
 

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 ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА 

 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 04.02.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

Сокол със счупено крило в ЗПЗ, гр. 
Варна, до новият Домостроителен 
комбинат. 

РИОСВ - Варна При опит да бъде хваната, птицата e излетяла. Сигналът е неоснователен. 

2. 04.02.2013 г. 
 “Зелен телефон” Задушлив дим от горящи пластмаси 

преди отбивката за с. Казашко.  РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка. Констатирано е наличие на горящи отпадъци на 
площ не по-малко от 50 м², които са своевременно изгасени. За 
установеното нарушение е съставен АУАН. 

3. 04.02.2013 г. “Зелен телефон” Бедстващ орел в с. Казашко, ЖП гара 
Тополите до градинката. РИОСВ - Варна Намереният мъртъв екземпляр е от вида обикновен мишелов. Същият е 

оставен на мястото, където е открит. 

4. 05.02.2013 г. “Зелен телефон” 
Умрял лебед на северния плаж, гр. 
Варна, пред заведение “Рибарска 
шатра”. 

РИОСВ – Варна Намереният мъртъв екземпляр от вида ням лебед е в напреднал стадий на 
разлагане. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

5. 05.02.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

Нерегламентирано сметище за 
строителни отпадъци на пътя Варна-
Балчик. 

РИОСВ – Варна 
Община Варна 
Община Аксаково 

Извършена е съвместна проверка със служители на общините Варна и 
Аксаково. За констатираното замърсяване на терена за рекултивация са 
предприети административнонаказателни действия.  

6. 07.02.2013 г. “Зелен телефон” 
Събиране на билки и сеч на дървета в 
Р “Камчия”, по пътя за с. 
Шкорпиловци. 

РИОСВ - Варна 
Извършена е проверка. Констатирани са лица, които събират бръшлян на 
територията на Р „Камчия”. Дадени са предписания, за явяване в РИОСВ-
Варна и представяне на разрешително за събиране на бръшлян. 

7. 07.02.2013 г. “Зелен телефон” Ранен лебед на Трета буна, гр. Варна. РИОСВ - Варна Екземплярът е с фрактура на крака. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк – 
Спасителен център”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

8. 11.02.2013 г. “Зелен телефон” Намерен лебед в с. Кардам. РИОСВ - Варна 
Намереният екземпляр е с фрактура на крилото. Птицата е настанена в 
“Център за зашита на природата и животните”, гр. Добрич за лечение и 
отговорно пазене. 

9. 11.02.2013 г. “Зелен телефон” Лебед в безпомощно състояние в гр. 
Добрич. 

РИОСВ – Варна 
 

Намереният екземпляр е с фрактура на краката. Птицата е настанена в 
“Център за зашита на природата и животните”, гр. Добрич за лечение и 
отговорно пазене. 

10. 13.02.2013 г. “Зелен телефон” Бедстващ лебед в гр. Генерал 
Тошево, ул. “Бачо Киро” № 52. 

РИОСВ – Варна 
 

Екземплярът е настанен в “Център за зашита на природата и животните”, 
гр. Добрич за лечение и отговорно пазене. 

11. 20.02.2013 г. “Зелен телефон” 
Гъсти облаци дим в близост до 
общинския кучкарник (на 1 км 
западно от ТВ кула), гр. Варна. 

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



12. 21.02.2013 г. “Зелен телефон” Инсталация за горене на гуми до 
ПСОВ – Варна. РИОСВ - Варна Инсталацията е в ремонт във връзка с предстояща реконструкция. За 

установеното замърсяване с отпадъци са дадени предписания.  

13. 21.02.2013 г. “Зелен телефон” Безпокойство на червеногуши гъски 
в землището на с. Дуранкулак. РИОСВ -  Варна Извършена е проверка. Не е установено наличие на червеногуши гъски в 

полето. Сигналът е неоснователен. 

14. 25.02.2013 г. “Зелен телефон” Фекални води се изливат в ЗЗ 
“Сухата река”, на 3 км от гр. Добрич. 

Община Добрич 
Община Добричка 

Извършена е проверка, при която е установено, че в района на моста 
преди с. Врачанци по течението на р. Добричка се носи миризма на 
битово-феклани води. Четири преливника на градската канализационна 
мрежа заустват в р. Добричка, в следствие на претоварването й с битово-
фекални и дъждовни води. Сигналът е препратен до Община Добрич и 
Община Добричка за предприемане на действия по компетентност.  

 
 

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

1. 08.02.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно 
унищожаване на местообитания в ЗЗ 
“Крайморска Добруджа”. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е установено нарушаване на местообитания в 
пасища и мери.   

2. 08.02.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно незаконни 
площадки за извършване на дейности 
по събиране и съхраняване на 
отпадъци в гараж на ул. “Генерал 
Скобелев” 65 и ул. “Стара планина” 
35. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка на място. За извършваната дейност дружеството 
притежава издадени регистрационни документи. Не са констатирани 
нарушения на екологичното законодателство 

3. 11.02.2103 г. Статия Дерето на ул. “Подвис” се срива и 
влачи боклуци. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на действия по 

компетентност. 

4. 13.02.2013 г. Жалба 
Жалба относно бивша собственост на 
земеделска кооперация, в която се 
съхраняват изкуствени торове. 

Община Варна Преместването на ВВ кубовете може да стане след извършване на 
процедура по ОВОС. 

5. 15.02.2013 г. Сигнално писмо 
Препратено сигнално писмо от 
МОСВ относно изграждане на три 
даляна в границите на Р “Калиакра”.  

РИОСВ - Варна 
Извършена е проверка. В акваторията на резервата, разположена от нос 
Калиакра до южната страна езеро Кауклиман няма монтирани даляни, в 
южния от носа залив има 7 дървени кола от бивш далян. 

6. 18.02.2013 г. Жалба 
Жалба относно опасност от свлачище 
в близост до гробището в с. Ново 
Оряхово. 

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

7. 27.02.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно пункт за 
изкупуване на вторични суровини в 
м-ст “Надър Тарла”. 

РИОСВ - Варна Предстои извършване на проверка. 

8. 27.02.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно 
неправомерно събиране на екотакса.  В процедура. Предстои уведомяване на жалбоподателя в нормативно 

установеният срок. 

9. 28.02.2103 г. Жалба 

Препратена жалба от Областна 
администрация – Варна относно 
скъсан фекален водопровод на 
територията на м-ст “Салтанат” гр. 
Варна, 

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



Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Февруари 2013 г. са 14 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали 

по електронна поща, жалби и сигнални писма са 9 броя сигнали за месец Февруари 2013 г. 
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