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

МЕСЕЦ МАЙ 2012 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

65. 02.05.2012г. 
 

Вх. № С-2909 Мъртъв делфин в кв. Аспарухово, 
местност “Карантината” до 
заведение “Red rock”. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Обходена е плажната ивица. Не е констатиран мъртъв екземпляр от вида 
делфин. Сигналът е неоснователен. 

66. 02.05.2012г. 
 

Вх. № С-2927 Намерени 2 броя сухоземни 
костенурки в с. Калиманци, в 
заведение “Калимански хан”. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Откритите екземпляри са от вида Шипобедрена костенурка, включен в 
Приложение 3 на ЗБР. Те са в добър жизнен статус и са пуснати в 
подходящ за вида район. 

67. 03.05.2012г. 
 

Вх. № С-2942 Незаконно поставена барака в ЗМ 
“Ятата”. 

Отдел “ПД” – ст. 
експерт “ЗТ” – Хр. 
Димов 

Извършена е проверка. Бараката е поставена в частен имот. 

68. 07.05.2012г Вх. № С-2998 Над с. Тополи се носи облак прах с 
твърди частици. Трудно се диша. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “ЕПД” – Б. 
Павлова 

Асфалто-смесителната инсталация собственост на “Пътища и мостове” 
ЕООД, гр. Варна е в основен ремонт. В резултат на подмяна на възли и 
съоръжения се извършват изпитвания, което е свързано с пускане на 
инсталацията за 10 мин. Сигналът е основателен. 

69. 07.05.2012г Вх. № С-2999 Мъртъв египетски лешояд по пътя 
между гр. Каварна и с. Българево. 

Отдел “ПД” -  ст. 
специалист Г. Петров; 
гл. специалист М. 
Михайлов 

Птицата е мъртва поне от 2-3 дни. На двата крака има пръстени. 
Екземплярът е изпратен в Спасителен център “Зелени Балкани”, гр. Стара 
Загора за изясняване причините за смъртта. 

70. 07.05.2012г Вх. № С-3006 Покрай фабрика “Hayat” и пивовара 
в Западна промишлена зона, гр. 
Варна, тече вода със странна 
миризма и бял цвят. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “ХП” – Н. 
Петрова 

Извършена е проверка. Установена е авария на канализационен колектор, 
преминаващ до дерето. Работи се по отстраняване на аварията. 

71. 11.05.2012г. Вх. № С-3125 Мъртъв делфин на плажа в местност 
“Карантината”, кв. Аспарухово. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

72. 14.05.2012 Вх. № С-3148 Мъртъв делфин на Втора буна, гр. 
Варна. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

73. 15.05.2012 Вх. № С-3184 Ранена малка хищна птица на пазара 
за цветя до Катедралата, гр. Варна. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

При пристигане на място е установено, че птицата е излетяла. Сигналът е 
неоснователен. 

74. 16.05.2012 Вх. № С-3201 Мъртъв делфин на Трета буна, до 
заведение “Хавай”, гр. Варна. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

След обстоен обход на района не е констатиран мъртъв екземпляр от вида 
делфин. Сигналът е неоснователен. 



75. 16.05.2012 Вх. № С-3202 Мъртъв делфин на плажа срещу 
“Двореца”, гр. Балчик. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е във видимо разложима форма. На основание чл. 
39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

76. 16.05.2012 Вх. № С-3218 Мъртъв делфин на плажа пред 
почивна станция “Адис”, КК “Златни 
пясъци”. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

77. 16.05.2012 Вх. № С-3221 Незаконно изгребване на пясък с 
багер от плажа на ЗМ “Болата”. 

Отдел “ПД” -  ст. 
специалист Г. Петров; 
гл. специалист М. 
Михайлов 

При извършената проверка е установено, че плажната ивица се 
подравнява в следствие на лошите метеорологични условия през 
изминалия зимен сезон. 

78. 16.05.2012 Вх. № С-3222 Мъртъв делфин на Първа буна, гр. 
Варна. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

79. 18.05.2012 Вх. № С-3255 Мъртъв делфин до яхтеното 
пристанище в К.К. “Златни пясъци”. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

80. 18.05.2012 Вх. № С-3263 Мъртъв делфин между дискотека 
“Екстраваганца” и Първа буна, гр. 
Варна. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Обходена е територията описана в сигнала. Не е констатиран мъртъв 
делфин в района. Сигналът е неоснователен. 

81. 18.05.2012 Вх. № С-3264 Два мъртви делфина на крайморската 
алея в гр. Балчик, от двете страни на 
бистро “Морски бриз”. 

Отдел “ПД” – ст. 
експерт “ЗТ” – Хр. 
Димов 

Обходен е морският бряг пред ресторант “Морски бриз”, гр. Балчик. Не са 
констатирани мъртви делфини в района. 

82. 19.05.2012 Вх. № С-3278 Мъртъв делфин на Първа буна в кв. 
Аспарухово. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

83. 19.05.2012 Вх. № С-3298 Мъртъв делфин плаж “Кабакум”, до 
хотел “Ной”. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е в напреднала фаза на разлагане. На основание чл. 
39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

84. 20.05.2012 Вх. № С-3299 Мъртъв делфин плажа до хотел 
“Журналист”. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

При извършеният оглед на района е установено, че екземплярът е в 
морето, на около 20 м от брега. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
същият е оставен на мястото, където е открит. 

85. 20.05.2012 Вх. № С-3300 Мъртъв делфин на Пета буна, гр. 
Варна. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

86. 21.05.2012 Вх. № С-3324 Мъртъв делфин на плажа пред 
почивна станция “Адис” в К.К. 
“Златни пясъци”. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР същият е оставен на мястото, където е открит. 

87. 23.05.2012 Вх. № С-3385 Сметище в района на ЖП – линията в 
посока гр. Девня, след 
локомотивното депо. 

Отдел “КОС” –  ст. 
експерт “ТПО” – Д. 
Илиева 

Извършена е проверка. Установено е локално замърсяване с 
производствен гранулиран отпадък на обща площ не по-малко от 9 м². Не 
е установен причинителят на замърсяването. Сигналът е препратен до 
кмета на община Варна за действия по компетентност.  

88. 23.05.2012 Вх. № С-3390 Изтичане на отпадъчни води с бял 
цвят от “Агрополихим” АД към 
пристанище “Варна-Запад” и 
Варненско езеро. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “ХП” – Н. 
Петрова 

Извършена е проверка. Установена е авария на водопровод за свежа вода 
на “Агрополихим” АД. Аварията е отстранена. 

89. 25.05.2012 Вх. № С-3397 В кв. Владиславово, до блок 222 
работи автомивка без канализация. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “ХП” – Н. 
Петрова 

Извършена е проверка. Не е установено изтичане на отпадъчни води във 
воден обект. Дадено е предписание да се представи договор с “ВиК-
Варна” ООД. 



90. 26.05.2012 Вх. № С-3398 Лебед със счупен крак на Втора буна, 
гр. Варна. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – Ал. 
Бакалов 

При проверката не е констатиран лебед със счупен крак, птиците са в 
морето. 

91. 29.05.2012 Вх. № С-3456 Намерени три мъртви лястовици в 
подлеза на бул. “Васил Левски”, пред 
стадион “Варна”. 

Отдел “ПД” -  мл. 
експерт “БР” – С. 
Кръстева 

Намерени са 3 мъртви възрастни екземпляра и 8 мъртви новоизлюпени. 
Няма следи от целенасочено разрушени гнезда. По труповете на птиците 
не се забелязват външни наранявания. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 
ЗБР намерените общо 11 мъртви екземпляра са оставени на мястото, 
където са открити. 

 
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 03.05.2012 Вх. № С-2948 Сигнално писмо за замърсяване с 

отпадъци на С. О. “Франга дере и 
Кокарджа”, гр. Варна. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “КОВ от СС” 
– М. Милкова; ст. 
експерт “ТПО” – Д. 
Илиева 

Сигналът е препратен до Община Варна и “ВиК – Варна” ЕООД за 
предприемане на действия по компетентност с писмо с изх. № С-
2948/1/16.05.2012 г. 

2. 07.05.2012 Вх. № С-3007 Сигнално писмо относно шум от 
завод за производство на торби и 
опаковки под Аксаковска панорама, 
в посока гр. Добрич. 

Отдел “КОС” – 
ст.експерт “ВФФ” – 
Цв. Герджикова 

Извършена е проверка. Направени са измервания на нивата на шума, 
излъчван в околната среда през трите периода на денонощието – ден, 
вечер и нощ. Измерените нива на шума са в граничните стойности за шум, 
излъчван в околната среда от промишлен източник. 

3. 07.05.2012 Вх. № С-3021 Сигнално писмо относно новооткрит 
пункт за изкупуване на вторични 
суровини в кв. Трошево, гр. Варна. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “КДО” – Т. 
Керанова 

Към момента на проверката обекта обозначен с табела “Рефил” ЕООД не 
работи. Видимо през прозорците на помещението е установено 
съхраняване на отпадъци от пластмаса, хартия и картон. При справка в 
регистъра на РИОСВ-Варна е установено, че фирмата има издаден 
регистрационен документ за дейности по събиране, транспортиране и 
съхраняване на неопасни отпадъци. 

4. 09.05.2012 Вх. № С-3082 Сигнално писмо относно бетонни 
постаменти в степта на с. Българево 
и разклона за Болата в посока 
Калиакра. 

Отдел “ПД” – гл. 
експерт “ОВОС и ЕО” 
– Й. Янева; ст. експерт 
“ЗТ” – Хр. Димов 

Изпратено писмо с изх. № С-3082/1/22.05.2012 г. до Община Каварна за 
предоставяне на информация за издадени до момента заповеди за 
одобряване на устройствени планове и разрешения за строеж за 
одобряване на инвестиционни проекти в обхвата на описаната територия. 

5. 10.05.2012 Вх. № Ж-3104 Жалба относно отглеждане на 
добитък в с. Изворско и изхвърляне 
на екстременти на околоселския път. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “КИЗ” – С. 
Русева 

Извършена е проверка на място, при която е установено наличие на 
животински екскременти на площ не по-малко от 100 м², разположени от 
двете страни на пътя. Жалбата е препратена до Община Аксаково за 
предприемане на действия по компетентност. 

6. 11.05.2012 Вх. № С-3126 Сигнално писмо за насипване на 
терен ПИ № 100071 с. Осеново, общ. 
Аксаково. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “МКП” – Й. 
Йорданов 

Извършена е проверка. Установено е замърсяване с изкопани земни маси 
и строителни отпадъци. Не е установен нарушител. 

7. 16.05.2012 Вх. № С-3209 Сигнално писмо относно пункт за 
изкупуване на отпадъци на фирма 
“Рефил” в района около 44 ЦДГ 
“Крилатко”. Замърсяване на улицата 
около пункта.  

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “КДО” – Т. 
Керанова 

На 16.05.2012 г. в РИОСВ – Варна е получена информация от район 
Младост, относно предприети мерки и съставен констативен протокол от 
извършената проверка на пункта. 

8. 17.05.2012 Вх. № С-3227 Сигнално писмо за извършване на 
обработка на кожени и други 
изделия. Носи се тежка миризма и 
постоянен шум от машини в бл. 7, 
Вх. Б на бул. Левски, гр. Варна. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “ЕПД” – Б. 
Павлова 

Сигналът е препратен до кмета на район “Приморски” за предприемане на 
действия по компетентност. 



9. 19.05.2012 Вх. № С-3279 Сигнално писмо относно износ на 
изсечени дървета. 

Отдел “ПД” – гл. 
експерт “НЕМ” – А. 
Димитрова 

Сигналът е препратен до ТП ДГС Варна за действия по компетентност с 
писмо с изх. № С-3279/1/22.05.2012 г. 

10. 28.05.2012 Вх. № Ж-3391 Жалба относно изграден цех за 
производство на арматурни изделия в 
ПИ № 398 борса за строителни и 
бетонни материали. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “ЕПД” – Б. 
Павлова 

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

11. 28.05.2012 Вх. № С-3395 Сигнално писмо относно незаконно 
сметище от бракувани парчета тухли 
до затвора в с. Разделна. 

Отдел “КОС” – ст. 
експерт “КДО” – Т. 
Керанова 

Предстои извършване на проверка. 

12. 28.05.2012 Вх. № С-3407 Жалба относно стоматологичен 
кабинет, който няма разрешително за 
извършваната дейност, изхвърляне 
на опасни отпадъци в кофите за смет 
и силна миризма от използваните 
препарати. 

Отдел “КОС” –  ст. 
експерт “ТПО” – Д. 
Илиева 

Извършена е проверка, при която е установено, че медицинските 
отпадъци се събират и съхраняват разделно от битовите. Сключен е 
договор с лице по чл. 12 от ЗУО за предаване на формирания в резултат 
на дейността отпадък.  

13. 28.05.2012 Вх. № Ж-3472 Жалба срещу изхвърляне на фекални 
води във Варненско езеро от база на 
фирма “Юролинк Файненшъл Груп” 
ООД. 

Отдел “КОС” – гл. 
експерт “КОВ от СС” 
– М. Милкова 

Предстои извършване на проверка. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Май 2012 г. са 27 броя с номера от 65 до 91 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По 

електронна поща са получени 13 броя сигнали за месец Май 2012 г. 
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