
 

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 ЮНИ 2013 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.06.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

При товарене на кораб със зърно на 
пристанището в гр. Балчик се вдига голямо 
количество прах. 

РИОСВ - Варна Към момента на проверката не е установено замърсяване на 
атмосферния въздух, вследствие товарене на пшеницата. 

2. 04.06.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

Носи се остра задушлива миризма на 
територията на “Полимери Инвест” от 
инсталацията за производство на дихлоретан. 

 РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място с пробовземане за контрол на 
атмосферния въздух. Резултатите са по-малки от границата на 
количествено определяне на метода и не показват превишаване 
на пределно допустимите концентрации на контролираните 
замърсители. 

3. 07.06.2013 г. “Зелен телефон” 
В хипермаркет “Аветисян” не приемат 
излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване. 

РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка. На видно място в търговския обект е 
поставена табела съдържаща информация за начина на обратно 
приемане на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО) в бита. В склада на обекта е поставен 
контейнер за събиране на ИУЕЕО. Дружеството има сключен 
договор с фирма за събиране, транспортиране, временно 
съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, 
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО. 

4. 07.06.2013 г. “Зелен телефон” На ул. “Добри Чинтулов”, гр. Варна се усеща 
силна миризма на боя. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е установено наличие на неприятна 

миризма в района. 

5. 
 

12.06.2013 г. 
 

“Зелен телефон” Нерегламентирано сметище вдясно, преди 
обръщача на автобус № 31 в кв. Виница. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място на терен за рекултивация. 

Дадени са предписания за почистване на замърсяването. 

6. 17.06.2013 г. “Зелен телефон” 
Нерегламентирано сметище за строителни 
отпадъци в дере в южната част на с. Равна 
гора, общ. Аврен. 

Община  Аврен Сигналът е препратен до Община Аврен за предприемане на 
действия по компетентност. 

7. 19.06.2013 г. “Зелен телефон” 
Замърсяване на морската вода с мазут в 
района на плажната ивица на кв. Галата, гр. 
Варна 

РИОСВ – Варна 
При проверката не е констатирано наличие на отпадъчни 
нефтопродукти на плажната ивица на кв. Галата, както и в 
прилежащите морски води. 

8. 22.06.3013 г. “Зелен телефон” 

Образувани големи петна от нафта и намерен 
мъртъв делфин на министерски плаж, 
местност “СБА”, между гр. Каварна и гр. 
Балчик. 

РИОСВ – Варна 
Констатираният мъртъв екземпляр е от вида морска свиня. 
Същият е без видими следи от наранявания и е оставен на 
мястото, където е открит. 

9. 23.06.2013 г. “Зелен телефон” Труп на делфин, заровен наполовина в пясъка 
на плажа под “Пикадили парк”, до скалите. РИОСВ – Варна 

Констатираният мъртъв екземпляр е без видими следи от 
наранявания, в начален стадий на разлагане. Същият е оставен 
на мястото, където е открит. 



10. 23.06.2013 г. “Зелен телефон” 

На ул. “Баба Тонка” № 24 в гр. Добрич има 
пункт за нафта, на който преди два дни е 
премахната цистерната. Носи се силна 
миризма на нафта от канализацията. 

РИОСВ – Варна 

При проверка на посочения адрес, нафтопункт не е открит. 
Теренът е запръстен и в непосредствена близост до уличното 
платно има каломаслоуловител, който не е почистен. Констатира 
се лека миризма на нефтопродукти. 

11. 24.06.2013 г. “Зелен телефон” 
Замърсяване на сондаж в к.к. “Златни пясъци” 
с отпадъчни води от гараж на бившето 
дружество “Балкантурист”. 

РИОСВ – Варна 
Басейнова дирекция - 
Варна 

Извършена е съвместна проверка с Басейнова дирекция, гр. 
Варна, при която не е констатирано изтичане на отпадъчни води 
от площадката. По даденото предписание са представени 
платени фактури за водоснабдяване и канал. 

12. 24.06.2013 г. “Зелен телефон” Гнездо на прилепи на тераса в апартамент на 
ул. “Деде Агач” № 26. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не са констатирани екземплярите 

описани в сигнала. 

13. 24.06.2013 г. “Зелен телефон” Сеч на дървета – бор, липа по международния 
път Е 87 между гр. Балчик и с. Дуранкулак. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка, при която е констатирано, че сечта е 
съгласувана с ДГС Балчик и кметовете на съответните населени 
места. 

14. 25.06.2013 г. “Зелен телефон” Изхвърлен делфин на брега в района на Гранд 
хотел Варна, в “Св. Св. Константин и Елена”. РИОСВ – Варна 

Констатираният мъртъв екземпляр е от вида обикновен делфин, 
в напреднал стадий на разлагане. Същият е оставен на мястото, 
където е открит. 

15. 25.06.2013 г. “Зелен телефон” 
Замърсяване на плажната ивица под комплекс 
“Слънчев ден” с отходни води, мъртви птици, 
пера и др. отпадъци. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирано замърсяване 
с отпадъчни води и други отпадъци. 

16. 25.06.2013 г. “Зелен телефон” Сметище гори до с. Белоградец, община 
Ветрино. Община Ветрино 

Сигналът е препратен до кмета на Община Ветрино за 
предприемане на действия по компетентност. Пожарът е 
преустановен. 

17.  25.06.2013 г.  “Зелен телефон” Намерено бедстващо соколче в района на 
психиатрична клиника в МБАЛ “Св. Марина” РИОСВ – Варна Екземплярът е намерен в немощно състояние. На път към ОП 

“Зоопарк - Спасителен център”, гр. Варна е починал. 

18. 25.06.2013 г. “Зелен телефон” Гори сметище в с. Белоградец, община 
Ветрино. Община Ветрино 

Сигналът е препратен до кмета на Община Ветрино за 
предприемане на действия по компетентност. Пожарът е 
преустановен. 

19. 26.06.2013 г. “Зелен телефон” 
В ЗПЗ в складова база “Варна Комерс” се 
изгарят автомобилни гуми, с което се 
замърсява атмосферния въздух. 

РИОСВ – Варна 

При проверката е установено наличие на пет броя контейнери с 
обем около 1 куб. м и един брой контейнер с обем 3 куб. м, 
съдържащи пепелина от изгаряне на отпадъци. Не е установен 
извършителят на запалването, не са установени следи и огнища 
от изгаряне на автомобилни гуми. 

20. 27.06.2013 г. “Зелен телефон” Натровена риба в язовира в с. Оногур, община 
Тервел. 

Басейнова дирекция - 
Плевен 

Сигналът е препратен на Басейнова дирекция, гр. Плевен за 
предприемане на действия по компетентност. В цитирания 
район няма потенциални източници на замърсяване. 

21. 28.06.2013 г. “Зелен телефон” Намерена сова на ул. “Златко Петков” № 34 
до болницата в гр. Балччик. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 

гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

22. 30.06.2013 г. “Зелен телефон” Намерен ранен корморан в гр. Балчик. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 
гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

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

1. 05.06.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно изливане на фекални 
води на пътя Варна-Белослав, пред спирка 
“Амонал”, м-ст Амонал, гр. Варна 

Община Варна 
 

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

2. 10.06.2013 г. Жалба Жалба относно отглеждане на животни в 
частен имот в м-ст “Боровец – юг”, кв. Галата. 

Община Варна 
Областна дирекция по 
безопасност на храните, 
гр. Варна 

Жалбата е препратена до Община Варна и Областна дирекция 
по безопасност на храните за предприемане на действия по 
компетентност. 



3. 17.06.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно изгребване на пясък 
в ЗТ “Камчийски пясъци” в района между с. 
Ново Оряхово и с. Шкорпиловци. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. Установено е изгребване на пясък в 
близост до асфалтирания път до къмпинг “Изгрев”, в землището 
на с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци. Съдейки по 
растителността в ямите деянието е извършено през февруари – 
март тази година. 

4. 17.06.2013 г. Сигнално писмо 
Препратено сигнално писмо от МОСВ за 
извършване на проверка в ПП “Златни 
пясъци”. 

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

5. 21.06.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно унищожаване на 
защитени видове растения в землището на с. 
Бежаново, община Генерал Тошево. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирано 
унищожаване на растителни екземпляри от защитен вид. 

6. 24.06.2013 г. Сигнално писмо 
Жалба относно септична яма, която излива 
мръсотии, изтичащи в съседния имот в с. 
Константиново. 

РИОСВ – Варна 
Община Варна 

Извършена е проверка. Не е констатирано изтичане на 
отпадъчни води. Сигналът е препратен на Община Варна за 
осъществяване на контрол. 

7. 26.06.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно необитаеми и 
запустели къщи, които са предпоставка за 
развъждане на лисици, чакали и кучета, 
преносители на заразни болести и паразити. 

Община Суворово 
ДГС Суворово 

Сигналът е препратен на Община Суворово и ДГС-Суворово за 
предприемане на действия по компетентност. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Юни 2013 г. са 22 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 7 броя сигнали за месец Юни 2013 г. 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 


