
 

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 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА 

 
 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

265. 01.12.2011г. 
 

Вх. № С-6128 Намерен лебед в безпомощно 
състояние на паркинга на 
кораборемонтен завод. 

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

След проведен телефонен разговор със сигналоподателя е установено, 
че птицата е излетяла. Сигналът е неоснователен. 

266. 01.12.2011г. 
 

Вх. № С-6142 Намерен мъртъв лебед по 
крайбрежната алея, до “топлата 
вода”. 

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

На плажната ивица на Централен плаж – Варна е намерен мъртъв 
екземпляр от вида лебед. Птицата е без видими следи от наранявания. 
На основание чл. 39, ал. 2, т.4 от ЗБР екземплярът е оставен на 
мястото, където е намерен. 

267. 08.12.2011г. 
 

Вх. № С-6285 В южния бряг на Дуранкулашко 
езеро в 17.20 часа е намерена 
червеногуша гъска със счупено 
крило. Занесена е в 
природозащитния център за 
водоплаващи птици. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. експерт “БР”- Г. 
Петров 

Сигналоподателя транспортира птицата във волиерата за 
водоплаващи птици в природозащитен център с. Дуранкулак. При 
прегледа на птицата е установено счупено ляво крило и 2 прободни 
рани. При съставяне на протокола на 09.12.2011 г. птицата е била 
мъртва. На основание чл. 155, ал. 2 от ЗООС птицата е оставена за 
отговорно пазене в информационен център “Льо Балкан – България” 
за генетично изследване.  

268. 10.12.2011г Вх. № С-6308 Намерена блатна костенурка на бул. 
“Мария Луиза” № 15. 

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

Намереният екземпляр е от вида блатна костенурка. На основание чл. 
39, ал. 2, т. 2 от ЗБР костенурката е пусната в подходящ за вида район. 

269. 17.12.2011г Вх. № С-6427 В източната част на Дуранкулашко 
езеро са чути 7 изстрела от 
автоматично оръжие по дивеч и 
червеногъски. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
ст. специалист - Г. 
Петров 

При проверката не са забелязани ловци в защитената местност и 
около буферната зона. 



270. 24.12.2011г Вх. № С-6512 В КК “Св. Св. Константин и Елена” 
до “Слънчев ден” е забелязан пробив 
в пречиствателната станция и теч на 
фекалии в морето. 

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

Поради авария на главен водопровод разположен над пречиствателната 
станция, голямо количество вода постъпва в новоизградената помпена 
станция разположена в двора на ПСОВ Слънчев ден. Помпената
станция не е въведена в експлоатация. Изтеклите води от спукания 
водопровод са напълнили резервоарите в помпената станция. В 
момента на проверката екип на “ВиК Варна” ООД е отстранявал 
аварията. При огледа не е установено изтичане на отпадъчни води към 
морето. 

271. 27.12.2011г. Вх. № С-6515 Намерен ранен орел / ястреб на ул. 
“Йоан Екзарх” № 9. 

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

Намереният екземпляр е от вида обикновен мишелов. Той е в 
безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2 от ЗБР птицата е 
настанена в ОП “Зоопарк – Варна, Спасителен център” за лечение. 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 02.12.2011 Вх. № Ж-6165 Жалба срещу нерегламентиран пункт 

за разглобяване на моторни превозни 
средства. 

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

При извършената проверка не е установено замърсяване с отпадъци, 
както и извършване на дейности с отпадъци. Дадено е предписание в 
КП № 000769/12.12.2011 г. за предоставяне на документи. 
Предписанието е изпълнено на 21.12.2011 г. 

2. 08.12.2011 г. Вх. № Ж-6253 Жалба срещу изхвърляне на бетонов 
материал в имот находящ се в гр. 
Варна, м-ст Боровец – Юг от 
собственик на имот № 617 

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

Жалбата е препратена до Община Варна за действия по компетенции с 
писмо с изх. № Ж- 6253/1/22.12.2011 г.  

3. 08.12.2011 г. Вх. № 6273 Сигнал за отглеждане на маймунка в 
комплекс “Вълшебен извор”, гр. 
Варна 

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

На 19.12.2011 г. е извършена проверка в заведението, при която не е 
констатирано наличие на описания в жалбата екземпляр.  

4. 12.12.2011 г. Вх. № Ж-6354 Жалба относно функциониране на 
сметище за строителни отпадъци в 
землището на с. Тополи. 

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

Извършена е проверка. Не са констатирани нарушения. 

5. 12.12.2011 г. Вх. № 6330 Препратен от МОСВ сигнал за 
незаконно сметище в близост до гр. 
Каварна. 

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

Извършена е проверка на място и е установено, че цитираното в 
сигнала незаконно сметище представлява общинско депо за неопасни 
отпадъци на гр. Каварна. Изпратен е отговор до дирекция “ПОС” 
МОСВ с писмо с изх. № 04-00-6330/1/27.12.2011 г. 

6. 20.12.2011 Вх. № С-6458 Сигнално писмо от “Културен 
център -  Двореца”, гр. Балчик за 
изграждане на площадка за 
третиране на отпадъци на 
територията на защитена местност 
“Ботаническа градина”. 

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

Извършена е проверка на 27.12.2011 г. Установена е обособена 
площадка обозначена с табела “компостно депо”. В момента на 
проверката се извършват дейности с отпадъци. С писмо с вх. № 67-00-
4794/07.09.2011 г. е постъпила информация от УБГ – Балчик за 
организиране на компостно депо, съгласувано от РИОСВ – Варна при 
спазване на определени условия. 



7. 27.12.2011 Вх. № Ж-6538 Изпускане на гъст дим с остра 
неприятна миризма от комина на 
ресторант “Чучурите”, ул. 
Панагюрище 15. 

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

Предстои извършване на проверка. 

8.  29.12.2011 Вх. № С-6551 Сигнал за изтичащи отпадъчни 
химикали в района на с. Разделна, 
спукана надземна тръба, отвеждаща 
отпадъчните химикали до 
пречиствателния водоем по пътя за 
гр. Девня. 

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

Извършена е проверка на място. Не е установено изтичане. Сигналът е 
неоснователен. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец декември 2011 г. са 7 броя с номера от 265 до 271 според регистъра за сигнали приети по “Зелен 

телефон”. По електронна поща са получени 8 броя сигнали за месец декември 2011 г. 
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