 07.05.2013 г. 
 “Зелен телефон” Малка граблива птица в гр. Варна, 

ул. “Железни врата” 32 в зоомагазин.  РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Екземплярът е в добър жизнен статус и е пуснат в 
подходяща за вида среда. 

3. 08.05.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин, централен плаж КК 
“Албена”. РИОСВ - Варна Обходен е районът описан в сигнала. Не е констатиран мъртъв екземпляр 

от защитен вид. 

4. 08.05.2013 г. “Зелен телефон” Ранен мишелов в с. Крапец. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Екземплярът е в добър жизнен статус и е пуснат в 
подходяща за вида среда. 

5. 
 

09.05.2013 г. 
 

“Зелен телефон” 
Препариран сив жерав пред 
заведение до входа на Ботаническата 
градина в гр. Балчик 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран препариран екземпляр от 
защитен вид. 

6. 10.05.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на южния плаж в гр. 
Варна, пред кораба “Али баба”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Констатираният мъртъв екземпляр е без видими 

следи от наранявания. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

7. 11.05.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на южния плаж в гр. 
Варна. РИОСВ – Варна Обходена е плажната ивица на южен плаж, гр. Варна. Не е констатиран 

екземплярът описан в сигнала. 

8. 12.05.2013 г. “Зелен телефон” Строителство в Резерват “Яйлата”. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка по документи и на място. Строителство се 
извършва на територията на имот, който не попада в територията на 
Защитена местност “Яйлата”. За направените констатации е уведомена 
РДНСК Варна. 

9. 12.05.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин в м-ст “Почивка”, гр. 
Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Констатираният мъртъв екземпляр е без видими 

следи от наранявания. Същият е оставен на мястото, където е открит.  

10. 13.05.2013 г. “Зелен телефон” 
Текат фекални води по ул. “Искър” 
31, с. Старо Оряхово, общ. Долни 
Чифлик. 

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

11. 13.05.2013 г. “Зелен телефон” 
Орел в безпомощно състояние в КК 
“Златни пясъци” до хотел “Графит 
Арабела”. 

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

12. 15.05.2013 г. “Зелен телефон” Кукумявка, която не може да лети в 
двора на Първо основно училище, гр. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в сигнала. 



Провадия. 

13. 15.05.2013 г. “Зелен телефон” 
Орел, който не може да лети пред 
хотел “Арабела”, КК “Златни 
пясъци”. 

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

14. 17.05.2013 г. “Зелен телефон” Изпускане на отпадъчни води от 
мандрата в с. Ген. Киселово в реката. Община Варна 

В момента на проверката не е констатирано преливане на отпадъчни води  
от резервоара. За обекта има издадено разрешително за ползване на воден 
обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, 
издадено от Басейнова дирекция, гр. Плевен. Не е установено изтичане на 
отпадъчни води от изход на ПСОВ в дерето. 

15. 17.05.2013 г. “Зелен телефон” В гр. Девня, кв. Повеляново се усеща 
силна миризма на химикали. РИОСВ-Варна 

На 16.05.2013 г. цех “Азотна киселина” е спрян за ремонт, за което 
РИОСВ-Варна е уведомена по факс. Цехът е пуснат в експлоатация в 
00.00 часа на 17.05.2013 г. Към 14 часа, когато е подаден сигнала в 
автоматичните измервателни станции (АИС) “Изворите”, АИС “Батак” и 
АИС “ТЕЦ-Варна” няма регистрирани стойности над пределно 
допустимите концентрации. 

16. 23.05.2013 г. “Зелен телефон” 
ЗПЗ, гр. Варна, фирма “Кандекс” – 
събират вода и периодично я 
изхвърлят на пътя. 

РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка. На площадката на обекта има изградена дъждовна 
канализация, която отвежда дъждовните води в събирателна шахта. Към 
момента на проверката не се извършва изпомпване на води от обекта на 
улицата. 

17. 29.05.2013 г. “Зелен телефон” Намерена ранена птица на ул. 
“Никола Корчев” 18, гр. Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в сигнала. 

18. 30.05.2013 г. “Зелен телефон” 
Горене на автомобилни гуми в ж.к. 
Възраждане, над бензиностанция 
“Кавагаз”. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не са установени неорганизирани източници на 
емисии. 

19. 30.05.2013 г. “Зелен телефон” Жълта вода тече по “Франга дере”. РИОСВ – Варна  
Община Варна 

Извършена е проверка. По протежението на дерето е установен 
свлачищен район, където почвата е глинесто-песъчлива. При преминаване 
на водите от дерето през района на свлачището придобиват характерното 
за глинести почви жълто оцветяване. Сезирана е Община Варна. 

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

1. 10.05.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно обгазяване 
на гр. Варна от кв. Повеляново на 02-
03.05.2013 г. 

РИОСВ -  Варна Автоматичните измервателни станции не са регистрирали стойности над 
пределно допустимите концентрации. 

2. 14.05.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно 
замърсяване на плаж “Панорама”, КК 
“Златни пясъци”, гр. Варна. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място и по документи. При огледа на плажната 
ивица не е установено замърсяване. В южната част на плажната ивица, 
непосредствено до подхода към яхтено пристанище има следи от 
разрушаване на постройка. 

3. 15.05.2013 г. Жалба 

Жалба относно замърсяване с 
битови, строителни отпадъци и 
отпадъци от МПС в района на 
“Балъм дере”, гр. Варна. 

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

4. 16.05.2013 г. Жалба 
Жалба относно изливане на отпадни 
води от строеж изпомпвани в Черно 
море до плаж Кабакум. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. Установено е наличие на две помпи в 
изкопа на строежа за изпомпване на дренажни води. В момента на 
проверката помпите са демонтирани. Дадено е предписание да не се 
допусна пряко или непряко отвеждане на води от изкопа в Черно море. 

5. 18.05.2013 г. Жалба 
Жалба относно разлив на ПСОВ във 
вилна зона близо до ПСОВ Златни 
пясъци. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Установено е замърсяване с утайки. 
Дадено е предписание за почистването му, което е изпълнено в срок. 



6. 20.05.2013 г. Жалба 

Жалба относно сухи дървета на ул. 
“Пейо Яворов” 31, гр. Варна, които 
нараняват мазилката на жилищен 
блок в близост. 

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

7. 21.05.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно мъртъв 
делфин в гр. Балчик в близост до 
Двореца. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Констатираният е мъртъв екземпляр е без видими 
следи от наранявания. Същият е оставен на мястото, където е открит.  

8. 22.05.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно мъртъв 
делфин в началото на централния 
плаж в близост до пристанище 
Балчик. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка. Констатираният мъртъв екземпляр е в напреднал 
стадий на разлагане. Има следи от рибарска мрежа. Същият е оставен на 
мястото, където е открит. 

9. 27.05.2013 г. Жалба 
Жалба относно заведения отдадени 
на концесия на плаж “Кабакум” без 
разрешителни. 

РИОСВ – Варна 
При извършената проверка е установено, че отпадъчните води се събират 
в резервоар и посредством сключен договор се транспортират за 
последващо третиране към ПСОВ. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Май 2013 г. са 19 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 9 броя сигнали за месец Май 2013 г. 

           ДИРЕКТОР: /П/ 

Румяна Радилова 
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