
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 МАЙ 2016 ГОДИНА 

№ по 
ред Дата Постъпил 

сигнал Сигнал Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 03.05.2016 Зелен телефон В боровата гора до Аладжа манастир роми режат 
дърва. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. Не е установена сеч на дървета в границите 

на ПП „Зл. Пясъци“. 

2 03.05.2016 Зелен телефон В местност “Ятата”, до водоема има постройка за 
лов. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. Не е установена постройка в границите на 

ЗМ „Ятата“. 

3 03.05.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа “Двата петела” в гр. 
Балчик. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

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

4 03.05.2016 Зелен телефон 
Мъртъв делфин в гр. Балчик, след хотел 
„Мистрал“, пред ресторант „Камино“, в близост до 
буната с беседка. 

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

5 03.05.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин в КК “Златни пясъци”, пред хотел 
„Палм Бийч“. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

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

6 04.05.2016 Зелен телефон Намерен малък бързолет, който не може да лети в 
гр. Варна, ул. “Струга” № 21. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При проверка на място не е открит 

бедстващ екземпляр от орнитофауната. 

7 05.05.2016 Зелен телефон Лястовичка със счупено крило в сградата на 
Община Варна. РИОСВ - Варна 

Сигналът e основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР 
екземпляр от вида градска лястовица е настанен за лечение и 
отглеждане в ОП "ЦЗПЖ" гр. Добрич. 

8 09.05.2016 Зелен телефон Щъркел с месина и кукички по краката – язовир 
Одринци. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Птицата е освободена и пусната на свобода. 

9 09.05.2016 Зелен телефон Прилеп със счупено и разкъсано крило в гр. Варна. РИОСВ - Варна Сигналът e основателен. По време на транспортиране екземплярът е 
умрял и е оставен в землището на гр. Варна. 

10 09.05.2016 Зелен телефон Намерена зеленокрака водна кокошка, която не 
може да лети в гр. Каварна РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Птицата е пусната на свобода в ЗМ 

"Шабленско езеро". 

11 10.05.2016 Зелен телефон Изхвърляне на строителни отпадъци на ул. „Идеал 
Петров“ № 24, гр. Варна. Община Варна Препратен по компетентност. 

12 14.05.2016 Зелен телефон Намерено малко синигерче изхвърлено от гнездото 
в двора на Руското училище, гр. Варна. РИОСВ - Варна Сигналът e основателен. По време на транспортиране екземплярът е 

умрял и е оставен в землището на гр. Варна. 



13 18.05.2016 Зелен телефон Ранен щъркел в землището на с. Синдел. РИОСВ - Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР 
екземпляра е настанен за лечение и отглеждане в ОП "ЦЗПЖ" гр. 
Добрич. 

14 18.05.2016 Зелен телефон Намерен орел мишелов в безпомощно състояние в 
гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 109 А. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР 
екземпляр от вида мишелов е настанен за лечение и отглеждане в ОП 
"ЦЗПЖ" гр. Добрич. 

15 20.05.2016 Зелен телефон Обгазяване в кв. Повеляново, гр. Девня. РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е 
установено замърсяване. На територията на „Агрополихим“ АД, гр. 
Девня няма въвеждани и извеждани мощности. Не са възниквали 
аварии и инциденти. По данни от автоматичните системи за собствени 
непрекъснати измервания, нормите са спазени. 

16 25.05.2016 Зелен телефон Обгазяване на ж.п. гара “Повеляново”. РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършени са измервания с апаратура за 
експресно определяне на концентрациите на 24 бр. замърсителя. Не е 
установено превишаване на нормите за качество на атмосферния 
въздух. 

17 30.05.2016 Зелен телефон Намерен малък воден бик, гр. Варна, ул. “Нарцис” 
№ 13. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. По време на транспортиране екземплярът е  

умрял и е оставен в землището на гр. Каварна. 

18 30.05.2016 Зелен телефон Намерен малък щъркел, паднал от гнездо в с. 
Жегларци, общ. Тервел. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР 
екземпляра е настанен за лечение и отглеждане в ОП "ЦЗПЖ" гр. 
Добрич. 

19 30.05.2016 Зелен телефон Намерена малка сова в гр. Варна, бул. “Сливница” 
№ 159. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При проверка на място не е открит 

бедстващ екземпляр от орнитофауната. 

20 30.05.2016 Зелен телефон Разорават се степите между с. Българево и мидена 
ферма “Дълбока”. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При проверка на място не е установено 

разораване на територия с НТП „Пасище, мера“. 

21 31.05.2016 г. Зелен телефон 
Река Батова, в с. Батово, общ. Добричка, ул. “1-ва” 
е пълна с мазут; черна на цвят и излиза от коритото 
си. 

РИОСВ – Варна 
БДЧР - Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна проверка с експерти 
на БДЧР. На управителя на „Сийтех 77“ ООД е дадено предписание за 
почистване на замърсяване с нефтопродукти на територията на 
собствения му имот, граничещ с дерето и на кмета на с. Батово за 
почистване на участък от река Батова.  

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

1 03.05.2016 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно изхвърлени опасни 
отпадъци в с. Доброглед, до бившето 
селскостопанско летище. 

Община Аксаково 
Препратен по компетентност. Полученият отговор е незадоволителен. 
Предстои извършване на съвместна проверка с представители на 
РИОСВ-Варна, ОД “Земеделие” и община Аксаково. 

2 05.05.2016 Жалба 

Жалба относно непочистено дере от наноси и тиня, 
което причинява наводнения в приземните етажи 
на кооперация в кв. Аспарухово, ул. „Кирил и 
Методий“ № 83. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

3 11.05.2016 Сигнално писмо Сигнално писмо относно отстраняване на храсти и 
зелени площи в центъра на гр. Добрич. Община Добрич Препратен по компетентност. 



4 11.05.2016 Жалба 
Жалба относно извършено строителство и 
преустройство на незаконно присвоени части и 
имот в гр. Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

5 12.05.2016 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно съществуваща 
канализация на гр. Аксаково, която е запушена от 
месец, в следствие на което има заляти посеви от 
житни култури и зеленчуци. 

Община Аксаково Препратен по компетентност. 

6 13.05.2016 Сигнално писмо Сигнално писмо за градинката на църквата „Св. 
Петка“, където чемшира е унищожен от червеи. Община Варна Препратен по компетентност. 

7 25.05.2016 Сигнално писмо Сигнално писмо за продажба на защитен вид 
костенурки. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Съобщението е свалено от сайта. 

8 25.05.2016 Сигнално писмо Сигнално писмо относно изграждащо се заведение 
на плажна ивица „Панорама“, къмпинг „Лагуна“. РИОСВ - Варна Препратен по компетентност 

9 27.05.2016 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно нерегламентирана 
сметоизвозваща дейност в имот в с. Осеново, общ. 
Аксаково. 

Община Аксаково Препратен по компетентност 

10 30.05.2016 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно силна миризма от 
отглеждащи се прасета в частен имот в гр. Генерал 
Тошево. 

Община Ген. 
Тошево Препратен по компетентност 
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