
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   
Министерство на околната среда и водите              
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

 

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

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

118 03.08.2015 Зелен телефон 
На морска гара гр.Варна, между военен кораб 
и кейовата стена плуват фекалии във водата. РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна 
проверка с БДЧР Варна не е установено замърсяване. 

119 03.08.2015 Зелен телефон 

В кв.Повеляново,се носи силна миризма от 
азотно торовия завод / сигнал от 2,15 часа на 
02.08.2015/ РИОСВ - Варна 

По данни от АИС „Изворите“  няма регистрирани превишения 
на пределно допустимите концентрации. На територията на 
дружеството не са регистрирани аварийни ситуации. 
Резултатите от системите за собствени непрекъснати 
измервания са в нормите. 

120 03.08.2015 Зелен телефон 
Пред хотел „Ной“ намерен умрял делфин. 
 РИОСВ - Варна 

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

121 03.08.2015 Зелен телефон 
Намерена малка лястовичка в безпомощно 
състояние. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 
чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП «Зоопарк 
Варна – СЦ» 

122 04.08.2015 Зелен телефон 
На плажната ивица на Дуранкулак, намерени 
два умрели делфина. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

123 04.08.2015 Зелен телефон 
В с.Куманово, на  улица „5 - та“ №10 срещу 
двора на къщата има гнездо на щъркел, от 
него е паднало малко щъркелче. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 
чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП «Зоопарк 
Варна – СЦ» 

124 05.08.2015 Зелен телефон С.Победа, общ.Добрич има нерегламентирано 
сметище. 

Община Добрич Препратен по компетентност на община Добричка. 

125 05.08.2015 Зелен телефон 
Умрял делфин на плажната ивица на 
гр.Шабла, пред пост №3. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

126 06.08.2015 Зелен телефон 
Комплекс Албена, пред хотел „Гергана“ 
намерен умрял делфин. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

127 06.08.2015 Зелен телефон Гр.Шабла, на плажа пред трети пост намерени 
два умрели делфина. 

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

128 06.08.2015 Зелен телефон 

В с.Блъсково, общ.Провадия, в центъра 
на селото е станало късо съединение, в 
следствие на което е изгоряло гнездо на 
щъркели. 

РИОСВ - Варна  
Сигналът е основателен. Гнездото е изгоряло. Няма пострадали 
екземпляри от вида Бял щъркел 



129 07.08.2015 Зелен телефон 
Комплекс Камчия, къмпинг „Романтика“ 
намерен умрял делфин. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

130 07.08.2015 Зелен телефон На плажната ивица на с.Шкорпиловци 
намерен умрял малък делфин. 

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

131 07.08.2015 Зелен телефон 
Умрял делфин между 3 и 4 буна на градски 
плаж в гр.Варна. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

132 10.08.2015 Зелен телефон 
В с.Крапец, къмпинг „Карвуна“ по пътя за 
Дуранкулак на плажа има трупове на 5 малки 
делфина. 

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

133 10.08.2015 Зелен телефон 
Св. Св. Константин и Елена“, хотел „Азалия“, 
плаж „Верди“, до втори спасителен пост, 
намерено умряло делфинче. 

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

134 10.08.2015 
Зелен телефон В с.Крапец, къмпинг „Космос“, към 

Дуранкулак, намерени три умрели делфина. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да останат на място 

135 10.08.2015 
Зелен телефон В с.Крапец на неохраняем плаж в дясно от 

бара намерен умрял делфин. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

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

136 10.08.2015 
Зелен телефон На Тузлата до санаториума на плажа 

корморан с ранено крило. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

137 10.08.2015 
Зелен телефон С.Шкорпиловци на плажа след моста на 

около 500 м. посока гр.Варна намерен умрял 
делфин. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

138 10.08.2015 
Зелен телефон „Св. Св. Константин и Елена“ на плажа пред 

бар „The Bay, два умрели делфина. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да останат на място 

139 10.08.2015 
Зелен телефон „Св. Св. Константин и Елена“, рибарски 

ресторант на плажа, до почивна база на МВР 
има умрял делфин. 

РИОСВ – Варна                            Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 
чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да останат на място 

140 10.08.2015 
Зелен телефон С.Горица, общ.Бяла, намерен малък щъркел. РИОСВ - Варна Сигналън е препратен по компетентност на РООСВ-Бургас. 

141 10.08.2015 
Зелен телефон На централен плаж на гр.Шабла намерени  5 

мъртви делфина. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Намерен е един мъртъв делфин. 

Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, 
екземплярът да остане на място 



142 10.08.2015 

Зелен телефон Гр.Добрич, ул.“Хан Тервел“ №176 в този 
район е образувано нерегламентирано 
сметище за строителни отпадъци, които се 
изхвърлят от фадрома и коли. От 112 са се 
обадили на общ.Добрич, но изхвърлянето е 
продължило, след което са се обадили на 
полицията и те им съставят акт. Но в 14.00 
часа отново изхвърлянето продължава. 

Община Добрич Препратен по компетентност на община Добрич. 

143 10.08.2015 
Зелен телефон Гъст облак с мирис на амоняк, над 

кв.Повеляново. Предполага се че идва от 
Азотно торовия завод. 

РИОСВ - Варна Аварийно е спран цех «Азотна киселина», поради задействана 
блокировка. РИОСВ-Варна е уведомена за спирането. АИС 
«Изворите» не е регистрирал концентрации на замърсителите 
над нормите. 

144 10.08.2015 
Зелен телефон Намерена ръждива чапла с ударено крило в 

гр.Балчик. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ЦПЖ - 
Добрич 

145 10.08.2015 
Зелен телефон К.к. Албена втори ден морето изхвърля 

мъртва птица, корморан пред заведение 
„Карибите“. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

146 10.08.2015 
Зелен телефон Стар път за София, след гробището на 

Тополи, преди гр.Игнатиево върху празен 
терен засипват строителни отпадъци. 

РИОСВ - Варна При извършената проверка е установено замърсяване на 
земеделски земи. Сигнала е препратен на община Аксаково и 
ОДЗ – Варна за предприемане на действия по компетентност. 

147 11.08.2015 
Зелен телефон Гр.Каварна на централен плаж има ранен 

жерав. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Урелият екземпляр е от вида Среден 

корморан. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 
от ЗБР, екземплярът да остане на място 

148 11.08.2015 
Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа в с.Крапец. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

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

149 12.08.2015 
Зелен телефон В ресторант в гр.Аксаково държат в клетка 

дребен сокол. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в спасителен 
център «Зелени Балкани» - Ст. Загора. 

150 13.08.2015 
Зелен телефон Мъртво делфинче на трета буна пред 

заведение „Хавай“ 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

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

151 13.08.2015 
Зелен телефон Гр.Варна, местност „Зеленика“, разпръсната 

отрова. 
РИОСВ - Варна Извършена е проверка на място. Сигналът е неоснователен. 

152 13.08.2015 
Зелен телефон Намерен труп на делфин пред хотел „Ной“ РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

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

153 14.08.2015 
Зелен телефон В гр.Белослав се усеща миризма на амоняк. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място 

не е установено наличие на миризми. 



154 14.08.2015 
Зелен телефон Ранен прилеп в гр.Варна, бул.“Княз Борис“ 

№7. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. Прилепът е в добро физическо 

състояние и е пуснат на свобода. 

155 17.08.2015 
Зелен телефон Гр.Добрич, к-с „Добротица“ до газ станцията 

до контейнерите, тъмно син Фолксваген Голф 
с рег. ТХ 3508 ТХ, изхвърля строителни 
отпадъци. 

Община Добрич Препратен по компетентност на община Добрич. 

156 17.08.2015 
Зелен телефон В Кранево, след лагера на Козлодуй в ляво 

има паркинг там е намерен корморан със 
счупено крило. 

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

157 17.08.2015 
Зелен телефон В гр.Варна на централен плаж намерено 

умряло делфинче. 
РИОСВ - Варна Сигналът е  неоснователен. 

158 17.08.2015 
Зелен телефон В с.Тюленово има малък плаж, намерен ранен 

кормо,ран. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е намерен мъртъв. 

Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, 
екземплярът да остане на място. 

159 17.08.2015 
Зелен телефон Замърсяване с отпадъци от автосервиз в 

гр.Варна на улица „Под игото“ №42. 
РИОСВ – Варна 
Община Варна 

При извършената проверка на място не е установено 
замърсяване. Дадено е предписание за извършване на 
класификация на отпадъците. 

160 18.08.2015 
Зелен телефон В гр.Добрич, миризма на фекалии в центъра. Община Добрич Сигналът е препратен по компетентност на община Добрич. 

161 18.08.2015 
Зелен телефон Умрял делфин на плажа в гр.Шабла до трети 

пост. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

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

162 18.08.2015 
Зелен телефон В с.Страшимирово, общ.Белослав, намерен 

ястреб в безпомощно състояние. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен.  

163 18.08.2015 
Зелен телефон На плажа на гр.Шабла има два умрели 

делфина. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

164 18.08.2015 
Зелен телефон На южен плаж гр.Варна, пред заведение 

„Мистър Баба“ по плажната ивица има 
умрели плъхове , с които птиците се хранят и 
е замърсено с фекалии. 

РИОСВ - Варна При извършената съвместна проверка на място с община Варна 
и БДЧР – Варна не е установено описаното в сигнала 
замърсяване. 

165  19.08.2015 
Зелен телефон Аксаковска панорама, от дясно на с.Каменар 

имало умрели щъркели – седем броя. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да останат на място. 
Дадено предписание за постаявяне на птицебрани. 

166 19.08.2015 
Зелен телефон Кв. Аспарухово, мръсна вода вливаща се в 

морето от новата пречиствателна станция. 
РИОСВ - Варна При извършената проверка не е установено заустване на 

отпадъчни води от КПС Аспарухово. Пломбите на аварийните 
саваци не са нарушени. 



167 20.08.2015 
Зелен телефон Нерегламентирано сметище над кв.Виница, 

картинг писта, от лек автомобил Форд Фокус 
се изхвърлят строителни отпадъци, рег. № В 
7341 НХ. 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на община Варна. 

168 20.08.2015 
Зелен телефон Умряла риба в езерото под склад на Топливо, 

жп. прелеза. 
БДЧР - Варна 
РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. При извършената съвместна проверка 
с БДЧР Варна е взета водна проба. Причина за измирането на 
рибите е висока температура на водата и липса на кислород. 

169 20.08.2015 
Зелен телефон Намерена сова в безпомощно състояние. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в спасителен 
център «Зелени Балкани» - Ст. Загора. 

170 24.08.2015 
Зелен телефон В с.Аспарухово до язовир Цонево, до 

понтона, текат фекалии. 
РИОСВ - Варна Взета е водна проба. Предстоят действия по компетентност. 

171 24.08.2015 
Зелен телефон Намерен бухал с ранено крило. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП «Зоопарк 
Варна – СЦ» 

172 24.08.2015 
Зелен телефон Умрял делфин на плажа в гр.Шабла. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

173 24.08.2015 
Зелен телефон Щъркел в безпомощно състояние в 

кв.Виница. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е намерен мъртъв. 

Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, 
екземплярът да остане на място. 

174 24.08.2015 
Зелен телефон Намерен щъркел в безпомощно състояние до 

телевизионна кула гр.Варна. 
РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП «Зоопарк 
Варна – СЦ» 

175 26.08.201 
Зелен телефон В Генерал Тошево, обл.Добрич от няколко 

дена се усеща силна миризма на оборска тор. 
РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Дадено е предписание за 

изораване на нивата. Същото е изпълнено в срок. 

176 26.08.2015 
Зелен телефон Намерен щъркел със счупено крило в 

с.Славейково. 
РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ЦЗЖП – 
Добрич. 

177 26.08.2015 
Зелен телефон    Сигнал за заведение „Морска звезда“ 

находящо се в местност „Фичоза“, където се 
държат в плен костенурки от вида Европейска 
блатна костенурка 

РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

178 31.08.2015 
Зелен телефон Сигнал за голямо количество умряла риба – 

сафрид на плажа в местност „Карантината“ до 
рибарското селище. 

РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

179 31.08.2015 
Зелен телефон В Галата до хижа Ветеран, на плажа се изтича 

кафява пенлива течност. 
РИОСВ – Варна При извършената проверка е установено изтичане на питейна 

вода в следствие на авария в частен имот. 



180 31.08.2015 
Зелен телефон Намерен умрял делфин на плажа на къмпинг 

„Космос“, Дуранкулак, в северната част на 
плажа 

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

181 31.08.2015 
Зелен телефон В град Провадия е намерен щъркел със 

счупено крило. 
РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ЦЗЖП – 
Добрич. 

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

1 10.08.2015 Сигнално писмо 

Сигнал относно изхвърляне на отпадни води 
на улицата от санитарен възел и кухня, 
намиращи се в частен имот в гр.Варна Община Варна Препратен по компетентност на община Варна. 

2 11.08.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо свързано с изливане на 
отпадни води директно в морето от хотел 
находящ се на плажа на местност Иканталъка  

РЗИ Добрич 
РИОСВ - Варна 

Извършена е съвместна проверка с РЗИ Добрич, при която е 
установено, че водите са подпочвени и не е налице 
характерната за битово-фекални води миризма. 

3 14.08.2015 Сигнално писмо 

Сигнал за образуване на нерегламентирано 
сметище в местността „Белите скали“ 
гр.Балчик. Община Балчик Препратен по компетентност на община Баялчик. 

4 17.08.2015 Сигнално писмо 

Аварийно отстраняване на основен клон на 
дърво от вида Salix babilonica, находящо се  в 
к.к. „Албена“, хотел „Гергана“  Сигналът е основателен, дадени са предписания за 

отстраняване на опасните клони. Предписанието е изпълнено. 

5 17.08.2015 Сигнално писмо 

На 17.08.2015 г., в 16.50 часа, е постъпил 
сигнал, по "зелен телефон" на МОСВ за  
Западна промишллена зона на гр.Варна, 
„Атлантик“ АД обработва рапани, като 
черупките от тях трупа в двора на 
предприятието и в района се усеща силна 
неприятна миризма. 

РИОСВ - Варна При извършената проверка на място не е установено 
разпространение на миризми извън границите на имота. 

6 24.08.2015 Жалба  

Селищно образование Акчелар за строеж на 
жилищна сграда Община Варна 

РИОСВ  Варна При проверката не е установено нарушение на ЗУО.  

7 26.08.2015 Сигнално писмо 

На 26.08.2015 г., в 09.28 ч. постъпи сигнал, по 
"зелен телефон" на МОСВ за усещане от три 
денонощия насам, на неприятна миризма на 
животински изпражнения, в района на гр. 
Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево и 
особено в частта на града, в посока с. Кардам. 
 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка на място. Дадено е предписание за 
изораване на нивата. Същото е изпълнено в срок. 



8 26.08.2015 Жалба 

В имот находящ се на ул.“Околчица“ № 7 в 
двора от към калкана от кооперацията на 
ул.“Кап . Петко войвода“ 42-44  са започнали 
на 25.08.2015г. да поставят топлоизолация / 
по цялото протежение на граничния калкан 
към двора на жалбоподателката  по 
протежение на пет етажа/Навлиза  се в имота 
и. И се генерират  строителни отпадъци, 
които падат в двора. Замърсени са листата на 
две плодни дръвчета в близост и почвата 
също се замърсява. 
 

Община Варна Препратен по компетентност на община Варна. 

 30.08.2015 Сигнално писмо 

Сигнал за замърсяване с фекалии и битови 
отпадъци от отходни води на плаж "Кабакум" 
Варна.  РИОСВ - Варна Взета е водна проба. Не е установено замърсяване. Водите са 

дренажни. 

           ДИРЕКТОР: /П/ 

             инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 
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