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Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

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

МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.08.2013 г. “Зелен телефон” 
Носи се неприятна миризма от строеж на 
ферма за калифорнийски червеи в гр. Ген. 
Тошево, ул. “Хаджи Димитър” 28. 

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

2. 02.08.2013 г. “Зелен телефон” Намерен малък бухал в с. Баново, общ. 
Суворово.  РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Екземплярът е в добър жизнен статус и е 

пуснат в подходящ за вида район. 

3. 08.08.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел, който не може да лети в с. 
Аспарухово, общ. Дългопол. РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Екземплярът е в добър жизнен статус и 

при опит да бъде хванат е излетял. 

4. 08.08.2013 г. “Зелен телефон” Ранен щъркел в с. Езерово, до ТЕЦ-Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Екземплярът е млад, в добър жизнен 
статус и е пуснат в подходящ за вида район. 

5. 08.08.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел в безпомощно състояние на стадиона 
в гр. Белослав. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Екземплярът е млад, в добър жизнен 

статус и е пуснат в подходящ за вида район. 

6. 09.08.2013 г “Зелен телефон” В района на с. Тюленово, общ. Шабла от 
цистерна изтича нефт към морето. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатирано изтичане на 

нефтопродукти към морето. 

7. 10.08.2013 г “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа пред спирка 
“Журналист”, гр. Варна. РИОСВ – Варна Обходена е плажната ивица пред спирка “Журналист”. Не е 

констатиран екземплярът описан в сигнала. 

8. 12.08.2013 г. “Зелен телефон” Паднало гнездо на щъркели в с. Черноок, 
общ. Провадия, един ранен щъркел. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 

9. 12.08.2013 г. “Зелен телефон” 
Носи се неприятна миризма в с. Езерово, общ. 
Белослав от инсталацията за преработка на 
отпадъци. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка. Дадено е предписание за предприемане 
на мерки за ограничаване на разпространението на миризми 
извън границите на производствената площадка. 

10. 14.08.2013 г. “Зелен телефон” От тръба ма плаж “Траката”, до буната 
изтичат фекалии. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатирано изтичане на битово-

фекални води и характерната за тях миризма. 

11. 14.08.2013 г. “Зелен телефон” В района на с. Езерово, общ. Белослав гори 
цистерна с пропан-бутан. РИОСВ – Варна 

Незабавно е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Варна и 
е разставена мобилна автоматична станция за контрол 
качеството на атмосферния въздух от Регионална лаборатория-
Варна. Данните не показват превишаване на пределно 
допустимите концентрации на контролираните замърсители. 

12. 14.08.2013 г. “Зелен телефон” Бедстващ щъркел на ул. “Бор” в с. Горен 
Чифлик, общ. Долни Чифлик. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 



13. 18.08.2013 г. “Зелен телефон” 
Щъркел със счупено крило в гр. Добрич, 
околовръстен път за с. Дончево, след моста за 
с. Богдан. 

РИОСВ – Варна 
Констатираният екземпляр е в безпомощно състояние и е 
настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, гр. Варна за 
лечение и отговорно пазене. 

14. 19.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин в с. Тюленово, общ. Шабла, 
на пристана, до лодкостоянката. РИОСВ – Варна Констатираният мъртъв екземпляр е без видими следи от 

наранявания. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

15. 20.08.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел в безпомощно състояние в м-ст 
“Акчелар”, до разклона за кв. Виница. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 

гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

16. 20.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа на къмпинг 
“Добруджа”, гр. Шабла. РИОСВ - Варна Намереният мъртъв екземпляр е от вида морска свиня. Същият е 

оставен на мястото, където е открит. 

17. 21.08.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел със счупено крило в гр. Тервел, ул. 
“Св. св. Кирил и Методий” 25. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 

гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

18. 22.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин в КК “Св. св. Константин и 
Елена”, на плажа до хотел “Бор”. РИОСВ – Варна Констатираният мъртъв екземпляр е в напреднал стадий на 

разлагане. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

19. 22.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин в гр. Варна, след Първа буна 
в посока ресторант “Рапонги”. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. На плажа на Първа буна е констатиран 
мъртъв екземпляр от вида обикновен делфин. Същият е оставен 
на мястото, където е открит. 

20. 22.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин в КК “Ривиера”, на плажа 
пред хотел “Империал”. РИОСВ – Варна Констатираният мъртъв екземпляр е в напреднал стадий на 

разлагане. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

21. 23.08.2013 г. “Зелен телефон” 
Носи се неприятна миризма от контейнери за 
смет, които не се почистват редовно в гр. 
Варна, ул. “Цар Асен” 68. 

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

22. 23.08.2013 г. “Зелен телефон” Нерегламентирано сметище на ул. “Георги 
Боев”, гр. Варна. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

23. 26.08.2013 г. “Зелен телефон” 
Костенурки затворени в клетка в хотел 
“Персей”, гр. Варна, м-ст “Св. Никола”, сп. 
“Студентска” 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. Констатирани са 2 екземпляра от вида 
Червенобуза костенурка в аквариум. Видът не попада в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. 
Екземплярите са във видимо добро състояние. 

24. 26.08.2013 г. “Зелен телефон” Чайка със счупено крило в гр. Варна, бул. 
“Ал. Батемберг” № 2. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 

сигнала. 

25. 26.08.2013 г. “Зелен телефон” Мазут в морето на около 5-6 м. от брега, на 
Северен централен плаж, гр. Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатирано наличие на мазут в 

морето. 

26. 26.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа на къмпинг 
“Романтика”, КК “Камчия”. РИОСВ - Варна Констатираният мъртъв екземпляр е в напреднал стадий на 

разлагане. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

27. 27.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа пред хотел 
“Марина”, КК “Слънчев ден”. РИОСВ - Варна Обходена е плажната ивица пред хотел „Марина“, КК „Слънчев 

ден“. Не е констатиран екземпляра описан в сигнала. 

28. 27.08.2013 г. “Зелен телефон” Разлив на нафта вследствие на горене на 
автомобил на ул. “Брегалница”, гр. Варна. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

29. 27.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на Трета буна, гр. Варна до 
заведение “Фенера”. РИОСВ – Варна Констатираният мъртъв екземпляр е в напреднал стадий на 

разлагане. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

30. 28.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа срещу ресторант 
“Чифлика”, КК “Златни пясъци”. РИОСВ – Варна Констатираният мъртъв екземпляр е в напреднал стадий на 

разлагане. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

31. 29.08.2013 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа пред заведение 
“Мюзик бийч”, с. Шкорпиловци. РИОСВ – Варна Констатираният мъртъв екземпляр е в напреднал стадий на 

разлагане. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

32. 29.08.2013 г. “Зелен телефон” Намерен малък бухал на центъра на с. 
Звездица. РИОСВ – Варна Сигналът се отработва. 

33. 29.08.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел, който не може да лети в гр. Девня, 
кв. Реката. РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк - Спасителен център”, 

гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

34. 29.08.2013 г. “Зелен телефон” Щъркел със счупено крило в с. Млада 
Гвардия, общ. Ветрино. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Констатираният екземпляр е мъртъв. 

Същият е оставен на мястото, където е открит. 



35. 29.08.2013 г. “Зелен телефон” Намерена бедстваща птица в КК “Албена”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не е констатиран екземплярът описан в 
сигнала. 

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

1. 01.08.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване на 
прилежащата територия на депо за неопасни 
отпадъци – Балчик с битови отпадъци. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Извършена е проверка. Дадени за предписания за почистване на 
допуснатото замърсяване и предприемане на действия за 
преустановяване на достъпа на външни лица в депото. 

2. 01.08.2013 г. Жалба 

Жалба относно изливане на битово-фекални 
води в дере, успоредно разположено на ул. 
”Иван Панайотов Церов”, кв. Младост, гр. 
Варна. 

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

3. 02.08.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване на 
резерват “Балтата” с отпадъчни води от 
автомивка. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. Отпадъчните води от дейността на 
автомивката се пречистват в съоръжение на територията на 
обекта, след което се отвеждат чрез канализационната мрежа на 
КК “Албена” за пречистване в ПСОВ “Албена”.  

4. 05.08.2013 г. Жалба 
Жалба относно шумово натоварване на 
околната среда от строеж на нова сграда на 
ул. “Заменхоф” № 10, гр. Варна. 

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

5. 05.08.2013 г. Жалба 

Жалба относно шумово натоварване на 
околната среда в резултат от извършване на 
строителни дейности на ул. “12-та”, с. 
Църква. 

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

6. 06.08.2013 г. Жалба 

Жалба относно замърсяване на атмосферния 
въздух и шум в резултат на дейността на 
ресторант на ул. “Македония” № 159, гр. 
Варна. 

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

7. 08.08.2013 г. Жалба Жалба относно замърсяване в района на СОУ 
“Димчо Дебелянов”, гр. Варна. Община Варна Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

8. 09.08.2013 г. Жалба Жалба относно незаконен добив на пясък в 
землището на кв. Виница, гр. Варна. Община Варна Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

9. 12.08.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно изгребване на пясък 
в района на къмпинг “Космос”, с. Дуранкулак. Община Шабла 

Извършена е проверка. Мястото на отнетия пясък е извън 
територията на ЗМ “Дуранкулашко езеро”. Сигналът е 
препратен до Община Шабла за предприемане на действия по 
компетентност. 

10. 12.08.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно компрометирана 
канализационна мрежа в района на спирка 
Почивка, гр. Варна. 

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

11. 13.08.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно замърсяване с 
битови отпадъци от контейнери за 
сметосъбиране на ул. “Дружба” № 20, гр. 
Варна. 

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

12. 13.08.2013 г. Жалба Жалба срещу изградено депо за битови 
отпадъци в с. Кипра, общ. Девня. РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 



13. 21.08.2013 г. Жалба 
Жалба относно изпълнение на предписание за 
почистване на замърсена територия в с. 
Езерово. 

Община Аксаково 
Жалбата е препратена до кмета на Община Аксаково за 
предприемане на действия по компетентност и за сведение до 
Басейнова дирекция – Варна. 

14. 23.08.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно замърсяване на 
плажната ивица на с. Тюленово. Община Шабла Сигналът е препратен до Община Шабла за предприемане на 

действия по компетентност. 

15. 27.08.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно функциониране на 
бензиностанция, която не отговаря на 
нормативните изисквания в гр. Варна. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. В рамките на правомощията и 
компетенциите на РИОСВ-Варна не са констатирани нарушения 
по отношение на действащата нормативна уредба за опазване на 
околната среда. 

16. 27.08.2013 г. Жалба 
Жалба относно шумово натоварване на 
околната среда в резултат на работата на 
климатици в жилищна сграда. 

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

17. 28.08.2013 г. Жалба Жалба относно струпване на отпадъци в 
частен имот в гр. Добрич. РИОСВ – Варна 

Жалбоподателя писмено е уведомен за отговорностите и 
задълженията му по Закона за управление на отпадъците, в 
качеството му на лице, в чието владеене се намират отпадъците 
и е информиран за правомощията му по същия закон, както и за 
задълженията на кмета на съответната община.  

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Август 2013 г. са 35 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 17 броя сигнали за месец Август 2013 г. 

           И. Д. ДИРЕКТОР:                    /П/ 

              инж. Валери Станев Янев  

 

 
 

 

  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 

 


