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Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

 
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ ЮНИ 2014 ГОДИНА 
 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 04.06.2014 г. “Зелен телефон” 
Решетките на Шокъровия канал са повредени 
и отпадъците безпрепятствено постъпват в 
морето. 

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

2. 04.06.2014 г. “Зелен телефон” 
В с. Любен Каравелово, обл. Варна се усеща 
миризма на оборска тор и отводнителни 
шахти. 

РИОСВ - Варна При извършената проверка на място не е установено наличие на 
миризми. 

3. 04.06.2014 г. “Зелен телефон” Намерена костенурка в гр. Варна, ул. 
“Тракия” № 59. РИОСВ – Варна Екземплярът е освободен в района на Аладжа манастир. 

4. 16.06.2014 г. “Зелен телефон” В с. Тополи се усеща миризма на дим от 
запалени боклуци в района на гробището. Кметство с. Тополи Сигналът е препратен до Кметство с. Тополи за предприемане на 

действия по компетентност. 

5. 16.06.2014 г. “Зелен телефон” В заведение “Извор” в гр. Девня се отглежда 
маймуна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е открит екземплярът описан 

в сигнала. 

6. 16.06.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на ІІІ буна, срещу заведение  
“Фенера”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 

от ЗБР, същият е оставен на мястото, където е открит. 

7. 19.06.2014 г. “Зелен телефон” Ранен лебед до санаториума в местност 
“Тузлата”, до гр. Балчик. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е установен ранен лебед. 

8. 20.06.2014 г. “Зелен телефон” Намерени 3 таралежа в кв. Аспарухово. РИОСВ – Варна Таралежите са освободени в подходящ за вида район. 

9. 20.06.2014 г.  “Зелен телефон” Бедстващ лебед в КК “Албена”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е установен бедстващ лебед. 



10. 21.06.2014 г. “Зелен телефон” Намерен малък сокол на ул. “Кестен” № 14. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Екземплярът е пуснат в 
подходящ за вида район. 

11. 22.06.2014 г. “Зелен телефон” От 2 дни до скалите на къмпинг “Романтика” 
в КК “Камчия” лежи лебед. РИОСВ – Варна Извърщени са две проверки на място, при които не е установен 

бедстващ лебед. 

12. 22.06.2014 г. “Зелен телефон” Намерен малък керкенез. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Екземплярът е пуснат в 
подходящ за вида район. 

13. 23.06.2014 г. “Зелен телефон” Намерен щъркел със счупено крило в с. 
Цонево. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е установен щъркел със 

счупено крило. 

14. 25.06.2014 г. “Зелен телефон” Незаконен риболов в ЗМ “Ятата”, на около 
300 м. от КРЗ “Флотски арсенал”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Съставен е АУАН на виновните 

лица. 

15. 25.06.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа пред хотел 
“Сириус” в КК “Св. св. Константин и Елена”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 

от ЗБР, същият е оставен на мястото, където е открит. 

16. 26.06.2014 г. “Зелен телефон” Запалено гнездо на щъркели в с. Бозвелийско, 
общ. Провадия. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Щъркелът е настанен в ЦЗЖП Добрич. 

17. 27.06.2014 г. “Зелен телефон” 
Изтичане на фекални води от парцел, които се 
събират до един от санитарно – 
охранителните водоеми в местност 
“Пчелина”. 

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

18. 28.06.2014 г. “Зелен телефон” Лебед със счупено крило до скалите на 
къмпинг “Роментика”,, КК “Камчия”. РИОСВ – Варна Извърщени са две проверки на място, при които не е установен 

бедстващ лебед. 

19. 29.06.2014 г. “Зелен телефон” Лебед със счупен крак до хотел “Боряна” в 
КК “Албена”. РИОСВ – Варна Лебедът е предаден за лечение в ЦЗЖП Добрич. 

20. 30.06.2014 г. “Зелен телефон” 
Запрашеност на въздуха по ул. “Георги 
Петлешев”, гр. Аксаково, в следствие на 
ремонтни дейности. 

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

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

1. 02.06.2014 г. Жалба 

Жалба относно преливане на битово-фекални 
отпадъчни води по ул. “Ивайло” и ул. “Пенчо 
Славейков”, с. Старо Оряхово, общ. Долни 
Чифлик 

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

2. 03.06.2014 г. Жалба Жалба относно парокотелна инсталация на 
затвора, от която се отделят вредни емисии. РИОСВ – Варна 

Извършен е основен ремонт на горелките и настройка на 
горивния процес. Използваното гориво е със съдържание на 
сяра под 0,001 %. 



3. 04.06.2014 г. Жалба 

Жалба относно извършване на 
нерегламентирани дейности по третиране на 
отпадъци (разкомлектоване на ИУМПС) и 
допуснато замърсяване с нефтопродукти на 
прилежащите  площи на бл. 12 в гр. Добрич, 
ж.к. Балик. 

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

4. 04.06.2014 г. Жалба 

Жалба относно изпускане на битово-фекални 
отпадъчни води, формирани от частен имот в 
с. Пчелник, общ. Долни Чифлик, в 
отводнителен канал. 

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

5. 10.06.2014 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно замърсяване с 
отпадъци на пещера в Резерват “Калиакра”. 

РИОСВ – Варна 
Община Каварна 

Предприети са съвместни действия с община Каварна. 
Територията е почистена. 

6. 18.06.2014 г. Жалба  Жалба относно умряла котка в частен имот. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

7. 19.06.2014 г. Жалба 
Жалба относно функциониране на 
биотехнически съоръжения на територията на 
ДЛС Балчик. 

РИОСВ – Варна 
РДГ – Варна 
ОДБХ – Добрич 

Предстои извършване на съвместна проверка с РДГ, ОДБХ – 
Добрич и жалбоподателя. 

8. 23.06.2014 г. Сигнално писмо Замърсяване на Варненско езеро. РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

9. 24.06.2014 г. Жалба 

Жалба относно замърсяване на околната 
среда вследствие на отглеждане на животни в 
имот, находящ се в местност “Банала чешма” 
и свързаното с това отделяне на неприятни 
миризми.   

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

10. 25.06.2014 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно шумово натоварване 
на околната среда в района на ул. “Д-р Мирон 
Игнатиев”, гр. Варна, в следствие на силна 
музика от дейността на заведение на 
Крайбрежната алея. 

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

11. 26.06.2014 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно ферма за бройлери 
над 400000 бр., която няма издадено решение 
по оценка въздействието върху околната 
среда. 

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

12. 26.06.2014 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно фирма в 
Девненската промишлена зона, която 
извършва бластиране, в резултат на което се 
разнася прах. 

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 



13. 30.06.2014 г. Жалба 

Жалба относно изхвърляне на оборски тор и 
възпрепятстване на нормалното използване и 
обработване на част от имот в гр. Добрич, кв. 
Рилци 

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

 

                                                                                                                                                                                

            ДИРЕКТОР: 

              ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 

 

 

 

 

 

  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 


