
 

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 2013 ГОДИНА 
 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 04.09.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел в безпомощно състояние в с. 
Кранево, до заведение “Чучурите”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран бедстващ екземпляр от 

вида щъркел. 

2. 04.09.2013 г. “Зелен телефон” Чайка със счупено крило в КК “Албена”.  РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Констатираният екземпляр е от вида 
гларус и не е включен в Приложение 3 на ЗБР. 

3. 05.09.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел със счупено крило преди с. Кичево, 
до сервиз “Хонда”. РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 

4. 05.09.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел в безпомощно състояние, м-ст 
“Овчаровски плаж”, ул. “19-та”, № 4. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 

5. 11.09.2013 г. “Зелен телефон” 
Щъркел, който не може да лети в гр. 
Белослав, кв. Акациите, ул. “Васил Друмев” 
28. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Екземплярът е млад, в добър жизнен 
статус и е пуснат в подходящ за вида район. 

6. 12.09.2013 г. “Зелен телефон” Спукан канал за отпадъчни води в м-ст 
“Панорама 3”, КК “Златни пясъци”. РИОСВ – Варна 

Получено уведомление от “ВиК-Варна” ООД, че са предприети 
незабавни мерки за отстраняване на възникналата аварийна 
ситуация. 

7. 12.09.2013 г. “Зелен телефон” 

На ул. “Иван Селимински”, гр. Варна, срещу 
бл. 4 до автомивката в района, където се 
събират трите дерета, периодично се 
образуват локални сметища, които се палят от 
недобросъвестни граждани. 

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

8. 14.09.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв щъркел в с. Стожер, посока гр. Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Констатираният мъртъв екземпляр е 
оставен на мястото, където е открит. 

9. 17.09.2013 г. “Зелен телефон” Сеч на дървета в Р “Камчия”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. По случая са предприети са 
необходимите мерки. 

10. 17.09.2013 г. “Зелен телефон” Пожар в района на ЗМ “Шабленско езеро”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка, по време на която пожарната е успяла да 
прекъсне огъня. 

11. 21.09.2013 г. “Зелен телефон” Ранен пеликан в с. Въглен. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 
сигнала. 

12. 22.09.2013 г. “Зелен телефон” Ранен пеликан на зеленчуковата борса в гр. 
Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 



13. 27.09.2013 г. “Зелен телефон” Сеч на дървета в Ботаническата градина в гр. 
Балчик. РИОСВ – Варна 

На територията на ЗМ “Ботаническа градина – Балчик”, в ПИ № 
157 е установено, че се извършва почистване на терена от 
храстова растителност. От направена справка по документи, 
разчистването е с цел възстановяване на старо лозе. За дейността 
по възстановяване на лозето има издадено съгласувателно писмо 
от РИОСВ-Варна. Не са констатирани растителни видове от 
защитен вид. 

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

1. 03.09.2013 г. Жалба 
Жалба относно замърсяване с отпадъци на 
кръстовището на ул. “Крали Марко” и ул. 
“Козлодуй”, гр. Варна. 

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

2. 04.09.2013 г. Жалба Жалба относно пункт за вторични суровини в 
гр. Варна. Община Варна 

Във връзка с участие в заседание на комисията по обществен 
ред и сигурност при Общински съвет – Варна, жалбата ще бъде 
препратена до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност. 

3. 04.09.2013 г. Жалба Препратена жалба относно пункт за вторични 
суровини в гр. Варна Община Варна 

Във връзка с участие в заседание на комисията по обществен 
ред и сигурност при Общински съвет – Варна, жалбата ще бъде 
препратена до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност. 

4. 09.09.2013 г. Жалба 
Жалба относно шумово натоварване на 
околната среда от строеж на нова сграда на 
ул. “Л. Заменхоф” № 10, гр. Варна. 

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

5. 10.09.2013 г. Жалба 

Жалба относно замърсяване на атмосферния 
въздух и прилежащите терени със сажди в 
района на КК “Чайка”, гр. Варна от 
новоизграден комин към локално котелно 
помещение. 

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

6. 16.09.2013 г. Жалба Жалба относно изградено депо за токсични 
отпадъци в с. Константиново, общ. Варна. РИОСВ-Варна Извършена е проверка. Не е установено незаконосъобразно депо 

за токсични отпадъци. 

7. 16.09.2013 г. Жалба 

Жалба относно пункт за вторични суровини, 
разположен в партерния етаж на жилищна 
кооперация на ул. “Стоенчо Хаджииванов”, 
гр. Варна. 

Община Варна 

Във връзка с участие в заседание на комисията по обществен 
ред и сигурност при Общински съвет – Варна, жалбата ще бъде 
препратена до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност. 

8. 17.09.2013 г. Жалба 
Жалба относно ателие за химическо чистене в 
жилищен блок на ул. “Ген. Колев” № 5, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна 

Извършена е проверка. Установено е, че в обекта няма 
изградена вентилационна инсталация. Издадена е заповед за 
прилагане на Принудителна административна мярка за спиране 
от експлоатация на машината за химическо чистене чрез 
пломбиране. 

9. 20.09.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно замърсяване на 
атмосферния въздух в резултат от дейността 
на търговски обект до сградата на ОУ “ П. Р. 
Славейков” и ІІІ ПМГ “Акад. М. Попов”, гр. 
Варна. 

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

10. 23.09.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно замърсяване на 
пътното платно с нефтопродукти от 
разкомплектоване на леки автомобили и 
автобуси на ул. “Черни връх”, гр. Игнатиево. 

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



11. 27.09.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно сеч на дървета и 
засечен камион натоварен с дърва без 
маркировка в с. Долище и Яребична. 

Регионална дирекция по 
горите – Варна 

Сигналът ще бъде препратен до РДГ-Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

12. 27.09.2013 г. Жалба 
Жалба относно замърсяване със строителни 
отпадъци на ул. “Ген. Столетов” № 37, гр. 
Варна. 

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

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Септември 2013 г. са 13 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали 

по електронна поща, жалби и сигнални писма са 12 броя сигнали за месец Септември 2013 г. 

           И. Д. ДИРЕКТОР:               /П/ 

              инж. Валери Станев Янев  
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Изготвил:  
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  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 

 


