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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ ЮЛИ 2015 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

94 01.07.2015 Зелен телефон 
До къмпинг Лагуна, «Златни пясъци» се 
стоварят и трупат гуми, изкопали са пясъка и 
са положили 4-5 бетонови пети. 

Община Варна 
Сигналът е препратен по компетентност на Община Варна 

95 01.07.2015 Зелен телефон 

Пред х-л Панорама, комплекс „Златни 
пясъци“, всеки ден преминава открит камион 
„ЗиЛ, собственост на ВиК – Варна, който 
превозва фекални отпадъци, които се 
разливат по пътя. 

РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен, при направения обход не е 
установено замърсяване. 

96 02.07.2015 Зелен телефон 
Развлекателни лодки по р.Камчия, движещи 
се без разрешително за извършване на такава 
дейност. 

РИОСВ - Варна 
Сигналът е неоснователен. 

97 06.07.2015 Зелен телефон 

В района на гр.Дългопол се носи задушлива 
миризма от фабрика за дървени въглища 

РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е 
установено наличие на миризми на границата на населеното 
място. Инсталацията за производство на дървени въглища е 
разположена в промишлена зона. Резултатите от извършения 
собствен мониторинг са в нормите. 

98 09.07.2015 Зелен телефон 
На плаж Кабакум, до заведение „Морски 
дракон“, има заровена тръба, от която 
изтичатн фекалии в морето. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На нарушителя е съставен АУАН. 
Изтичането е преустановено. 

99 10.07.2015 Зелен телефон Намерен кълвач в безмомощно състояние. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. След лечение кълвачът е пуснат на 
свобода.  

100 13.07.2015 Зелен телефон 
На Златни пясъци , на плажа до пост хотел 
„Интернационал“ е изхвърлен полуразложен 
делфин. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основане 
чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

101 13.07.2015 Зелен телефон 

Двете лодки , собственост на Любов 
Атанасова продължават да работят по 
р.Камчия без разрешително. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На лицата извършващи туристическо 
– развлекателна дейност без разрешение са съставени АУАН. 

102 15.07.2015 Зелен телефон 
Намерен мъртъв малък делфин в гр.Балчик 
/Тузлата до рехабилитационен център/ 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 
чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място 

103 16.07.2015 Зелен телефон 
На плажа „Дамбата“ в гр.Балчик, тръба на 
мръсен канал се излива в морето. Носи се 
силна милризма. 

РИОСВ - Варна При извършената проверка не е установено изтичане на 
отпадъчни води. 



104 16.07.2015 Зелен телефон Намерена чапла на ул.“Марко 
Балабанов“ №35, вх.1, ет.5, ап.9-10 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основане 
чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП Зоопарк 
гр. Варна 

105 17.07.2015 Зелен телефон 
В района на ЗПЗ се носи миризма на фекалии. РИОСВ - Варна При извършената проверка не е установено наличие на 

миризми. В ЗПЗ има определена шахта за изпразване на вакуум 
цистерни, транспортиращи отпадъчни води за пречистване в 
ПСОВ. 

106 20.07.2015 Зелен телефон 
Намерено малко птиче /бързолет/. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основане 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП Зоопарк 
гр. Варна 

107 20.07.2015 Зелен телефон 
От пречиствателна станция на Златни пясъци 
има разлив от стара тръба. 

РИОСВ - Варна Сигнала е основателен. Дадени са предписания за 
преустановяване заустването на отпадъчни води по старата 
тръба. 

108 22.07.2015 Зелен телефон 
На централен плаж Варна, между ролбата и 
кални бани, плуват фекалии във водата. 

РИОСВ - Варна Сигнала е неоснователен. От единствения възможен преливник 
на канализационната система в района няма изтичане. 

109 22.07.2015 Зелен телефон 
Намерена лястовица в безпомощно състояние 
кв.“Кайсиева градина“ гр.Варна 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основане 
чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ЦЖП гр. 
Добрич 

110 23.07.2015 
Зелен телефон Златни пясъци , хотел Берлин, във водата 

умрял делфин. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основане 

чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

111 24.07.2015 
Зелен телефон В с.Крапец, ресторант-казино „Морски бриз“ 

от кухнята на заведението се изхвърлят 
отпадни води от скрита тръба в морето. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На нарушителя е съставен АУАН. 

112 27.07.2015 
Зелен телефон На яхтено пристанище в комплекс „Св.Св. 

Константин и Елена“, пред хотел „Рубин“ , 
водата е замърсена. 

РИОСВ - Варна При извършената проверка на място не е установено заустване 
на отпадъчни води от КПС Гранд хотел.  

113 29.07.2015 
Зелен телефон В с.Припек, асфалтова база изхвърля черен 

дим от комина. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е 

установен черен дим. Филтъра за пречистване на отпадъчните 
газове работи и не е дефектирал. 

114 29.07.2015 
Зелен телефон Намерено земеродно рибарче в безпомощно 

състояние. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основане 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП Зоопарк 
гр. Варна 

115 30.07.2015 
Зелен телефон В местност Камчия пред хотел „Романтика“ 

има изхвърлен бидон на плажа, пълен с 
оранжеви пакети. 

РИОСВ – Варна 
Община Аврен 

Сигнала е основателен. Намереният прах е 
ръждопреобразовател. Гражданска защита към община Аврен 
са вдигнали отпадъка. 

116 31.07.2015 
Зелен телефон Два умрели делфина на плажа пред заведение 

„Мистър баба“- южен плаж. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основане 

чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място 

117 31.07.2015 
Зелен телефон Плаж Камчия, пред заведение „Робинзон“ 

умряло делфинче. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основане 

чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място 



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

1 22.07.2015 Сигнално писмо 

Сигнал, относно замърсяване на плаж 
„Панорама“ , комплекс „Златни пясъци“ с 
отпадъчни води от Пречиствателна станция. РИОСВ - Варна 

Сигнала е основателен. Дадени са предписания за 
преустановяване заустването на отпадъчни води по старата 
тръба. 

2 23.07.2015 Сигнално писмо 

Сигнал за продажба на защитен вид /женска 
сухоземна костенурка/ в интернет сайт. РИОСВ - Варна Изготвено е писмо до сайта за недопускане на обяви свързани с 

продажбата на защитени видове. 

2 23.07.2015 Сигнално писмо 

Сигнал за продажба на защитен вид /щиглец/ 
в интернет сайт. РИОСВ - Варна Изготвено е писмо до сайта за недопускане на обяви свързани с 

продажбата на защитени видове. 

           ДИРЕКТОР: /П/ 

             инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 
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