
 

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 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА 
 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 02.10.2012г. 
 “Зелен телефон” 

Изтичане на фекалии от ПСОВ 
“Златни пясъци” по пътя за местност 
“Панорама”. 

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

2. 04.10.2012г. 
 “Зелен телефон” 

Ранен пеликан на гарата на с. 
Разделна, общ. Белослав. 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Не е констатиран ранен пеликан. Сигналът е 
неоснователен. 

3. 04.10.2012г. 
 Тел. 112 

Мъртъв делфин на плажа пред хотел 
“Сириус” в КК “Св. св Константин и 
Елена”. 

РИОСВ - Варна Намереният мъртъв екземпляр е без видими следи от наранявания.. 
Същият е оставен на мястото, където е открит. 

4. 06.10.2012г Тел. 112 
Мъртъв делфин в КК “Албена”, 
срещу заведение “Моби Дик. 

РИОСВ - Варна Обходена е плажната ивица до заведение “Моби Дик”. Не е констатиран 
мъртъв делфин. Сигналът е неоснователен. 

5. 08.10.2012г Тел. 112 
Мъж лови таралежи в кв. 
“Възраждане”, до бл. 2, 4 и 5. 

РИОСВ - Варна Открити са 2 екземпляра от вида таралеж в междублоковото 
пространство. Екземплярите са в добър жизнен статус и са пуснати в 
подходящ за вида район. 

6. 05.10.2012г “Зелен телефон” 

Сеч на дърва в Р “Камчия”. РИОСВ - Варна Извършена е съвместна проверка със служители от ДЛС Шерба. 
Констатирано е, че на територията на Р “Камчия” има повалени 
(отсечени) 5 бр. дървета. Дървесината е нарязана и нацепена като дърва за 
огрев. Извършителят не е установен. Дадено е предписание на директора 
на ДЛС Шерба, нарязаната и нацепена дървесина да бъде извозена, 
измерена и съхранена на площадка, собственост на ловното стопанство до 
изясняване на обстоятелствата. За сигнала РИОСВ – Варна е уведомила 
Районна прокуратура – Варна. 

7. 10.10.2012г. “Зелен телефон” 
Пеликан в безпомощно състояние в 
гр. Балчик, на кея до ресторант 
“Старата лодка”.  

РИОСВ - Варна Птицата е в добър жизнен статус, без видими следи от наранявания. 
Сигналът е неоснователен. 

8. 11.10.2012 Тел. 112 
Бедстващ пеликан до кметството в с. 
Попович, общ. Бяла. 

РИОСВ – Бургас Сигналът е предаден на РИОСВ – Бургас за действия по компетентност. 

9. 12.10.2012 Тел. 112 
Ранен пеликан в с. Телерик, общ. 
Крушари, обл. Добрич. 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Птицата е в добър жизнен статус и е освободена в 
подходяща за вида среда. 



10. 16.10.2012 “Зелен телефон” 

Изтичане на отпадъчни води от 
Шокаровия канал. 

Община Варна Извършена е проверка. Взети са водни проби от РЗИ-Варна. Предстои 
нова проверка по разпореждане на Районна прокуратура-Варна за 
обследване цялото протежение на Шокаровия канал за нерегламентирани 
зауствания на отпадъчни води. 

11. 24.10.2012 “Зелен телефон” 
Неправилно съхранение на 
отработени масла в автосервиз на 
входа на гр. Провадия. 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Не са констатирани нарушения. 

12. 27.10.2012 Тел. 112 
Силна миризма се носи от Екарисаж 
– Варна. 

РИОСВ – Варна 
 

Предстои извършване на проверка и във връзка с постъпило писмо от 
МОСВ. 

13. 28.10.2012 Тел. 112 

Силна миризма на амоняк в кв. 
Повеляново. 

РИОСВ - Варна Извършена е извънредна проверка в “Солвей соди” АД, гр. Девня. В 
следствие на паднала пробка на помпа за кондензат, в атмосферния въздух 
постъпват емисии на амоняк. Известителната система в завода не е отчела 
отклонение в показателите на амоняк. Теча е отстранен, като за 
аварийната ситуация РИОСВ – Варна е уведомена своевременно. 

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

1. 02.10.2012 Жалба 

Жалба относно замърсяване на 
атмосферния въздух и шум в 
резултат от дейността на търговски 
обекти в ж.к. Чайка, гр. Варна. 

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

2. 04.10.2012 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно 
замърсяване на околната среда 
вследствие от дейността на 
животновъдна ферма в с. Врачанци, 
общ. Добричка. 

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

3. 09.10.2012 Сигнално писмо 

Сигнално писмо за 
нерегламентирано сметище на ул. 
Черно море, в сградата на пощенски 
клон 9022, гр. Варна. 

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

4. 12.10.2012 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно изливане на 
фекални води и изхвърляне на 
хранителни отпадъци на ул. “Поп 
Харитон”, гр. Варна от частен дом. 

Община Варна                
РЗИ - Варна 

Сигналът е препратен до Община Варна и директорът на РЗИ – Варна  за 
предприемане на действия по компетентност. 

5. 15.10.2012 Сигнал електронна 
поща 

Сигнално писмо относно 
непочистени кошчета за отпадъци на 
детска площадка и образуване на 
локални сметища около тях в кв. 
Трошево, гр. Варна  

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

6. 15.10.2012 Жалба 
Жалба от жители на с. Езерово 
относно постоянна миризма носеща 
се от намиращ се в близост завод. 

РИОСВ – Варна Насрочена е проверка за 08.11.2012 г. 
 

7. 15.10.2012 Жалба 

Жалба от жители на с. Езерово 
относно шум от бластиране на 
кораби в нерегламентирани часове от 
денонощието. 

РИОСВ – Варна Поради неблагоприятни метеорологични условия, измерванията за нивата 
на шум излъчван в околната среда са отложени. Предстои насрочването 
им при извършване на ново бластиране. 



8. 15.10.2012 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно промяна в 
качествените показатели на водата 
находяща се във водовземно 
съоръжение на ТЕЦ – Варна. 

Басейнова дирекция за 
управление на водите в 
Черноморския район 

Сигналът е препратен до БДУВЧР за предприемане на действия по 
компетентност. 

9. 19.10.2012 Жалба 

Колективна жалба от собственици на 
лодки по р. Камчия за саморъчно 
изградени пристани на реката и 
ползването им от други лица, без 
наличие на разрешителни. 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Констатирани са 3 съществуващи пристана без 
процедури по ЗЗТ. Следва отговор до Областна управа-Варна и 
предложение да бъдат разрушени. 

10. 24.10.2012 Сигнално писмо 
Препратено сигнално писмо от 
МОСВ за замърсяване на ЗТ “Ятата” 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка, съставен е констативен протокол. Не е установен 
извършител. Изпратено е писмо до Община Белослав за предприемане на 
действия по компетентност и установяване на нарушителите. 

11. 25.10.2012 Статия 
Замърсяване със строителни 
отпадъци в кв. Галата. 

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

12. 29.10.2012 Сигнал 

Постъпил сигнал в МРРБ за ползване 
на пясък от плажната ивица в района 
на комплекс “Слънчев ден” за 
извършване на ремонтни дейности на 
тръбопровод в района на яхтеното 
пристанище. 

Министерство на 
регионалното развитие 
и благоустройство 

Извършена е проверка, при която е констатирано, че:  
- Плажът е даден на концесия от МРРБ; 
- Извършва се строеж на канализация с дължина около 300 м. 

По компетентност РИОСВ-Варна не е констатирала нарушение на 
нормативната уредба по опазване на околната среда. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Октомври 2012 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 Октомври 2012 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 

 


